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REPUBLIKE SLOVENIJE
Številka 33

Ljubljana, petek 21. junija 1996

MINISTRSTVA
2114.
Na podlagi 121. člena stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 18/91-I, 19/91-I in 21/94) izdaja minister za
okolje in prostor
ODREDBO
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti
stanovanja
1. člen
Vrednost točke za ugotovitev vrednosti stanovanja je
določena skladno z rastjo vrednosti nemške marke po srednjem tečaju Banke Slovenije in je 153,92 SIT.
2. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja (Uradni list RS, št. 27/96).
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 361-00-80/91
Ljubljana, dne 17. junija 1996.
Minister
za okolje in prostor
dr. Pavel Gantar l. r.

2115.
Na podlagi 1. in 3. člena odloka o zagotavljanju
sredstev za kritje stroškov pri vzdrževalnih delih na melioracijskih sistemih občine Slovenska Bistrica (Uradni list
RS, št. 16/91), ki se na podlagi 99.a člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US
RS, 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94,
14/95 in 20/95 – US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 –
odločba US RS) 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 RS in št. 58/95 – odločba US RS) izdaja minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
ODREDBO
o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov za
vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na
melioracijskih območjih na območju Upravne enote
Slovenska Bistrica za leto 1996

Cena 960 SIT

ISSN 1318-0576

Leto VI

1. člen
Višina nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna
dela na skupnih melioracijskih objektih in napravah v Upravni enoti Slovenska Bistrica v letu 1996 znaša:
– Cigonca
– Stari Log – del
– Pobrež
– Zg. Polskava
– Sp. Ložnica
– Čadram
– Oplotniško polje
– Vrhloga
– Marof
– Dolina Bistrice in Ložnice

3.000 SIT/ha
2.000 SIT/ha
1.500 SIT/ha
1.500 SIT/ha
1.500 SIT/ha
1.500 SIT/ha
1.500 SIT/ha
2.000 SIT/ha
1.500 SIT/ha
10.000 SIT/ha

2. člen
Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Slovenska Bistrica oziroma davčni urad Maribor izda vsem
lastnikom kmetijskih zemljišč na melioracijskih območjih
odločbo o višini nadomestila za kritje stroškov 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 Slovenska
Bistrica oziroma davčni urad Maribor 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 obveznosti iz odločb iz prvega odstavka tega člena, sredstva izterja
Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Slovenska
Bistrica oziroma davčni urad Slovenska Bistrica na način kot
to velja za davke od kmetijske dejavnosti.
3. člen
Upravna enota Slovenska Bistrica predloži Republiški
upravi za javne prihodke – izpostava Slovenska Bistrica
oziroma davčnemu uradu Maribor 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 Slovenska Bistrica 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. 355-01-11/96
Ljubljana, dne 7. junija 1996.
dr. Jože Osterc l. r.
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
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2116.
Na podlagi 1. in 5. člena odloka o višini nadomestila za
kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in
napravah na melioracijskih območjih (Uradni list RS, št.
16/91), ki se na podlagi 99.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 –
odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95 in 20/95 –
odločba US RS 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odločba US
RS) 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 RS in št. 58/95 – odločba
US RS) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
ODREDBO
o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov
za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah
na melioracijskih območjih na območju Upravne enote
Sevnica za leto 1996
1. člen
Višina nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna
dela na skupnih melioracijskih objektih in napravah v Upravni enoti Sevnica v letu 1996 znaša:
– Hinje–Podboršt
4.000 SIT/ha
– Čolnišček
4.000 SIT/ha.
2. člen
Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Sevnica oziroma davčni urad Brežice izda vsem lastnikom kmetijskih zemljišč na melioracijskih območjih odločbo o višini
nadomestila za kritje stroškov 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 Sevnica
oziroma davčni urad Brežice 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 obveznosti iz odločb iz prvega odstavka tega člena, sredstva izterja
Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Sevnica
oziroma davčni urad Brežice na način kot to velja za davke
od kmetijske dejavnosti.
3. člen
Upravna enota Sevnica predloži Republiški upravi za
javne prihodke – izpostava Sevnica oziroma davčnemu uradu Brežice 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 Sevnica 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. 355-01-26/96
Ljubljana, dne 7. junija 1996.
dr. Jože Osterc l. r.
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
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2117.
Na podlagi 2. točke 112. člena zakona o veterinarstvu
(Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) ter na podlagi
99. člena zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 67/94)
izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
ODREDBO
o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih
prašičev ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih
in divjih prašičev, iz zvezne dežele Mecklenburg–
Vorpommern v Zvezni republiki Nemčiji
I
Da bi preprečili vnos klasične prašičje kuge v Republiko Slovenijo, se prepoveduje uvoz v Republiko Slovenijo in
prevoz preko ozemlja Republike Slovenije iz zvezne dežele
Mecklenburg–Vorpommern v Zvezni republiki Nemčiji naslednjih pošiljk:
1. domačih prašičev,
2. divjih prašičev,
3. svežega in zmrznjenega mesa domačih in divjih prašičev,
4. živil, pridobljenih iz domačih in divjih prašičev,
razen za naslednje izdelke:
– hermetično zaprte konzerve, če je bila pri obdelavi
dosežena vrednost F3 ali več, in sicer sterilne konzerve, med
katere se štejejo tudi konzerve hrane za pse in mačke;
– druge vrste termično obdelanih proizvodov, če je bila
pri obdelavi dosežena temperatura najmanj 70°C, med te
proizvode štejejo tudi tehnična mast, mesnokostna moka,
želatina in podobno;
– kemično povsem predelane živalske surovine, kot so
wet-blue, krom strojene kože, kemično in termično obdelane
ščetine in podobno.
II
Živila, pridobljena iz domačih in divjih prašičev, ki jih
potniki prenašajo oziroma prevažajo čez državno mejo Republike Slovenije in izvirajo iz zvezne dežele Mecklenburg–
Vorpommern v Zvezni republiki Nemčiji, je treba odvzeti in
neškodljivo odstraniti.
III
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba
o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih
prašičev ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih in
divjih prašičev, iz Zvezne republike Nemčije (Uradni list
RS, št. 59/93).
IV
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-068/96
Ljubljana, dne 13. junija 1996.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.
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2118.
Na podlagi 48. člena zakona o davčni službi (Uradni
list RS, št. 18/96) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list
RS, št. 67/94) ter 269. člena zakona o davkih občanov (Uradni list SRS št. 36/88 in 8/89 ter Uradni list RS, št. 48/90 in
7/93) izdaja minister za finance
PRAVILNIK
o načinu vodenja davčnih evidenc
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se ureja način vodenja davčnih evidenc in knjiženju davkov in drugih dajatev (v nadaljnjem
besedilu: davki), ki jih odmerja, obračunava, pobira in izterjuje Davčna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: DURS).
2. člen
Davčne evidence vodi in opravlja knjiženje izpostava
davčnega urada in posebni davčni urad.
II. POSLOVNE KNJIGE IN KNJIGOVODSKE
EVIDENCE
3. člen
Izpostave davčnega urada in posebni davčni urad vodijo poslovne knjige.
Poslovne knjige se vodijo po sistemu dvostavnega knjigovodstva po enotnih računih, predpisanih z računskim načrtom, ki ga predpiše direktor DURS.
4. člen
Poslovne knjige se vodijo tako, da omogočajo kontrolo
knjiženja, uporabo podatkov in njihovo hrambo ter vpogled
v kronologijo knjiženja in v vse spremembe na računih glavne in pomožnih knjig.
Knjiži se po načelih pravilnosti, skrbnosti in ažurnosti.
5. člen
Knjiženje sprememb v poslovnih knjigah se opravlja na
podlagi pravilne in verodostojne knjigovodske listine.
Knjigovodska listina je zapisan dokaz poslovne spremembe v skladu z računovodskimi načeli in standardi.
Knjigovodska listina mora vsebovati poslovno spremembo in ustrezne podatke za knjiženje. Za verodostojno
knjigovodsko listino se šteje tudi podatek, dobljen preko
telekomunikacijskih sredstev. Pošiljatelj je odgovoren, da
podatek ob sprejemu za telekomunikacijski prenos temelji
na verodostojni knjigovodski listini.
Knjigovodske listine podpiše direktor davčnega urada
oziroma posebnega davčnega urada.
6. člen
Računski načrt za knjiženje je po vsebini razdeljen v
naslednje razrede:
0 – računi denarnega prometa,
1 – računi davkov za fizične osebe,
2 – računi zavezancev – fizične osebe,
3 – računi davkov za pravne osebe,
4 – računi zavezancev – pravne osebe,
9 – računi za bilančne evidence zemljiško-knjižno zavarovanih terjatev za obveznosti zavezancev.
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7. člen
Poslovne knjige, ki se vodijo v davčnem knjigovodstvu, so:
– dnevnik (glavni in pomožni),
– glavna knjiga, ki vsebuje račune denarnega prometa
(razred 0), račune davkov za fizične osebe (razred 1), sintetične račune zavezancev – fizične osebe (razred 2), račune
davkov za pravne osebe (razred 3) in račune zavezancev –
pravne osebe (razred 4),
– pomožna knjiga, ki vsebuje analitične račune zavezancev,
– evidenca o stanju in gibanju obveznosti zavezancev
in evidenca o stanju in gibanju sredstev na računih davkov.
8. člen
Knjigovodske listine so:
– bilanca, za knjiženje prenosa saldov iz preteklega
leta,
– pregled dolgov in preplačil zavezancev,
– zbirne rekapitulacije o opravljeni odmeri,
– odmerne evidence oziroma odmerne odločbe,
– mesečni pregled pripisov in odpisov,
– odločba ali drug ustrezen dokument o vračilu,
– izpiski organizacije, ki opravlja domači plačilni
promet,
– blagajniški dnevnik s prilogami za vplačila, prejeta
pri blagajni davčnega urada,
– drugi dokumenti (obračun obresti, obračun stroškov
prisilne izterjave itd.).
9. člen
Knjiženje poslovnih sprememb se opravi v naslednjih
rokih:
– prenos salda iz preteklega leta do 31. januarja,
– odmero obveznosti najkasneje v 10 dneh po prejemu
naloga za knjiženje,
– pripise in odpise do 10. v mesecu za pretekli mesec,
– vplačila in vračila v petih dneh po prejemu naloga za
knjiženje,
– obremenitev za obresti v desetih dneh po obračunu,
stroški prisilne izterjave, pa do 10. v mesecu za pretekli
mesec,
– knjiženje poslovnih sprememb za davčne zavezance
– pravne osebe, se opravi najkasneje naslednji dan po prejemu podatkov.

III. VPLAČILA IN PRAZNITVE OBVEZNOSTI
10. člen
Zavezanci – zasebniki in druge fizične osebe plačujejo
davke na prehodni račun 846, zavezanci – pravne osebe pa
na račune, določene s predpisom, ki ga izda minister, pristojen za finance.
11. člen
Praznitve vplačanih obveznosti s prehodnega računa
846 na ustrezne vplačilne račune uporabnikov se opravijo na
podlagi dnevnih nalogov za prenos, ki jih pripravi izpostava
davčnega urada.
Nalogom za prenos se priloži specifikacija o razdelitvi
vplačanih obveznosti v dobro ustreznih računov uporabnikov.

Stran 2720

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

12. člen
Obveznosti, vplačane na prehodni račun, razen obveznosti, ki se lahko praznijo v višini dejanskih vplačil, se
odvedejo uporabnikom na podlagi odstotnega deleža posameznih obveznosti v skupnem znesku obveznosti (v nadaljnjem besedilu: ključ). Ključ izdela izpostava davčnega urada
za posamezne kategorije zavezancev ali za več kategorij
zavezancev skupaj.
Ključ se določi tako, da se iz obremenitev določenih
vrst obveznosti izračuna odstotek udeležbe posameznih vrst
obveznosti v skupnem znesku odmerjenih obveznosti.
Ključ se uporablja tudi za praznitve obračunanih zamudnih obresti.
IV. ZAKLJUČEVANJE IN HRAMBA
POSLOVNIH KNJIG
13. člen
Poslovne knjige se ob koncu leta zaključijo.
Z organizacijo, ki opravlja domači plačilni promet, se
uskladi:
– promet in stanje na depozitnih računih,
– stanje v glavni knjigi,
– stanje v pomožni knjigi.
Ne glede na prvi odstavek tega člena se poslovne knjige, ki se uporabljajo več kot eno leto, zaključijo, ko se
nehajo uporabljati.
14. člen
Računi se zaključijo s stanjem na dan 31. decembra. Ob
zaključku računov pomožne knjige se sestavi poseben pregled dolgov in preplačil zavezancev.
Dejansko preplačilo ali dejanski dolg se izračuna tako,
da se vzamejo skupna dejanska preplačila ali dejanski dolg
iz pregleda dolgov in preplačil zavezancev ustreznih sintetičnih računov ter izračuna sorazmerja teh preplačil ali dolgov proti računskemu saldu. Po tako ugotovljenem razmerju
– odstotku se iz računskega salda posameznega računa razreda 1 izračuna dejansko preplačilo ali dejanski dolg.
Seštevek računskega salda in izračunanega dejanskega
preplačila je dejanski dolg. Razlika med dejanskim dolgom
in računskim saldom je dejansko preplačilo.
15. člen
Vsa sredstva z zbirnih prehodnih računov za zbiranje
javnofinančnih prihodkov se na dan 31. decembra prenese
na račune uporabnikov.
16. člen
Glavna in pomožna knjiga, dnevniki in knjigovodske
listine se hranijo 10 let.
V. RAČUNOVODSKI IZKAZI IN POROČILA
17. člen
Za knjiženje obveznosti ter za izdelavo poročil se uporabljajo naslednji obrazci:
– obrazec KD-1 kartica pomožne knjige,
– obrazec KD-2 kartica glavne knjige,
– obrazec KD-3 pomožni dnevnik,
– obrazec KD-4 glavni dnevnik,
– obrazec KD-5 nalog za knjiženje,
– obrazec KD-6 bruto bilancaa in zaključna bruto bilanca,
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– obrazec ZR-1 bilanca,
– obrazec ZR-2 pregled skupno doseženega prometa,
– obrazec ZR-3 pregled dolgov in preplačil zavezancev
za obveznosti,
– obrazec A-3 pregled o obremenitvah in plačilih obveznosti.
Obrazci so objavljeni skupaj s tem pravilnikom in so
njegov sestavni del.
18. člen
Po preteku leta morajo davčni uradi sestaviti letni zaključni račun.
Letni zaključni račun je računovodski izkaz usklajenega stanja na vseh računih razredov 0, 1, 2, 3, 4 in 9.
Letni zaključni račun obsega:
– bruto bilanco,
– bilanco,
– pregled skupno doseženega prometa,
– pregled dolgov in preplačil zavezancev.
V bruto bilanci morajo biti izkazani dejanski saldi dolgov in preplačil, ki se ujemajo s saldi iz obrazca ZR-3.
Letni zaključni račun mora biti sestavljen do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto.
19. člen
Davčni urad na podlagi podatkov sestavi naslednja poročila naslednjih rokih:
– pregled o obremenitvah in plačilih obveznosti (obrazec A-3) do 7. v mesecu za pretekli mesec, do 15. januarja
tekočega leta pa za december preteklega leta,
– bruto bilanco za 1. polletje do 15. julija,
– bruto bilanco za 2. polletje do 20. januarja tekočega
leta za pretklo leto,
– bruto bilanco iz letnega zaključnega računa do 10.
februarja tekočega leta za preteklo leto.
Davčni uradi pošljejo glavnemu uradu naslednja zbirna
poročila v naslednjih rokih:
– pregled o obremenitvah in plačilih obveznosti (obrazec A-3) do 15. v mesecu za pretekli mesec, do 20. januarja
tekočega leta pa za december preteklega leta,
– bruto bilanco za 1. polletje do 30. julija,
– bruto bilanco za 2. polletje do 30. januarja tekočega
leta za preteklo leto,
– bruto bilanco iz letnega zaključnega računa do 20.
februarja tekočega leta za preteklo leto.

VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
20. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati
pravilnik o knjiženju davkov (Uradni list RS, št. 29/91 in
3/93).
21. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. julija 1996.
Št. 416-29/95
Ljubljana, dne 17. junija 1996.
Mitja Gaspari l. r.
Minister
za finance
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2119.
Na podlagi 55. člena zakona o davčni službi (Uradni
list RS, št. 18/96) izdaja minister, pristojen za finance
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6. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 416-29/95
Ljubljana, dne 17. junija 1996.

PRAVILNIK
o obrazcu in postopku za izdajo službene izkaznice
davčnega inšpektorja in izterjevalca davkov
1. člen
Službena izkaznica se izdaja za opravljanje nalog
davčnega inšpektorja in izterjevalca davkov.
2. člen
Službena izkaznica (v nadaljnjem besedilu: izkaznica)
je izdelana iz posebnega papirja z zaščitnimi elementi ter je
vezana v temno modro usnje v velikosti 105 x 65 mm.
Obrazec izkaznice je sestavni del tega pravilnika.
3. člen
Obrazec izkaznice vsebuje:
1. na prvi strani platnic je na vrhu vtisnjen grb Republike Slovenije, pod njim pa napisano besedilo: “REPUBLIKA
SLOVENIJA”. Pod besedilom “REPUBLIKA SLOVENIJA”
je napisan naziv ministrstva, pristojnega za finance (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). V spodnjem delu strani je
besedilo: “SLUŽBENA IZKAZNICA” za delovno področje
davčne inšpekcije za davčne inšpektorje oziroma izterjave
davkov za izterjevalce davkov,
2. na drugi strani platnic izkaznice je prostor za fotografijo imetnika izkaznice v velikosti 3 x 4 cm in pečat
ministrtva.
Pod fotografijo imetnika izkaznice je vpisano: osebno ime imetnika izkaznice, njegov podpis, številka iz registra in serijska številka izkaznice, datum izdaje izkaznice in podpis direktorja Davčne uprave Republike Slovenije,
3. na prvi notranji strani izkaznice je naveden naziv
Davčne uprave Republike Slovenije,
4. na drugi notranji strani izkaznice je navedeno naslednje besedilo:
– za davčnega inšpektorja: “Na podlagi zakona o davčni
službi (Uradni list RS, št. 18/96) ima imetnik te izkaznice
pravico in dolžnost opravljati inšpekcijski pregled na območju Republike Slovenije”,
– za izterjevalca davkov: “Na podlagi zakona o davčni
službi (Uradni list RS, št. 18/96) ima imetnik te izkaznice
pravico in dolžnost opravljati izterjavo davkov na območju
Republike Slovenije”.
Izkaznica ni prenosljiva.
4. člen
Glavni urad Davčne uprave Republike Slovenije vodi
register izdanih izkaznic s podatki: osebno ime imetnika
izkaznice, datum izdanih in vrnjenih izkaznic, številka iz
registra in serijska številka izkaznice, datum prenehanja ali
nadomestitve izkaznice in razlog prenehanja veljavnosti oziroma nadomestitve izkaznice.
5. člen
Po prenehanju pooblastil mora davčni inšpektor ali izterjevalec davkov izkaznico takoj vrniti.

Mitja Gaspari l. r.
Minister za finance

2120.
Na podlagi prvega odstavka 81. člena carinskega zakona (Uradni list RS, št. 1/95 in 28/95) in 99. člena zakona o
upravi (Uradni list RS, št. 97/94) izdaja minister za finance
PRAVILNIK
o spremembi pravilnika o vodenju evidenc v carinskih
skladiščih
1. člen
V pravilniku o vodenju evidenc v carinskih skladiščih
(Uradni list RS, št. 56/95) se v drugem odstavku 2. člena črta
številka “26”.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. julija 1996.
Št. 418-71/95
Ljubljana, dne 31. maja 1996.
Mitja Gaspari l. r.
Minister za finance

2121.
Na podlagi četrtega odstavka 53. člena in v zvezi z 52.
členom carinskega zakona (Uradni list RS, št. 1/95 in 28/95)
ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94)
izdaja minister za finance
PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pregledu
blaga ter pogojih in načinu jemanja vzorcev blaga
1. člen
V pravilniku o pregledu blaga ter pogojih in načinu
jemanja vzorcev blaga (Uradni list RS, št. 56/95) se v 6.
členu doda nov drugi odstavek, ki glasi:
“(2) Datum prepustitve blaga mora biti naveden v carinski deklaraciji.”
2. člen
V petem odstavku 19. člena se številka “15” nadomesti
s številko “30”.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. julija 1996.
Št. 418-73/95
Ljubljana, dne 31. maja 1996.
Mitja Gaspari l. r.
Minister za finance
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2122.
Na podlagi četrtega odstavka 6. člena zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 72/94) in 99. člena
zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za
promet in zveze
PRAVILNIK
o pogojih za pridobitev licenc za prevoze v cestnem
prometu, načinu in postopku njihove pridobitve ter
o načinu vodenja evidence o izdanih licencah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, način in postopek pridobitve
licence in način vodenja evidence izdanih licenc.
II. POGOJI ZA PRIDOBITEV LICENC ZA POSAMEZNE
VRSTE PREVOZOV V CESTNEM PROMETU
1. Vpis v sodni register oziroma v vpisnik samostojnih
podjetnikov posameznikov
2. člen
Pravna oseba, ki želi pridobiti licenco, mora imeti dejavnost opravljanja prevoza oseb oziroma stvari vpisano v
sodni register.
Fizično osebo vpiše pristojni organ, ki vodi vpisnik
samostojnih podjetnikov posameznikov, ko izpolni pogoje
iz tega pravilnika in pridobi licenco pri Obrtni zbornici Slovenije.
2. Lastništvo vozil za posamezne vrste prevozov
3. člen
Za motorna vozila štejejo motorna tovorna vozila, kombinirana motorna vozila, avtobusi z več kot 8 sedeži ter avtotaksi vozila (v nadaljevanju: vozila), ki jih ima fizična ali
pravna oseba v lasti.
Za vozilo v lasti šteje tudi vozilo, s katerim pravna ali
fizična oseba razpolaga na podlagi sklenjene leasing pogodbe za dobo najmanj enega leta.
4. člen
Domača fizična ali pravna oseba mora za pridobitev
licence za opravljanje posamezne vrste prevozov imeti v
lasti najmanj naslednje število vozil, ki ustrezajo predpisom
o cestnih vozilih v Republiki Sloveniji:
– za mednarodni linijski prevoz oseb dve vozili;
– za mednarodni prosti prevoz oseb eno vozilo;
– za mednarodni javni prevoz stvari eno vozilo;
– za mednarodni prevoz stvari za lastne potrebe eno
vozilo;
– za medkrajevni linijski prevoz oseb v notranjem cestnem prometu dve vozili;
– za primestni linijski prevoz oseb v notranjem cestnem
prometu dve vozili;
– za linijski mestni prevoz oseb v notranjem cestnem
prometu pet vozil;
– za prosti cestni prevoz oseb v notranjem cestnem
prometu eno vozilo;
– za prevoz oseb za lastne potrebe v notranjem cestnem
prometu eno vozilo;
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– za avto-taxi prevoze v notranjem cestnem prometu
eno vozilo;
– za javni prevoz stvari v notranjem prostem cestnem
prometu eno vozilo;
– za prevoz stvari za lastne potrebe v notranjem cestnem prometu eno vozilo.
Prevoznik z istimi vozili lahko opravlja več vrst prevozov.
5. člen
Ob vložitvi vloge za izdajo licence so lahko vozila iz
4. člena stara:
– za opravljanje avto-taksi prevoza največ pet let, šteto
od leta izdelave;
– za opravljanje mednarodnega linijskega prevoza oseb
največ pet let, šteto od leta izdelave;
– za opravljanje mednarodnega javnega prevoza stvari
in mednarodnega prevoza stvari za lastne potrebe največ
osem let, šteto od leta izdelave;
– za opravljanje mednarodnega prostega prevoza oseb
največ šest let, šteto od leta izdelave;
– za opravljanje medkrajevnega linijskega prevoza oseb
in primestnega linijskega prevoza oseb največ osem let, šteto
od leta izdelave;
– za opravljanje mestnega linijskega prevoza oseb največ osem let, šteto od leta izdelave;
– za opravljanje javnega prevoza oseb v notranjem prostem cestnem prometu in prevoza stvari v notranjem cestnem
prometu največ osem let; šteto od leta izdelave;
– za opravljanje prevoza oseb in stvari za lastne potrebe
v notranjem cestnem prometu starost vozil ni omejena.
Za vozila, ki opravljajo prevoze oseb na rednih mednarodnih linijah v maloobmejnem prometu, veljajo glede starosti enaki pogoji kot za vozila v primestnem linijskem prevozu oseb.
6. člen
Vozila, ki opravljajo prevoze oseb v linijskem mestnem
in primestnem prometu, v medkrajevnem prometu in v mednarodnem linijskem in prostem prometu morajo biti ustrezne
konstrukcijske izvedbe in ustrezati slovenskim standardom
za področje cestnih vozil.
Vozila, ki opravljajo prevoze oseb v medkrajevnem
cestnem prometu in v mednarodnem linijskem ter mednarodnem prostem prometu morajo poleg pogojev iz prvega odstavka tega člena imeti še dodatno opremo:
– sedeže z gibljivim naslonom za potnike in
– prtljažni prostor najmanj 0,15 m3 na vsak registriran
sedež.
3. Izobrazba voznikov
7. člen
Vozniki avtobusov in motornih tovornih vozil nad 3.500
kg nosilnosti, zaposleni pri domači fizični ali pravni osebi
morajo imeti strokovno izobrazbo najmanj IV. stopnje zahtevnosti.
4. Znanje slovenskega jezika
8. člen
Vozniki avtobusov in avto-taksi vozniki morajo dokazati, da aktivno obvladajo slovenski jezik tako, da predložijo
zaključno oziroma zadnje spričevalo z navedbo ocene iz
slovenskega jezika ali potrdilo o opravljenem verificiranem
programu aktivnega obvladanja slovenskega jezika.
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5. Preizkus strokovne usposobljenosti
9. člen
Domača pravna ali fizična oseba mora predložiti dokaz,
da je oseba, odgovorna za prevoze, opravila preizkus strokovne usposobljenosti po določbah pravilnika o programu
preizkusa strokovne usposobljenosti ter o postopku in načinu opravljanja preizkusa za pridobitev licence v cestnem
prometu.
6. Finančna sposobnost
10. člen
Domača pravna ali fizična oseba mora razpolagati s
50 ECU v tolarski protivrednosti na tono največje dovoljene
mase oziroma na sedež v avtobusu ali z najmanj 3.000 ECU
v tolarski protivrednosti na vozilo.
Za vsa vozila, pri katerih zmnožek največje dovoljene
mase oziroma sedežev v avtobusu s 150 ECU ne dosega
3.000 ECU na vozilo, mora domača fizična ali pravna oseba
razpolagati z najmanj 3.000 ECU na vozilo v tolarski protivrednosti.
Z najmanj 3.000 ECU na vozilo v tolarski protivrednosti mora razpolagati tudi domača pravna ali fizična oseba, ki
opravlja avto-taksi prevoze.
11. člen
Sredstva iz prvega odstavka prejšnjega člena morajo
biti trajna sredstva za zagotavljanje uspešnega poslovanja
oziroma finančne sposobnosti.
Za dokaz finančne sposobnosti štejejo:
– deponirana trajna sredstva na žiro računu;
– lastništvo nepremičnin;
– opredmetena osnovna sredstva;
– garancija banke ali druge finančne institucije.
Vrednost vozil, s katerimi bo domača fizična ali pravna
oseba opravljala prevozniško dejavnost, ne šteje za razpolaganje s sredstvi iz tega člena pravilnika, razen če niso bila
vložena v družbo kot osnovno sredstvo.
7. Nekaznovanost
12. člen
Fizična oseba in oseba, odgovorna za prevoze pri pravni
osebi, mora predložiti podatke iz kazenske evidence, iz katerih je razvidno, da ni bila obsojena zaradi kaznivega dejanja
zoper premoženje, gospodarstvo ali varnost javnega prometa.
Glede pogoja nekaznovanosti se upošteva določba
99. člena kazenskega zakonika, po kateri pravne posledice
obsodbe ne morejo zadeti storilca, ki je bil obsojen na denarno kazen, pogojno obsodbo ali sodni opomin ali če mu je
bila kazen odpuščena.
Fizična oseba in oseba, odgovorna za prevoze pri pravni
osebi, mora predložiti dokazilo, da ni bila kaznovana za
prekršek opravljanja prevozov potnikov in stvari v notranjem in mednarodnem cestnem prometu brez ustrezne licence po 55. členu zakona o prevozih v cestnem prometu.
8. Parkirna mesta in mesta za vzdrževanje vozil
13. člen
Domača fizična ali pravna oseba mora imeti v lasti ali s
pogodbo zagotovljena parkirna mesta in mesta za vzdrževanje vozil, ki so urejena v skladu z določbami pravilnika o
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minimalnih tehničnih in drugih pogojih za parkirna mesta in
mesta za vzdrževanje vozil.
Domača pravna ali fizična oseba mora imeti zagotovljena lastna ali najeta parkirna mesta in mesta za vzdrževanje
vozil ves čas veljavnosti licence.
III. NAČIN IN POSTOPEK PRIDOBITVE IN
ODVZEMA LICENC
14. člen
Postopek za pridobitev licence se prične z vložitvijo
pisne vloge pri Gospodarski zbornici Slovenije oziroma Obrtni zbornici Slovenije (v nadaljevanju: izdajatelj licence).
Domača fizična oseba in samostojni podjetnik posameznik vloži vlogo osebno ali po zastopniku, pravna oseba
pa po zastopniku vpisanem v sodni register.
15. člen
Domača fizična ali pravna oseba (v nadaljevanju: predlagatelj) mora v vlogi navesti naslednje podatke:
1. Podatke o predlagatelju:
– priimek in ime, enotno matično številko občana
(EMŠO), stalno prebivališče (ulica, hišna številka, kraj in
pošta), samo za fizično osebo pa tudi dokazilo o državljanstvu in nameravano označbo obrata (firma);
– firma in sedež za pravne osebe;
– označba obrata (firma) in poslovni sedež za podjetnika posameznika.
2. Vrsto prevozov:
– navedba vrste prevozov, za katere želi predlagatelj
pridobiti licenco.
16. člen
Predlagatelj mora vlogi priložiti naslednja pisna dokazila o izpolnjevanju predpisanih pogojev:
1. Pravna oseba – overjen izpisek iz sodnega registra, ki
ga sodišče izda v skladu s 7. členom zakona o sodnem
registru, podjetnik posameznik iz tretje alinee 1. točke 5.
člena tega pravilnika pa kopijo vpisa v vpisnik samostojnih
podjetnikov posameznikov.
2. Za vsa vozila overjeno kopijo prometnih dovoljenj
oziroma overjeno kopijo leasing pogodbe iz 3. člena tega
pravilnika ali overjen izpis upravne enote pri kateri so vozila
registrirana.
3. Za zaposlene voznike avtobusov oziroma voznike
motornih tovornih vozil z nosilnostjo nad 3.500 kg – overjeno kopijo spričevala o končani najmanj IV. stopnji strokovne izobrazbe, oziroma pisno dokazilo, da je opravljal dela
voznika od 13. 12. 1983 dalje, ali da je v času usmerjenega
izobraževanja pridobil poklic voznik/ avtomehanik.
V rednem delovnem razmerju mora imeti najmanj enega voznika na eno vozilo.
4. Za voznike avtobusov oziroma avto-taksi voznike, ki
jih ima oziroma jih bo imel zaposlene – overjeno kopijo
spričevala o končani šolski izobrazbi z navedbo ocene iz
slovenskega jezika oziroma original ali overjeno kopijo potrdila o aktivnem obvladanju slovenskega jezika, izdano s
strani institucije, ki ima verificiran program.
5. Za direktorja ali pooblaščeno osebo, odgovorno za
prevoze oziroma za fizično osebo, ki bo samostojni podjetnik posameznik, original oziroma overjeno kopijo potrdila o
uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti
oziroma o priznanju po določbah pravilnika o programu ter
postopku in načinu opravljanja strokovne usposobljenosti.
6. Prevozniki dokazujejo finančno sposobnost z eno od
naslednjih listin:
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– potrdilo banke o deponiranih trajnih sredstvih na žiro
računu,
– original izpiska iz zemljiške knjige, pri čemer nepremičnina ne sme biti obremenjena s hipoteko za večjo vrednost, kot znaša minimum finančne sposobnosti po 10. členu
tega pravilnika,
– pisno mnenje izvedenca o vrednosti opredmetenih
osnovnih sredstev,
– original potrdilo banke ali druge finančne institucije
o izdani garanciji,
– bilanca stanja za pravne osebe.
7. Original potrdila, da fizična oseba, ki bo samostojni
podjetnik posameznik oziroma direktor ali pooblaščena
oseba, odgovorna za prevoze, ni bila obsojena za kazniva
dejanja zoper premoženje, gospodarstvo ali varnost javnega
prometa ali kaznovana za prekršek opravljanja prevoza oseb
ali stvari v notranjem in mednarodnem cestnem prometu
brez ustrezne licence.
Potrdilo o nekaznovanosti iz prejšnjega odstavka izda
organ, ki vodi evidenco o pravnomočnih obsojenih osebah
oziroma sodnik za prekrške.
8. Original oziroma overjeno kopijo dokazil iz 6. in 13.
člena pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za
parkirna mesta in mesta za vzdrževanje vozil.
17. člen
Če se v postopku za pridobitev licence ugotovijo pomanjkljivosti, izdajatelj licence pisno pozove predlagatelja,
da vlogo ustrezno dopolni.
V pozivu za dopolnitev vloge je potrebno navesti v čem
je pomanjkljivost vloge. Rok za dopolnitev je 15 dni.
Kolikor predlagatelj vloge v navedenem roku ne dopolni se le-ta zavrže.
18. člen
Ko izdajatelj licence ugotovi, da so izpolnjeni vsi pogoji
za pridobitev licence, ob podelitvi licence predlagatelju iz
14. člena tega pravilnika izda pisni odpravek sklepa v katerem določi:
– vrsto prevozov za katere je izdana licenca;
– čas veljavnosti licence;
– povzetek pravic in obveznosti nosilca licence;
– obrazložitev sklepa.
Na podlagi sklepa o podelitvi licence izdajatelj licence
upravičencu do licence izda certifikat na obrazcu, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
Obrazec iz prejšnjega odstavka tega člena je enote, razen podatkov o izdajatelju licence, tiskan na formatu A4 in
zaščiten z vidno zaščitno nitko ter s kemično zaščito papirja.
19. člen
Poleg licence iz prvega odstavka prejšnjega člena se
domačemu prevozniku za vsako vozilo, s katerim opravlja
dovoljeno vrsto prevoza, izda kopijo licence, overjeno s
strani izdajatelja licence, na kateri je potrdilo v obliki žiga,
ki vsebuje podatke o registrski številki, znamki in tipu vozila
ter letu izdelave vozila.
20. člen
Če izdajatelj licence ugotovi, da domača fizična oseba
ne izpolnjuje pogojev za izdajo licence, izda o tem odločbo,
zoper katero je dovoljena pritožba v roku 8 dni na ministrstvo, pristojno za promet.
21. člen
Domači prevoznik je dolžan v primeru spremembe podatkov, ki so navedeni v vlogi za pridobitev licence, podati
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vlogo za spremembo podatkov na način, kot je predpisano v
15. in 16. členu tega pravilnika, s tem, da navede le podatke,
ki se spreminjajo.
Če se spremenijo le podatki glede vozil, se izda za nova
vozila le nova overjena kopija licence iz 19. člena, če pa se
spremenijo drugi podatki, ki vplivajo na izdano licenco oziroma so pogoj zanjo, se izda nova licenca in nove overjene
kopije licenc.
Domači prevoznik v primerih iz prejšnjih dveh odstavkov tega člena vrne licenco in overjene kopije licence
izdajatelju, ta pa mu izda nove listine.
V primeru izgube potrdila o licenci ali njegove overjene kopije, jo je prevoznik dolžan v 3 dneh preklicati v
Uradnem listu Republike Slovenije. Ob predložitvi potrdila
o preklicu se prevozniku izda duplikat izgubljene listine.
22. člen
Izdajatelj izda licenco za dobo pet let.
Domači prevoznik je dolžan najmanj tri mesece pred
iztekom veljavnosti licence vložiti vlogo za izdajo nove
licence in dokazati, da še izpolnjuje vse predpisane pogoje.
23. člen
Domači prevoznik, ki preneha opravljati dejavnost
prevozov, je dolžan o tem v 3 dneh obvestiti izdajatelja
licence in mu vrniti licenco ter vse overjene kopije licence.
24. člen
Izdajatelj licence domačemu prevozniku odvzame licenco, če izdajatelj ali inšpektor za cestni promet ugotovi, da
domači prevoznik ne izpolnjuje predpisanih pogojev za licenco ali če opravlja prevoze v nasprotju z izdano licenco.
V odločbi o odvzemu licence izdajatelj obenem pozove
domačega prevoznika, da v roku osem dni po pravnomočnosti odločbe vrne izdajatelju licenco in overjene kopije licence.
O odvzemu licence se obvesti Ministrstvo za promet in
zveze in pristojne inšpektorje za cestni promet.
25. člen
Licenca preneha veljati:
– z dnem izteka njene veljavnosti;
– z dnem izdaje odločbe iz 24. člena tega pravilnika;
– z dnem izbrisa iz sodnega registra oziroma vpisnika
samostojnih podjetnikov posameznikov;
– z dnem, ko je izdajatelj licence od prevoznika prejel
obvestilo o prenehanju opravljanja dejavnosti prevozov;
– z dnem preklica v Uradnem listu Republike Slovenije.
26. člen
V postopku izdaje in odvzema licence se poleg določb
tega pravilnika smiselno uporabljajo tudi določbe zakona o
splošnem upravnem postopku.
IV. EVIDENCA IZDANIH LICENC
27. člen
Evidenco izdanih licenc in overjenih kopij licenc vodi
za pravne osebe Gospodarska zbornica Slovenije, za fizične
osebe pa Obrtna zbornica Slovenije.
Obe zbornici redno posredujeta podatke o izdanih licencah, kot tudi o spremembah Ministrstvu za promet in
zveze in pristojnim inšpektorjem za cestni promet.
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28. člen
V evidenco izdajatelja licenc se vpiše subjekt, ki mu je
bila izdana licenca tako, da se mu dodeli evidenčna številka.
Za vsak podatek, ki je bil za določen subjekt vpisan v
evidenco, mora biti shranjen in dostopen datum vpisa ter
številka licence, na podlagi katere je bil subjekt vpisan.
V primeru spremembe podatkov iz 13. člena tega pravilnika mora biti v evidenci poleg novega shranjen in dostopen tudi predhodno vpisan podatek.
29. člen
Za vsak subjekt, ki mu je bila izdana licenca, se vodi
tudi zbirka listin, ki je označena s številko vpisa v evidenco.
Listine in deli listin iz zbirke listin se odlagajo v zbirke
listin za vsak subjekt posebej, v ustrezne ovoje.
Zbirko listin vodi izdajatelj licenc.
30. člen
Vpogled v evidenco izdanih licenc zagotovi izdajatelj
licenc z računalniškim izpisom subjektov, ki so jim bile
izdane licence.
Za varovanje osebnih podatkov pri vodenju evidence se
uporabljajo določbe zakona o varstvu osebnih podatkov.
31. člen
Poleg evidence izdanih licenc vodita izdajatelja tudi
seznam subjektov, ki jim je iz razlogov iz 25. člena tega
pravilnika, licenca prenehala veljati.
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Št. 343-12/96
Ljubljana, dne 17. junija 1996.
Minister
za promet in zveze
Igor Umek, dipl. ek. l. r.
PRILOGA
GOSPODARSKA ZBORNICA
SLOVENIJE

OBRTNA ZBORNICA
SLOVENIJE

Številka: ______________
Datum: _______________
_______________________________________________
(prevoznik in njegov sedež)

je po postopku, ki ga določata zakon o prevozih v cestnem
prometu (Uradni list RS, št. 72/94) in pravilnik o pogojih za
pridobitev licenc za prevoze v cestnem prometu, načinu in
postopku njihove pridobitve ter o načinu vodenja evidence o
izdanih licencah (Uradni list RS, št. 33/96) pridobil
LICENCO
za opravljanje ____________________________________
(navedba vrste prevozov iz 6. člena pravilnika)

ki velja od _______________ do __________________
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
podpis in žig
izdajatelja

32. člen
Potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda sodnik za prekrške, iz 7. točke 6. člena se kot pogoj za pridobitev licence
zahteva od 9. 12. 1996 dalje.
33. člen
Vozilom iz tretje alinee prvega odstavka 5. člena tega
pravilnika starost do 1. 1. 2002 ni omejena.
Vozilom iz četrte in pete alinee prvega odstavka 5.
člena tega pravilnika starost do 1. 1. 2000 ni omejena.
Vozilom iz šeste in sedme alinee prvega odstavka 5.
člena starost tega pravilnika do 1. 1. 2003 ni omejena.
Določila prvega odstavka 5. člena tega pravilnika razen
njegove prve alinee, glede starosti vozil ne veljajo za vozila,
s katerimi so prevozniki na dan uveljavitve tega pravilnika
opravljali prevoze, za katere se zahteva licenca.
34. člen
Osebe, ki na dan uveljavitve tega pravilnika opravljajo
dela voznika, lahko še naprej opravljajo istovrstna dela, tudi
če ne izpolnjujejo pogoja iz 7. člena tega pravilnika, če so
opravljali dela voznika neprekinjeno od 13. 12. 1983 dalje,
oziroma so v času usmerjenega izobraževanja pridobili poklic
voznik/avtomehanik v skrajšanem programu (III. stopnja).
35. člen
Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtna zbornica Slovenije kot izdajatelja licenc imenujeta skupno komisijo, katere naloga je parafiranje licenc pred izdajo in skrb za enotno
razlago določil pravilnikov, ki urejajo področje licenc.
36. člen
Ta pravilnik prične veljati petnajsti dan od objave v
Uradnem listu Republike Slovenije.

ŽIG:

Vozilo ______________________
(znamka in tip)

______________________
(reg. št.)

2123.
Na podlagi četrtega odstavka 5. člena zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 72/94) in 99. člena
zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister,
pristojen za promet, v soglasju z ministrom, pristojnim za
notranje zadeve in ministrom, pristojnim za varstvo okolja
PRAVILNIK
o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za parkirišča
in mesta za vzdrževanje vozil
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa minimalne tehnične in druge pogoje za parkirišča za tovorna vozila oziroma avtobuse in mesta
za vzdrževanje vozil, ki jih mora imeti v lasti ali s pogodbo
zagotovljena domača fizična ali pravna oseba, kot pogoj za
pridobitev licence za prevoze v cestnem prometu.
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II. PARKIRIŠČA
2. člen
Domača fizična ali pravna oseba, ki želi pridobiti
licenco za opravljanje prevozov oseb in stvari v notranjem
oziroma mednarodnem cestnem prometu (v nadaljnjem
besedilu: prevoznik), mora predložiti dokazilo, da ima za
svoja vozila zagotovljena parkirna mesta.
Parkirna mesta iz prejšnjega odstavka so na parkiriščih
za tovorna vozila oziroma avtobuse, na postajah za tovorna
vozila oziroma na ustrezno urejenem mestu za parkiranje, s
katerim razpolaga prevoznik.
3. člen
Skupno število parkirnih mest, ki jih mora imeti prevoznik zagotovljena na parkiriščih, postajah ali ustrezno urejenih prostorih iz 2. člena tega pravilnika, se določi v skladu
z naslednjo razpredelnico, tako da se pri izračunu števila
parkirnih mest, števila za decimalno vejico zaokrožajo na
celo število navzgor.
Število vozil
na vozilo

Število parkirnih mest

1 do 2
3 do 10
nad 10

1
0,6
0,4

4. člen
Parkirišča za tovorna vozila in avtobuse morajo biti
zgrajena v skladu s predpisi o graditvi objektov in morajo
imeti uporabno dovoljenje.
Parkirišča iz prejšnjega odstavka morajo izpolnjevati
tudi naslednje tehnične pogoje:
1. Parkirna mesta morajo biti označena s talnimi oznakami in ponoči osvetljena.
2. Dimenzije parkirnih mest in vozišč na parkiriščih
morajo ustrezati vrsti in velikosti vozil in morajo omogočati
uporabo parkirišč z najmanjšim prometnim delom.
3. Za uporabnike parkirišč morajo biti na parkirišču ali
v njegovi neposredni bližini zagotovljena stranišča, umivalniki in prhe v skladu s predpisi o varstvu pri delu za objekte,
namenjene za delovne in pomožne prostore.
4. Parkirna mesta, vozišča in druge površine parkirišč,
namenjene prometu motornih vozil, morajo biti tlakovane,
tako da so neprepustne za vodo in naftne derivate. Tlakovane
površine morajo biti obdane z robniki, meteorne vode z njih
pa morajo biti speljane v kanalizacijo preko ustrezno dimenzioniranih lovilnikov olj in goriv.
5. Parkirna mesta za vozila za prevoz nevarnih snovi
morajo biti ustrezno ločena od ostalih parkirnih mest in sicer
glede na razred nevarnih snovi v skladu z Evropskim sporazumom o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga
(ADR).
6. Parkirna mesta za vozila za prevoz tekočih nevarnih
snovi morajo biti izvedena v obliki lovilne sklede, ki mora
biti s kanalizacijo povezana z zadrževalnim bazenom. Zadrževalni bazen mora biti izveden tako, da ni mogoče njegovo
nenadzorovano praznenje. Lovilna skleda, kanalizacija in
zadrževalni bazen morajo biti neprepustni in odporni proti
delovanju tekočih nevarnih snovi v parkiranih vozilih.
5. člen
Na parkirnih mestih se ne sme prati, vzdrževati oziroma
popravljati vozil. Na parkiriščih so dovoljeni samo dnevni
pregledi vozil ter najnujnejša popravila nenadnih okvar. Pranje vozil, dnevni pregledi in najnujnejša popravila se smejo
na parkiriščih opravljati samo na za to posebej določenem in
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urejenemu delu parkirišča, kjer je zagotovljeno varno delo in
varstvo okolja.
Na parkiriščih se ne sme pretovarjati ali pretakati nevarnih snovi, razen v primeru havarije, ko se to lahko izvede
samo na delu parkirišča, ki je namenjen za parkiranje vozil
za prevoz nevarnih snovi.
6. člen
Pravna ali fizična oseba, ki je lastnik oziroma koncesionar parkirišč in je registrirana za opravljanje dejavnosti
dajanja nepremičnin v najem (v nadaljnjem besedilu: upravljalec), sklene s prevoznikom pogodbo o najemu določenega
števila parkirnih mest. Prevoznik lahko sklene tako pogodbo
tudi s pravno ali fizično osebo, ki ima parkirišča za potrebe
opravljanja svoje dejavnosti.
S pogodbo iz prejšnjega odstavka se morata upravljalec
in prevoznik dogovoriti najmanj o naslednjih določilih:
– število in vrsta vozil z registrskimi številkami,
– čas trajanja pogodbe,
– cena parkiranja in morebitnih ostalih storitev in
– obveznost upoštevanja splošnih pogojev poslovanja
parkirišča oziroma postaje.
Pogodba iz prvega odstavka mora biti sklenjena v pisni
obliki.
7. člen
Upravljalec mora zagotoviti preventivne ukrepe varstva
pred požarom, ob njegovem nastanku pa zagotoviti varno
evakuiranje ljudi in premoženja ter preprečiti njegovo širjenje.
Organizacijo varstva pred požarom ter morebitne ukrepe in navodila objavi upravljalec na običajni način.
Na parkiriščih se ne smejo opravljati požarno nevarna
dela in opravila ter uporabljati požarno nevarne naprave.
8. člen
Upravljalec mora zagotoviti predpisane varstvene ukrepe in normative, ki jih morajo spoštovati zaposlene osebe na
parkiriščih ter zagotoviti ustrezna sredstva za delo.
9. člen
Upravljalec mora določiti delovni čas parkirišča, cenik
storitev, splošne pogoje poslovanja, požarni red ter določiti
uporabo pravil o varnosti cestnega prometa, zlasti prometne
znake, način parkiranja in oznake, nadzor nad izvajanjem
pravilnika in kazni za kršitve; kar mora biti objavljeno na
vidnem mestu.
III. MESTA ZA VZDRŽEVANJE VOZIL
IN PRANJE VOZIL
10. člen
Za vzdrževanje svojih vozil sklene prevoznik pogodbo
s samostojnim podjetnikom posameznikom, ki ima pri upravi za javne prihodke priglašeno to dejavnost ali z gospodarsko družbo, ki ima registrirano dejavnost vzdrževanja in
popravljanja motornih vozil, ali pa jih vzdržuje v prostoru, s
katerim razpolaga sam (v nadaljevanju: delavnica).
Pogodba iz prvega odstavka tega člena mora biti sklenjena v pisni obliki.
11. člen
Vzdrževanje vozil pomeni opravljanje rednih dnevnih
in občasnih del na vozilih, za katera niso potrebne posebne
priprave in znanja. Če bo vozila tudi popravljal, mora delavnica izpolnjevati naslednje pogoje:
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1. Delavnica mora biti v objektu, zgrajenem v skladu s
predpisi o graditvi objektov in mora imeti uporabno dovoljenje. Prostor delavnice mora biti ločen od drugih delovnih in
pomožnih prostorov.
2. Tla delavnice morajo biti neprepustna za vodo in
naftne derivate. V delavnici mora biti zagotovljeno odvajanje odplak s talnih površin v kanalizacijo preko ustrezno
dimenzioniranih lovilnikov olj in goriv.
3. V delavnici mora biti kanal za delo na podvozju
vozila oziroma dvigalo, ki po dimenzijah in zmogljivosti
oziroma nosilnosti ustreza vrsti vozil, ki se popravljajo. Kanal mora imeti varnostne robnike, ki preprečujejo padec
vozila v kanal, razsvetljavo, priključnico za prenosno svetilko in police za odlaganje orodja. Tla kanala morajo biti
obdelana tako kot tla delavnice. Za vstop v kanal morajo biti
izvedene stabilne stopnice.
4. Naprave in oprema za vzdrževanje vozil morajo biti
brezhibne ter merilne naprave najmanj enkrat letno pregledane in umerjene s strani pooblaščenih organizacij za kontrolo
meril.
12. člen
Prevoznik, ki bo svoja vozila vzdrževal v prostoru, s
katerim razpolaga sam, mora pristojnemu organu za pridobitev licence za prevoze v cestnem prometu predložiti uporabno dovoljenje, dokazilo, da delavnica ustreza pogojem iz
tega pravilnika ter dokazila, da oprema ter delovne naprave
in priprave ustrezajo predpisom s področja varstva pri delu.
Dokazila iz prejšnjega odstavka izda pravna oseba,
pooblaščena za pregled poslovnih prostorov po predpisih o
gospodarskih družbah oziroma oseba, pooblaščena za pregled opreme, delovnih naprav in priprav po predpisih o
varstvu pri delu.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Obstoječa parkirišča in mesta za vzdrževanje in pranje
vozil morajo izpolnjevati zahteve iz tega pravilnika v roku
pet let po pričetku veljavnosti tega pravilnika. Do tega roka
se taka mesta le evidentirajo.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 343 - 10/96
Ljubljana, dne 27. maja 1996.
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2124.
Na podlagi drugega odstavka 5. člena zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 72/94) in 99. člena
zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za
promet in zveze v soglasju z ministrom za šolstvo in šport
PRAVILNIK
o programu preizkusa strokovne usposobljenosti ter o
postopku in načinu opravljanja preizkusa za pridobitev
licence za prevoze v cestnem prometu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo program, postopek in
način opravljanja preizkusa strokovne usposobljenosti za
pridobitev licenc za opravljanje prevozov v cestnem prometu, ki ga mora opraviti direktor ali pooblaščena oseba, odgovorna za prevoze.
2. člen
Preizkus strokovne usposobljenosti za pridobitev licence za prevoze v cestnem prometu (v nadaljnjem besedilu:
preizkus znanja) je oblika preverjanja strokovne usposobljenosti za vodenje delovnega procesa na področju prevozov v
cestnem prometu, ki ga morajo v skladu z zakonskimi pogoji
za pridobitev licenc opraviti direktor ali pooblaščena oseba,
odgovorna za prevoze, ki je zaposlena pri pravni osebi ter
fizične osebe, ki opravljajo dejavnost prevozov kot samostojni podjetnik posameznik, (v nadaljnjem besedilu: kandidat).
Preizkus strokovne usposobljenosti lahko opravljajo tudi druge fizične osebe.
3. člen
Preizkus znanja se opravlja za prevoze, navedene v
drugem odstavku 4. člena zakona o prevozih v cestnem
prometu.
II. PROGRAM
4. člen
Preizkus znanja vsebuje splošni in posebni del in se
opravlja v skladu s programom.
Program splošnega dela preizkusa znanja je enak za vse
kandidate. Program posebnega dela preizkusa znanja pa je
različen glede na to, ali pravna ali fizična oseba opravlja
oziroma bo opravljala prevoz oseb ali prevoz stvari.
Preizkus znanja se opravlja v pisni obliki.
Kandidatu je dana možnost ustnega zagovora v primerih, ko je potrebno razjasniti, kar je kandidat pisno vprašljivo
odgovoril ali sploh ni odgovoril.

Soglašam!
Minister
za notranje zadeve
Andrej Šter, dipl. jur. l. r.
Soglašam!
Minister
za okolje in postor
dr. Pavel Gantar l. r.

Minister
za promet in zveze
Igor Umek, dipl. ek. l. r.

5. člen
Program splošnega dela preizkusa znanja obsega znanja iz:
I. ZAKONODAJE
1. Zakon o prevozih v cestnem prometu
2. Zakon o prevoznih pogodbah v cestnem prometu
3. Zakon o obveznih zavarovanjih v cestnem prometu
4. Zakon o obligacijskih razmerjih
5. Zakon o gospodarskih družbah
6. Zakon o varnosti cestnega prometa
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7. Osnove delovne zakonodaje
8. Osnove davčne zakonodaje
II. UPRAVLJANJA IN VODENJA PODJETJA Z EKONOMIKO IN ORGANIZACIJO V PROMETU
1. Prometni sistem in njegovo delovanje
2. Transportno delo in ciklusi transportnega procesa
3. Ekonomika poslovanja
4. Kalkulacija, izračun lastne cene in formiranje prodajne cene storitev
5. Pojem in vrste stroškov
6. Knjigovodstvo in plačilni promet
7. Prometno ekonomska geografija
8. Izdelava poslovnega načrta
9. Financiranje podjetja
10. Investicije in ocenjevanje njihove ekonomske upravičenosti
11. Kazalci gospodarske učinkovitosti
12. Marketing v cestnem prometu
III. TEHNIČNO TEHNOLOŠKEGA PODROČJA
1. Sredstva za prevoz v cestnem prometu
2. Tehnično stanje in oprema vozil
3. Standardi in sredstva za vzdrževanje vozil
IV. VARNOSTI V CESTNEM PROMETU IN VAROVANJA OKOLJA
1. Organizacija varstva pri delu
2. Varstveni ukrepi in normativi
3. Organizacija vožnje in sistem dela voznikov
4. Varnost v cestnem prometu
5. Notranja kontrola
6. Preprečevanje prometnih nesreč in ukrepi v primerih
nesreč
7. Skrb za varovanje okolja
8. Slovenski in mednarodni predpisi in ekološki standardi.
6. člen
Program posebnega dela preizkusa znanja obsega znanja iz:
I. TEME, SKUPNE ZA PREVOZE OSEB IN PREVOZE STVARI:
1. Organizacija transportne delovne enote
2. Transportno delo
3. Ciklusi transportnega procesa
4. Izračun stopnje izkoriščenosti vozil in voznega parka
5. Produktivnost dela v cestnem prometu
6. Rentabilnost eksploatacije vozil
7. Izbor optimalnega transportnega sredstva in itinerarja
8. Organizacija vožnje in sistemi dela voznikov
II. ZA PREVOZE OSEB
1. Konvencija o pogodbi o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in prtljage (CVR)
2. Konvencija o mednarodnem izvenlinijskem prevozu
potnikov (ASOR)
3. Konvencija o delovnem času in počitku voznega
osebja (AETR)
4. Tehnologija cestnega potniškega prometa
5. Zavarovanje s poudarkom na zavarovanju potnikov
6. Oblikovanje splošnih prevoznih pogojev v cestnem
potniškem prometu
III. ZA PREVOZ STVARI
1. Konvencija o pogodbi za mednarodni prevoz blaga
po cesti (CMR)
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2. Carinska konvencija o mednarodnem prevozu blaga
(TIR)
3. Konvencija o delovnem času in počitku voznega
osebja (AETR)
4. Zakon o prevozih nevarnih snovi in podzakonski
predpisi
5. Tehnologija cestnega blagovnega prometa
6. Osnove carinskih postopkov
7. Špedicija
8. Zavarovanje.
7. člen
Komisija za preizkus znanja iz 9. člena tega pravilnika
pripravi in vodi seznam literature in predpisov, ki se nanašajo na program preizkusa znanja.
8. člen
Vsa organizacijska, strokovna in tehnična opravila za
komisijo za preizkus znanja opravi izvajalec, ki ga izbere
Ministrstvo za promet in zveze na podlagi javnega razpisa.
III. NAČIN IN POSTOPEK OPRAVLJANJA PREIZKUSA
ZNANJA
9. člen
Minister, pristojen za promet, imenuje komisijo za
opravljanje preizkusa strokovne usposobljenosti za pridobitev licenc za prevoze v cestnem prometu (v nadaljevanju:
komisija).
Z odločbo se imenuje predsednika, štiri namestnike
predsednika in 15 članov komisije. Predsednik, namestniki
predsednika in člani komisije preverjajo znanje za posamezna tematska področja preizkusa znanja. V odločbi se določi,
s katerih področij preverjajo znanje posamezni člani. Predsednik, namestniki predsednika in člani komisije so imenovani za dve leti in so po poteku tega obdobja lahko ponovno
imenovani.
10. člen
Za vsak termin preizkusa znanja se določi tričlanska
komisija, ki jo vodi predsednik ali eden od namestnikov
predsednika komisije.
11. člen
Predsednik, namestnik predsednika in člani komisije za
preizkus znanja morajo imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo.
12. člen
Delo komisije za preizkus znanja poteka po poslovniku
o načinu dela, ki ga sprejme komisija.
13. člen
Komisija za preizkus znanja sestavlja izpitna vprašanja
na podlagi programa preizkusa znanja in odloča o tem, ali je
kandidat uspešno opravil preizkus znanja.
14. člen
Kandidat, ki želi opravljati preizkus znanja, vloži pisno
prijavo za opravljanje preizkusa znanja pri izbranem izvajalcu iz 8. člena tega pravilnika.
Prijava vsebuje podatke o kandidatu (priimek in ime,
naslov, telefon, izobrazba) in vrsti prevozov, za katero bo
kandidat opravljal preizkus znanja.
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15. člen
Izvajalec iz 8. člena tega pravilnika vse kandidate, ki so
podali popolne prijave za preizkus znanja, s pisnim obvestilom obvesti o datumu, času in kraju opravljanja preizkusa
znanja in sicer najmanj 20 dni pred dnem, ki je določen za
opravljanje preizkusa znanja.
Kandidate, ki so podali nepopolne prijave, se pozove,
da jih dopolnijo v roku 8 dni.
Kandidatu se pošlje gradivo za opravljanje preizkusa
znanja (priročnik) in se ga hkrati pozove, da plača stroške
opravljanja izpita in stroške predanega gradiva.
Višino stroškov opravljanja preizkusa znanja določi
minister pristojen za promet.
16. člen
Splošni in posebni del preizkusa znanja se izvajata in
ocenjujeta ločeno.
Splošnemu delu preizkusa znanja sledi posebni del, ki
ga lahko kandidat opravlja le, če je uspešno opravil splošni
del preizkusa znanja.
17. člen
Kandidat, ki je opravil preizkus znanja, prejme potrdilo
na posebnem obrazcu, ki ga izda ministrstvo, pristojno za
promet, podpiše pa ga predsednik izpitne komisije. Na obrazcu so podatki o izdajatelju potrdila, o kandidatu, o vrsti
prevoza, datumu opravljanja preizkusa znanja ter podatki o
članih komisije.
Kandidatu izda potrdilo predsednik izpitne komisije.
18. člen
Kandidat, ki ni uspešno opravil preizkusa znanja, ga
lahko ponavlja po treh mesecih.
Kandidatu, ki ni uspešno opravil posebnega dela preizkusa znanja, se prizna opravljen splošni del preizkusa znanja, če pristopi k ponovnemu preizkusu posebnega dela preizkusa znanja v enem letu od dneva, ko je uspešno opravil
splošni del preizkusa znanja.
19. člen
Kandidat, ki je uspešno opravil preizkus znanja za določeno vrsto prevoza in želi opravljati preizkus znanja še za
drugo vrsto prevozov, opravlja samo posebni del preizkusa
znanja, kolikor od uspešno opravljenega preizkusa znanja za
splošni del ni poteklo več kot eno leto.
20. člen
Kandidat, ki ni uspešno opravil preizkusa znanja ali
posebnega dela preizkusa znanja, se lahko pritoži na predsednika komisije iz 9. člena tega pravilnika v roku 8 dni po
prejemu obvestila komisije za preizkus znanja.
Predsednik komisije iz 9. člena tega pravilnika, mora
najkasneje v 8 dneh odločiti, ali se pritožbi ugodi ali se
zavrne.
Če se pritožbi ugodi, določi predsednik komisije za
preizkus znanja drugo sestavo izpitne komisije pred katero
kandidat ponovno opravlja preizkus znanja.
Odločitev komisije iz prejšnjega odstavka je dokončna.
21. člen
O poteku preizkusa znanja se vodi zapisnik.
22. člen
Po končanem opravljanju preizkusa znanja, komisija
oceni uspeh kandidata.
Ocena uspeha kandidata je “je opravil” ali “ni opravil”.
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23. člen
Komisija za preizkus znanja sprejme poslovnik iz prvega odstavka 12. člena v roku 15 dni po njenem imenovanju.
24. člen
Direktor ali pooblaščena oseba, odgovorna za prevoze,
pri pravni osebi, registrirani za opravljanje prevoza oseb za
lastne potrebe v notranjem cestnem prometu, avto-taxi prevoze ter prevoze stvari za lastne potrebe v notranjem cestnem prometu oziroma fizična oseba, ki bo opravljala navedene vrste prevozov, opravlja le splošni del preizkusa znanja.
25. člen
Če ima direktor ali pooblaščena oseba opravljen preizkus znanja v eni od držav Evropske unije, se ji tak preizkus
prizna, če ga predloži v prevedenem izvodu in komisija
oceni, da gre po vsebini in obliki za enako obliko preverjanja
znanja.
Če ima direktor ali pooblaščena oseba končano višjo ali
visoko strokovno izobrazbo prometne smeri mu ni potrebno
opravljati preizkusa znanja če komisija za opravljanje preizkusa znanja oceni, da je kandidat pridobil strokovno izobrazbo v programu izobraževanja, ki zajema enaka ali podobna
znanja kot jih predpisuje program iz 5. člena tega pravilnika.
Direktorju ali pooblaščeni osebi odgovorni za promet
ni potrebno opraviti posebnega dela preizkusa znanja, če je
ta dela opravljal neprekinjeno najmanj pet let pred uveljavitvijo tega pravilnika.
Dokazilo o tem izda delodajalec v obliki potrdila.
26. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 343-13/96
Ljubljana, dne 27. maja 1996.
Soglašam!
Minister
za šolstvo in šport
dr. Slavko Gaber l. r.

Minister
za promet in zveze
Igor Umek, dipl. ek. l. r.

2125.
Na podlagi triintridesete alinee 114. člena zakona o
veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96)
izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
PRAVILNIK
o spremembah pravilnika o pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati javni veterinarski zavodi in zasebna
veterinarska dejavnost in o postopku njihove
verifikacije in preverjanja
1. člen
V pravilniku o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati javni
veterinarski zavodi in zasebna veterinarska dejavnost in o
postopku njihove verifikacije in preverjanja (Uradni list RS,
št. 6/96) se v 29. členu črta tretji odstavek točke A).
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2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-03/96
Ljubljana, dne 14. junija 1996.
dr. Jože Osterc l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

2126.
Na podlagi 87. člena zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96), v zvezi z
zakonom o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) in zakonom o
organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list
RS, št. 71/94) izdaja minister za finance
NAVODILO
o finančnem poslovanju upravnih enot ter uprav,
uradov in inšpektoratov, ki so upravni organi v sestavi
ministrstev in imajo svoje enote na lokalnih ravneh
1. člen
S tem navodilom se določa način finančnega poslovanja in način porabe proračunskih sredstev za upravne enote
ter uprave, urade in inšpektorate, ki so upravni organi v
sestavi ministrstev in imajo svoje enote na lokalnih ravneh.
2. člen
Za finančno poslovanje upravnih enot je pri Ministrstvu za finance odprt poseben račun sredstev upravnih enot
(račun 638).
3. člen
Sredstva iz državnega proračuna (računa 630) se nakazujejo na poseben račun sredstev upravnih enot odprt pri
Ministrstvu za finance. S tega posebnega računa se izplačujejo vsi odhodki za delovanje upravnih enot, razen odhodkov navedenih v 15. in 16. členu tega navodila.
Za zagotavljanje sredstev iz državnega proračuna in za
izplačila iz posebnega računa sredstev upravnih enot, odprtega pri Ministrstvu za finance, je kot odredbodajalec odgovoren minister oziroma od njega pooblaščena oseba.
4. člen
Za vsako posamezno upravno enoto je odprt izločen
račun upravne enote (račun 639) pri krajevno pristojni enoti
Agencije RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje,
na katerega se nakazujejo sredstva za delovanje upravne
enote iz posebnega računa sredstev upravnih enot, odprtega
pri Ministrstvu za finance.
Za organizacijske enote na lokalni ravni so odprti izločeni računi organizacijskih enot (računi 765) pri krajevno
pristojni organizacijski enoti Agencije RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje, na katere se nakazujejo sredstva za delovanje organizacijskih enot na lokalni ravni iz
računa pristojnega uporabnika.
5. člen
Za plačevanje iz izločenega računa upravne enote je kot
odredbodajalec določen načelnik upravne enote ali od njega
pooblaščena oseba.
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Za plačevanje iz izločenega računa organizacijske enote na lokalni ravni je kot odredbodajalec določen predstojnik
organizacijske enote na lokalni ravni ali od njega pooblaščena oseba.
Odredbodajalci so odgovorni za zakonitost, upravičenost in namembnost porabe proračunskih sredstev.
6. člen
Odgovorna oseba za upravne enote je načelnik upravne
enote, ki je v skladu z zakonom o računovodstvu in izvedbenimi predpisi odgovoren za vodenje vseh evidenc in poročil
za potrebe Sektorja za javno računovodstvo pri Ministrstvu
za finance.
7. člen
Načelniki upravnih enot mesečno spremljajo porabo sredstev po elementih iz 11. člena tega navodila. Poročilo o porabljenih sredstvih morajo posredovati Ministrstvu za finance
trimesečno, za vsak mesec posebej, do 10. v mesecu po preteku trimesečja, oziroma sproti po računalniškem mediju.
8. člen
Načelniki upravnih enot morajo sestaviti letne plane
potrebnih sredstev ter spremljati porabo sredstev skladno s
kriteriji, ki jih določi Ministrstvo za notranje zadeve.
Predstojniki organizacijskih enot na lokalni ravni so
dolžni sestaviti letne plane potrebnih sredstev ter spremljati
porabo sredstev skladno s kriteriji, ki jih določi pristojni
organ v sestavi ministrstva za organizacijsko enoto.
9. člen
Za zagotovitev racionalnosti poslovanja, vodijo računovodski delavci zaposleni v upravnih enotah evidence in
obračune v zvezi s finančnim poslovanjem upravnih enot in
organizacijskih enot na lokalnih ravneh.
10. člen
Evidence in obračuni upravnih enot so izkazani v poslovnih knjigah Ministrstva za finance, pri katerem je odprt
poseben račun sredstev za upravne enote, kot posebno stroškovno mesto.
Posamezne evidence in obračuni organizacijskih enot
na lokalni ravni se izkazujejo v poslovnih knjigah pristojnih
ministrstev.
11. člen
Sredstva iz posebnega računa upravnih enot in organizacijskih enot na lokalni ravni se uporabljajo za pokrivanje
naslednjih izdatkov, po predloženih računih in skladno z
razdelilnikom, ki ga je pripravilo Ministrstvo za notranje
zadeve za upravne enote in pristojni organ v sestavi ministrstva za organizacijske enote na lokalni ravni:
– obrazcev, tiskovin in registrskih tablic,
– električne energije,
– ogrevanja,
– PTT storitev, transportnih uslug,
– komunalnih storitev,
– stroškov plačilnega prometa
– pisarniškega materiala,
– potrošnega materiala (čistila in podobno),
– kotizacij za sprotno izobraževanje zaposlenih,
– nabave strokovnih časopisov in strokovne literature,
– dnevnic, nočnin in potnih stroškov za službena potovanja,
– neproizvodnih storitev (tudi obratovalnih stroškov najemodajalcem)
– popravilo inventarja in sprotnega vzdrževanja poslovnih prostorov
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– reprezentance,
– goriva za prevozna sredstva.
12. člen
Sredstva za kritje stroškov tiskanja in distribucije vrednotnic so planirana v proračunu Republike Slovenije v okviru materialnih stroškov za delovanje upravnih enot, izplačujejo pa se neposredno iz posebnega računa sredstev upravnih
enot odprtega pri Ministrstvu za finance. Ministrstvo za finance sklene ustrezne pogodbe s proizvajalcem in distributerji vrednotnic.
Upravne enote nabavljajo vrednotnice pri pristojni organizacijski enoti Agencije RS za plačilni promet, nadziranje in
informiranje brezplačno na osnovi naročilnic, ki jih izda načelnik upravne enote oziroma od njega pooblaščena oseba.
13. člen
Obrazce, tiskovine in registrske tablice nabavlja upravna enota na osnovi naročilnic, ki jih izda načelnik upravne
enote oziroma od njega pooblaščena oseba.
Določbe prvega odstavka tega člena se nanašajo na
material, ki ga je možno nabaviti le pri za to specializiranih
proizvajalcih oziroma distributerjih, s katerimi Ministrstvo
za notranje zadeve skupaj z Ministrstvom za finance sklene
ustrezne pogodbe.
Prevzeti material plača upravna enota na osnovi prejetega računa, ki ga v skladu s pogodbami iz prejšnjega odstavka izda proizvajalec oziroma distributer. Plačilo se izvrši
iz izločenega računa upravne enote (639).
14. člen
Direktno iz posebnega računa sredstev upravnih enot (638)
odprtega pri Ministrstvu za finance, se izplačujejo plače zaposlenih v upravnih enotah, osebni prejemki, pogodbeno delo in
avtorski honorarji, pogodbe o izobraževanju in podobno.
Direktno iz žiro računa posameznega uporabnika proračuna se izplačujejo plače zaposlenih v organizacijskih enotah na lokalni ravni, osebni prejemki, pogodbeno delo in
avtorski honorarji, pogodbe o izobraževanju in podobno.
Navedeni odhodki se izplačujejo delavcem upravnih
enot na osnovi dokumentacije, za katero so odgovorni načelniki upravnih enot oziroma od njih pooblaščene osebe in
delavcem organizacijskih enot na lokalni ravni na osnovi
dokumentacije, za katero je odgovoren predstojnik organizacijske enote ali od njega pooblaščena oseba. Vse spremembe
v upravni enoti in organizacijski enoti glede števila zaposlenih in višine koeficientov, razen višina koeficienta za minulo
delo, morajo biti predhodno potrjene na Komisiji Vlade RS
za kadrovske in administrativne zadeve.
15. člen
Skladno s 34. členom zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96) se sredstva za
investicije v prostore, avtomobile in opremo zagotavljajo pri
Servisu skupnih služb vlade. Osnova so podatki, ki so jih
načelniki upravnih enot in predstojniki posameznih proračunskih uporabnikov za svoje organizacijske enote na lokalni ravni, dolžni posredovati Servisu skupnih služb vlade.
Sredstva za plačilo najemnin za vse organizacijske oblike državne uprave na lokalni ravni, ne glede na to kdo je
lastnik, se zagotavljajo pri Servisu skupnih služb vlade. Načelniki upravnih enot in predstojniki organizacijskih enot na
lokalni ravni so dolžni zagotoviti podatke za vključitev tovrstnih odhodkov v plan Servisa skupnih služb vlade.
16. člen
Skladno s 35. členom zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96) se sredstva za
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investicije v informatizacijo, vključno z vzdrževanjem strojne in programske opreme, zagotavljajo pri Centru vlade za
informatiko, na osnovi podatkov, ki so jih dolžni posredovati posamezni proračunski uporabniki kot je določeno v
15. členu tega navodila.
17. člen
Za prejemanje in izplačevanje sredstev upravičencem s
področja varstva vojnih veteranov, vojaških invalidov in
žrtev vojne, je v vsaki upravni enoti odprt poseben račun
izločenih sredstev. Za izplačila iz tega računa je kot odredbodajalec odgovoren načelnik upravne enote ali od njega
pooblaščena oseba.
Evidence in poročila iz tega naslova je upravna enota
dolžna v dogovorjenih in določenih rokih posredovati pristojnemu Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, pri
katerem so za ta namen zagotovljena sredstva v državnem
proračunu.
18. člen
V računovodstvih upravnih enot se evidentirajo stroški
v zvezi z upravnimi postopki, ki so nastali v upravni enoti in
organizacijski enoti na lokalni ravni in izstavijo naročniku
(fizični ali pravni osebi) skupen račun za opravljeno storitev.
V računu morajo biti zajete in specificirane vse storitve,
vključno s prometnim davkom za opravljeno storitev.
Naročnik plača opravljeno storitev upravni enoti ali
organizacijski enoti negotovinsko, na prehodni račun upravne enote 845, ali v gotovini.
Na zahtevo upravne enote odpre krajevno pristojna enota Agencije RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje
en ali več prehodnih računov 845.
Če je storitev plačana na prehodni račun 845, se sredstva iz prehodnega računa 845 tekoče preodkažejo na ustrezne vplačilne račune 840 s točno določenim namenom vplačila skladno z odredbo o računih ter načinu vplačevanja in
razporejanja javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št.
81/94).
Če je storitev plačana v gotovini, se gotovino direktno
preodkaže na ustrezni vplačilni račun 840, ki je opredeljen z
odredbo.
19. člen
Morebitni prihodki iz naslova lastne dejavnosti organizacijske enote se vplačajo na račun 637 pristojnega ministrstva. Pri opredelitvi prihodka iz naslova lastne dejavnosti, je
potrebno dosledno upoštevati navodilo ministra za finance,
ki ureja izkazovanje prihodkov in odhodkov iz naslova lastne dejavnosti uporabnikov proračuna.
20. člen
Z dnem uveljavitve tega navodila prenehata veljati navodilo o finančnem poslovanju upravnih enot (Uradni list
RS, št. 16/95 in 46/95) in navodilo o finančnem poslovanju
uprave, uradov in inšpektoratov, ki so upravni organi in
organizacije v sestavi ministrstev in imajo svoje enote na
lokalnih ravneh (Uradni list RS, št. 16/95 in 46/95).
21. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-32/96
Ljubljana, dne 11. junija 1996.
Minister
za finance
Mitja Gaspari l. r.
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2127.
Na podlagi 5. člena uredbe o določitvi kriterijev energetske učinkovitosti, manjše porabe pitne vode in manjšega
obremenjevanja okolja za nekatere proizvode široke rabe
(Uradni list RS, št. 8/96) in ugotovitev medresorske komisije, imenovane z odločbo Vlade Republike Slovenije, št. 02105/96-25/1-8 z dne 29. februarja 1996, o izpolnjevanju zahtev glede potrebne opreme in usposobljenosti zaposlenih za
preizkušanje kriterijev v inštitucijah, v skladu z določili
uredbe, izdajam
POOBLASTILO
1. Za opravljanje preizkušanja in izdajanja potrdil o
izpolnjenosti kriterijev iz 2. člena uredbe o določitvi kriterijev energetske učinkovitosti, manjše porabe pitne vode in
manjšega obremenjevanja okolja za nekatere proizvode široke rabe pooblaščam:
Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje, Tržaška
2, Ljubljana, za preizkušanje in izdajanje potrdil za:
– hladilnike, zamrzovalnike in njihove kombinacije,
– pralne stroje,
– sušilne stroje z in brez dovoda zraka in
– sesalnike.
TCL, Laboratoriji za preskušanje in certificiranje, Partizanska 12, Velenje, za preizkušanje in izdajanje potrdil za:
– hladilnike, zamrzovalnike in njihove kombinacije,
– pralne stroje,
– sušilne stroje z in brez dovoda zraka in
– sesalnike.
Zavod za gradbeništvo – ZRMK, Dimičeva 12, Ljubljana, za preizkušanje in izdajanje potrdil za:
– okna (vključno z balkonskimi vrati in panoramskimi
stenami).
2. To pooblastilo prične veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in velja do preteka roka iz
drugega odstavka 5. člena uredbe o določitvi kriterijev energetske učinkovitosti, manjše porabe pitne vode in manjšega
obremenjevanja okolja za nekatere proizvode široke rabe.
Št. 011-00/002-95
Ljubljana, dne 6. junija 1996.
Metod Dragonja l. r.
Minister
za gospodarske dejavnosti

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2128.
Na podlagi 160. in 276. člena zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94
in 7/96) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 17. junija 1996 sprejel
SKLEP
o uskladitvi pokojnin od 1. junija 1996
I
Pokojnine se od 1. junija 1996 uskladijo na podlagi
gibanj plač vseh zaposlenih delavcev v mesecu aprilu 1996 v
primerjavi s predhodnim mesecem tako, da se povečajo
za 4,4%.
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II
Po I. točki tega sklepa se uskladijo pokojnine, uveljavljene do 31. decembra 1996, razen pokojnin, ki so bile uveljavljene v obdobju od 1. 1. 1991 do 21. 3. 1991 ter od 1. 1.
1992 do 31. 3. 1992.
III
Pokojnine, odmerjene po 53. členu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92,
5/94 in 7/96) – v nadaljevanju: zakon – od najnižje pokojninske osnove, določene v sklepu o najnižji pokojninski
osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
(Uradni list RS, št. 27/96), se uskladijo tako, da se na novo
odmerijo od najnižje pokojninske osnove, veljavne od 1.
junija 1996.
Od najnižje pokojninske osnove, določene v prvem
odstavku te točke, se od 1. junija 1996 odmerijo tudi pokojnine, odmerjene od dejanske pokojninske osnove, ki so s
pripadajočimi uskladitvami nižje kot bi bile, če bi se, glede
na dopolnjeno pokojninsko dobo, odmerile od najnižje pokojninske osnove, veljavne od 1. junija 1996.
IV
Pokojnine, odmerjene v skladu z drugim odstavkom
116. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list SRS, št. 27/83, 21/87, 48/87, 27/89 in Uradni
list RS, št. 14/90 in 30/90) od polovice zneska najnižje
pokojninske osnove, določene v sklepu o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
(Uradni list RS, št. 27/96), se uskladijo tako, da se na novo
odmerijo od polovice zneska najnižje pokojninske osnove,
veljavne od 1. junija 1996.
V
Za odstotek povečanja, določen v I. točki tega sklepa se
uskladijo v skladu s 302. členom zakona tudi vse pokojnine
borcev NOV pred 9. 9. 1943 oziroma do 13. 10. 1943,
odmerjene od zajamčene pokojninske osnove, določene po
102. členu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list SRS, št. 27/83, 21/87, 48/87, 27/89 in Uradni
list RS, št. 14/90, 30/90, 44/90 in 10/91).
VI
Pokojnine kmetov borcev NOV pred 9. 9. 1943 oziroma do 13. 10. 1943, ter njihovih zakoncev, uveljavljene po
zakonu o starostnem zavarovanju kmetov (Uradni list SRS,
št. 30/79 in 1/82) znašajo v skladu z drugim odstavkom 303.
člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
od 1. junija 1996 najmanj 42.675,77 SIT, torej toliko, kot
najnižja pokojnina za polno pokojninsko dobo.
VII
Pokojnine z varstvenim dodatkom se uskladijo tako, da
se za odstotek povečanja pokojnin, določen v I. točki tega
sklepa uskladi znesek pokojnine, varstveni dodatek pa na
novo odmeri od osnove, ugotovljene ob upoštevanju najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, veljavne od 1.
junija 1996.
Pokojnine z varstvenim dodatkom, ki so bile odmerjene
od najnižje pokojninske osnove, se uskladijo na način, določen v prvem odstavku III. točke tega sklepa, varstveni dodatek pa se na novo odmeri od osnove, ugotovljene ob upoštevanju najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo,
veljavne od 1. junija 1996.
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VIII
Po določbah tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine,
odmerjene v sorazmernem delu po mednarodnih sporazumih
o socialni varnosti.
IX
Po I. točki tega sklepa se uskladijo zneski pokojnin, ki
so upokojencem pripadali za mesec maj 1996 po opravljeni
uskladitvi po sklepu o uskladitvi pokojnin od 1. maja 1996
(Uradni list RS, št. 27/96).
Uskladitev se opravi po uradni dolžnosti pri izplačilu
pokojnin v mesecu juniju 1996.
X
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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2130.
Na podlagi 54. in 276. člena zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94 in
7/96) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije na seji dne 17. junija 1996 sprejel
SKLEP
o najvišji pokojninski osnovi
I
Najvišja pokojninska osnova znaša od 1. junija 1996
dalje 243.189,56 SIT.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01000-015/96
Ljubljana, dne 17. junija 1996.
Št. 01000-015/96
Ljubljana, dne 17. junija 1996.
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Marjeta Potrč l. r.
Predsednica
Marjeta Potrč l. r.
Predsednica
2129.
Na podlagi 53. in 276. člena zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94 in
7/96) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije na seji dne 17. junija 1996 sprejel
SKLEP
o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini
za polno pokojninsko dobo
I
Najnižja pokojninska osnova se od 1. junija 1996 dalje
določi na novo in znaša 50.206,79 SIT.
II
Najnižja pokojnina za polno pokojninsko dobo se od 1.
junija 1996 dalje določi na novo in znaša 42.675,77 SIT.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01000-015/96
Ljubljana, dne 17. junija 1996.
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Marjeta Potrč l. r.
Predsednica

2131.
Na podlagi 150. in 276. člena zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94
in 7/96) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 17. junija 1996 sprejel
SKLEP
o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
I
Dodatek za pomoč in postrežbo za opravljanje vseh
osnovnih življenjskih potreb se od 1. junija 1996 dalje določi na novo in znaša 29.873,03 SIT.
Dodatek za pomoč in postrežbo za opravljanje večine
osnovnih življenjskih potreb se od 1. junija 1996 dalje določi na novo in znaša 14.936,51 SIT.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01000-015/96
Ljubljana, dne 17. junija 1996.
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Marjeta Potrč l. r.
Predsednica
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2132.
Na podlagi 155. in 276. člena zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94
in 7/96) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 17. junija 1996 sprejel
SKLEP
o zneskih invalidnin za telesno okvaro
I
Zneski invalidnin za telesne okvare, ki so posledica
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, se od 1. junija 1996
dalje določijo na novo in znašajo
Stopnja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Telesna okvara v%
100
90
80
70
60
50
40
30

Znesek SIT
10.242,18
9.388,66
8.535,15
7.681,63
6.828,12
5.974,60
5.121,09
4.267,57

II
Zneski invalidnin za telesne okvare, ki so posledica
poškodbe izven dela ali bolezni, se od 1. junija 1996 dalje
določijo na novo in znašajo:
Stopnja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Telesna okvara v%

Znesek SIT

100
90
80
70
60
50
40
30

7.169,52
6.572,06
5.974,60
5.377,14
4.779,68
4.182,22
3.584,76
2.987,29

III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01000-015/96
Ljubljana, dne 17. junija 1996.
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Marjeta Potrč l. r.
Predsednica

2133.
Na podlagi 6. člena zakona o preživninskem varstvu
kmetov (Uradni list SRS, št. 1/79 in 1/86) in 276. člena
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni
list RS, št. 12/92, 5/94 in 7/96) je Upravni odbor Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne
17. junija 1996 sprejel
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SKLEP
o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem
varstvu kmetov
I
Znesek mesečne preživnine, določen po 10., 11. in 13.
členu zakona o preživninskem varstvu kmetov (Uradni list
SRS, št. 1/79 in 1/86) se od 1. junija 1996 dalje uskladi tako,
da se poveča za 4,4%.
II
Po I. točki tega sklepa se uskladi znesek preživnine, ki
je upravičencu pripadal za mesec maj 1996 po izvedeni
uskladitvi po sklepu o uskladitvi preživnin po zakonu o
preživninskem varstvu kmetov (Uradni list RS, št. 27/96).
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01000-015/96
Ljubljana, dne 17. junija 1996.
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Marjeta Potrč l. r.
Predsednica

2134.
Na podlagi 303. in 276. člena zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94
in 7/96) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 17. junija 1996 sprejel
SKLEP
o znesku starostne pokojnine kmetov
I
Starostna ali družinska pokojnina, odmerjena po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov (Uradni list SRS, št.
30/79 in 1/82) se od 1. junija 1996 dalje določi na novo in
znaša 21.337,88 SIT.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01000-015/96
Ljubljana, dne 17. junija 1996.
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Marjeta Potrč l. r.
Predsednica
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2135.
Svet za visoko šolstvo RS je v obdobju od 1. seje sveta
dne 23. 2. 1994 do 19. seje dne 30. 1. 1996, na podlagi 32. in
6. točke 49. člena zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS,
št. 67/93) in na podlagi meril in postopkov za ocenjevanje
študijskih programov in visokošolskih zavodov (Uradni list
RS, št. 29/94) sprejel
pozitivno mnenje in priporočil uvedbo naslednjih
dodiplomskih študijskih programov
UNIVERZA V LJUBLJANI
Visokošolski zavod – študijski program
1. Akademija za glasbo
– študijski programi za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Kompozicija in glasbena teorija
Dirigiranje
Petje
Instrumenti s tipkami
Godala in drugi instrumenti s strunami
Pihala, trobila in tolkala
Glasbena pedagogika
Cerkvena glasba
2. Akademija za gledališče, radio film in televizijo
– študijski programi za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Dramska igra in umetniška beseda
Gledališka in radijska režija
Filmska in televizijska režija
Dramaturgija
3. Akademija za likovno umetnost
– študijski programi za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Slikarstvo
Kiparstvo
Oblikovanje
Restavratorstvo
4. Biotehniška fakulteta
– študijska programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Krajinska arhitektura
Mikrobiologija
4. 1. Biotehniška fakulteta – Oddelek za biologijo
– študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Biologija
4. 2. Biotehniška fakulteta – Oddelek za agronomijo
– študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Kmetijstvo – agronomija
in študijski program za pridobitev visoke strokovne
izobrazbe:
Kmetijstvo – agronomija
4. 3. Biotehniška fakulteta – Oddelek za zootehniko
– študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Kmetijstvo – zootehnika
in študijski program za pridobitev visoke strokovne
izobrazbe:
Kmetijstvo – zootehnika
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4. 4. Biotehniška fakulteta – Oddelek za živilstvo
– študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Živilska tehnologija
4. 5. Biotehniška fakulteta – Oddelek za gozdarstvo
– študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Gozdarstvo
in študijski program za pridobitev visoke strokovne
izobrazbe:
Gozdarstvo in gospodarjenje z gozdnimi viri
4. 6. Biotehniška fakulteta – Oddelek za lesarstvo
– študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Lesarstvo
in študijski program za pridobitev visoke strokovne
izobrazbe:
Lesarstvo
5. Ekonomska fakulteta
– študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Ekonomija
in študijski program za pridobitev visoke strokovne
izobrazbe:
Visoka poslovna šola
6. Fakulteta za arhitekturo
– študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Arhitektura
7. Fakulteta za družbene vede
– študijski programi za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Sociologija
Politologija
Politologija B
Novinarstvo
Novinarstvo B
Komunikologija
Kulturologija
8. Fakulteta za elektrotehniko
– študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Elektrotehnika
in študijski program za pridobitev visoke strokovne
izobrazbe:
Elektrotehnika
9. Fakulteta za farmacijo
– študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Farmacija
in študijski program za pridobitev visoke strokovne
izobrazbe:
Laboratorijska biomedicina
10. Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
– študijska programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Gradbeništvo
Geodezija
in študijska programa za pridobitev visoke strokovne
izobrazbe:
Gradbeništvo
Geodezija
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11. Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
– študijska programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Kemija
Kemijska tehnologija
in študijska programa za pridobitev visoke strokovne
izobrazbe:
Kemijska tehnologija
Varstvo pri delu in požarno varstvo
12. Fakulteta za matematiko in fiziko
– študijski programi za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Matematika
Fizika
in študijski program za pridobitev visoke strokovne
izobrazbe:
Praktična matematika
13. Fakulteta za pomorstvo in promet
– študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Tehnologija prometa
in študijski programi za pridobitev visoke strokovne
izobrazbe:
Tehnologija prometa
Pomorstvo
Prometno-energetska tehnika
14. Fakulteta za računalništvo in informatiko
– študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Računalništvo in informatika
in študijski program za pridobitev visoke strokovne
izobrazbe:
Računalništvo in informatika
15. Fakulteta za strojništvo
– študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Strojništvo
in študijski program za pridobitev visoke strokovne
izobrazbe:
Strojništvo
16. Fakulteta za šport
– študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Športna vzgoja
17. Filozofska fakulteta
– študijski programi za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Filozofija S, A, B
Sociologija B
Sociologija kulture A, B
Pedagogika S; A, B
Psihologija S
Zgodovina S, A, B
Umetnostna zgodovina S, A, B
Arheologija S
Etnologija in kulturna antropologija S, A, B
Geografija S, A, B
Slovenski jezik in književnost S, A, B
Hrvaški, srbski in makedonski jezik in književnost A, B
Ruski jezik in književnost A, B
Primerjalno slovansko jezikoslovje A, B
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Francoski jezik in književnost A, B
Italijanski jezik in književnost A, B
Španski jezik in književnost A, B
Angleški jezik in književnost S, A, B
Nemški jezik in književnost S, A, B
Latinski jezik in književnost A, B
Grški jezik in književnost A, B
Primerjalno jezikoslovje A, B
Splošno jezikoslovje A, B
Primerjalna književnost in literarna teorija S, A, B
Muzikologija S, A
Bibliotekarstvo S, A, B
Vzhodnoazijske študije A, B
18. Medicinska fakulteta
– študijska programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe
Medicina
Stomatologija
19.1. Naravoslovnotehniška fakulteta – Oddelek za tekstilstvo
– študijska programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Tekstilna tehnologija
Oblikovanje tekstilij in oblačil
in študijske programe za pridobitev visoke strokovne
izobrazbe:
Tekstilna tehnika
Konfekcijska tehnika
Grafična tehnika
19.2. Naravoslovnotehniška fakulteta – Oddelek za rudarstvo in tehnologijo, Oddelek za geologijo, Oddelek za
metalurgijo in materiale
– študijske programe za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Geologija
Rudarstvo in geotehnologija
Metalurgija in materiali
in študijski program za pridobitev visoke strokovne
izobrazbe:
Metalurške tehnologije
20. Pedagoška fakulteta
– enopredmetne študijske programe za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Razredni pouk
Socialna pedagogika
Defektologija
Likovna pedagogika
– dvopredmetna študijska programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Matematika in tehnika
Matematika in računalništvo
– študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe
Predšolska vzgoja,
skupaj s Fakulteto za matematiko in fiziko, Naravoslovno tehniško fakulteto, Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo in Biotehniško fakulteto pa dvopredmetne
študijski programi za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Matematika in fizika
Fizika in tehnika
Biologija in gospodinjstvo
Kemija in fizika
Kemija in biologija
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21. Pravna fakulteta
– študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Pravo
22. Teološka fakulteta
– študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Teologija
in dvopredmetni študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Teologija B
23. Veterinarska fakulteta
– študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Veterinarstvo
24. Visoka šola za socialno delo
– študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe:
Socialno delo
25. Visoka šola za zdravstvo
– študijski programi za pridobitev visoke strokovne izobrazbe:
Zdravstvena nega
Porodniško-ginekološka zdravstvena nega
Fizioterapija
Delovna terapija
Radiologija
Sanitarno inženirstvo
Ortopedska tehnika
26. Visoka upravna šola
– študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe:
Javna uprava
UNIVERZA V MARIBORU
1. Ekonomsko-poslovna fakulteta
– študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Ekonomija
in študijski program za pridobitev visoke strokovne
izobrazbe
Poslovna ekonomija
2. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko študijska programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Elektrotehnika
Računalništvo in informatika
in študijska programa za pridobitev visoke strokovne
izobrazbe:
Elektrotehnika
Računalništvo in informatika
3. Fakulteta za gradbeništvo
– študijska programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Gradbeništvo
Promet
in študijska programa za pridobitev visoke strokovne
izobrazbe:
Gradbeništvo
Promet
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4. Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
– študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Kemijska tehnologija
in študijski program za pridobitev visoke strokovne
izobrazbe:
Kemijska tehnologija
5. Fakulteta za strojništvo
– študijska programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Strojništvo
Tekstilna tehnologija
in študijska programa za programa za pridobitev visoke
strokovne izobrazbe:
Strojništvo
Tekstilstvo
6. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Fakulteta za gradbeništvo, Fakulteta za strojništvo
in Ekonomsko-poslovna fakulteta
– študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Gospodarsko inženirstvo
7. Fakulteta za kmetijstvo
– študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Kmetijstvo
in študijske programe za pridobitev visoke strokovne
izobrazbe:
Agronomija
Zootehnika
Kmetijska tehnika
8. Fakulteta za organizacijske vede
– študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Organizacija dela
in študijski program za pridobitev visoke strokovne
izobrazbe:
Organizacija in management
9. Pedagoška fakulteta
– enopredmetni študijske programe za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Nemški jezik s književnostjo
Glasbena pedagogika
Likovna pedagogika
Razredni pouk
Računalništvo z matematiko
Fizika
Matematika
Slovenski jezik s književnostjo
Kemija
– dvopredmetni študijski programi za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Angleški jezik s književnostjo in ...
Filozofija in ...
Geografija in ...
Madžarski jezik s književnostjo in ...
Nemški jezik s književnostjo in ...
Slovenski jezik s književnostjo in ...
Sociologija in ...
Zgodovina in ...
Biologija in ...
Fizika in ...
Kemija in ...
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Matematika in ...
Proizvodno-tehnična vzgoja in ...
in študijski program za pridobitev visoke strokovne
izobrazbe:
Predšolska vzgoja

2. Visoka šola za hotelirstvo in turizem
– študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe:
Hotelirstvo in turizem

10. Pravna fakuleta
– študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Pravo

3. Visoka šola za management
– študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe:
Management

11. Visoka zdravstvena šola
– študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe:
Zdravstvena nega

Utemeljitev:
Študijski programi so pripravljeni v skladu z zakonom
o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93) in s sprejetimi
merili in postopki za ocenjevanje študijskih programov in
visokošolskih zavodov (Uradni list RS, št. 29/94).

SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI
1. Visoka šola za notranje zadeve
študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe:
Varnost in notranje zadeve

prof. dr. Dane Melavc l. r.
Predsednik
Sveta za visoko šolstvo RS

OBČINE

LJUBLJANA
2136.

Najnižje plačilo staršev za vse programe dnevnega varstva znaša 4.906 SIT mesečno. Najnižje plačilo staršev za
vse krajše programe znaša 2.453 SIT mesečno.

Na podlagi 31. in 32. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96) in 17. in 26. člena statuta Mestne občine
Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95) je Mestni svet Mestne
občine Ljubljana na 19. seji dne 4. 6. 1996 sprejel

3
Za odsotnost otroka do 10 dni mesečno se staršem vrne
stroške živil. Za neprekinjeno odsotnost otroka, daljšo od 10
dni, starši uveljavljajo popust.

SKLEP
o določitvi cen v vrtcih

4
Dnevni stroški rezervacije vrtca znašajo 220 SIT za
programe dnevnega varstva otrok in 110 SIT za krajše programe.

1
Plačilo staršev v vrtcih s sedežem na območju Mestne
občine Ljubljana se poveča za 8% tako, da znaša:
SIT
– najvišje plačilo staršev za
I. starostno skupino
19.372
– najvišje plačilo staršev za
II. starostno skupino
15.736
– najvišje plačilo staršev za
varstveno družino
18.985
– najvišje plačilo staršev za
krajši program:
– do 4 ure brez hrane
5.319
– do 4 ure z dopoldansko malico
6.111
– do 4 ure z dopoldansko malico
in kosilom
8.597
– do 4–5 ur brez hrane
6.648
– do 4–5 ur z dopoldansko malico
7.441
– do 4–5 ur z dopoldansko malico
in kosilom
9.927
2
Stroški živil znašajo 223 SIT na dan oziroma 4.906 SIT
mesečno. V varstveniih družinah znašajo stroški živil 256
SIT dnevno oziroma 5.632 SIT mesečno.

5
Od 1. 9. 1996 dalje vrtci poleg programov dnevnega
varstva otrok izvajajo dva krajša programa, in sicer:
– od 4–5 ur s kosilom
– od 4–5 ur z dopoldansko malico in kosilom.
6
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o soglasju k cenam v vzgojnovarstvenih zavodih na območju
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 11/96).
7
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, določila 5. točke tega sklepa pa se
uporabljajo od 1. 9. 1996 dalje.
Št. 38-2/96
Ljubljana, dne 4. junija 1996.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Ljubljana
Dimitrij Kovačič l. r.
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CANKOVA–TIŠINA
2137.
Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85) ter 3. in 56. člena zakona o referendumu
in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in v skladu s
statutom KS Gederovci, je svet KS Gederovci dne 13. 6.
1996 sprejel
SKLEP
o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja KS
Gederovci, za naselje Krajna
1. člen
Po odločitvi delovnih ljudi in občanov na referendumu
dne 2. 6. 1996 se za del območja KS Gederovci, za naselje
Krajna, uvede samoprispevek v denarju in delovni obveznosti.
2. člen
Krajevni samoprispevek se uvede za obdobje petih let,
in sicer od 1. julija 1996 do 30. junija 2001 in bo uporabljen
za naslednje namene:
– izgradnja in vzdrževanje ulične razsvetljave; sofinanciranje izgradnje kanalizacije; vzdrževanje vaškega vodovoda; vzdrževanje vaških cest in mostov; sofinanciranje regulacije potokov Dobel in Mokuš ter ostalih vodotokov;
ureditev avtobusnega postajališča; posodobitev in izgradnja
požarno-varnostnih vodnjakov; vzdrževanje ostalih komunalnih objektov, pokopališča in mrtvašnice; vzdrževanje
vaško-gasilskega doma; ureditev športnega igrišča.
3. člen
S krajevnim samoprispevkom se bo predvidoma zbralo
12,000.000 SIT. Višina sredstev za posamezne namene se
določi s programom in finančnim načrtom krajevne skupnosti.
4. člen
Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani,
ki imajo stalno prebivališče na območju KS Gederovci, v
naselju Krajna in bo znašal:
a) v denarju:
– 1,5% od neto osebnih dohodkov zaposlenih,
– 3% od čistega osebnega dohodka od samostojnega
opravljanja obrtnih, intelektualnih in drugih gospodarskih
ter negospodarskih dejavnosti,
– 7,5% od katastrskega dohodka od kmetijske dejavnosti, za katere se plačuje davek,
– 1% od pokojnin,
– 2% od povprečnega osebnega dohodka v Republiki
Sloveniji v preteklem letu; delavci, ki so na začasnem delu v
tujini in imajo stalno prebivališče v naselju Krajna;
b) v delovni obveznosti:
– občani – nosilci gospodinjstva ali njegovi družinski
člani po 5 delovnih dni letno,
– lastniki traktorjev 8 ur letno prevozov.
Kdor iz določenih razlogov ne bo mogel opraviti dogovorjene obveznosti, bo plačal neopravljena dela v denarju, in
sicer po veljavnem ceniku podjetja Komunala iz Murske
Sobote.
5. člen
Krajevna skupnost lahko sredstva samoprispevka, ki so
začasno prosta, vroči pri banki za določen čas.
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6. člen
Glede oprostitve plačila samoprispevka se uporabljajo
določila 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS,
št. 35/85).
7. člen
S krajevnim samoprispevkom zbrana sredstva se bodo v
celoti namenila za izvajanje programov iz 2. člena tega sklepa,
obračunavale in odvajale na zbirni račun Krajevne skupnosti
Gederovci, št. 51900-842-010-82063 pri Agenciji za plačilni
promet, nadziranje in informiranje Murska Sobota pa ga bodo
delovne organizacije, skupnosti, zasebni podjetniki in obrtniki, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS in
drugi ob vsakem izplačilu osebnega dohodka, nadomestil in
pokojnin. Krajevni samoprispevek, ki ga plačujejo občani, ki
se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, opravljajo samostojno
obrt ali intelektualne storitve odmerja in odvaja Republiška
uprava za javne prihodke, izpostava Murska Sobota v imenu
KS Gederovci. Krajevni samoprispevek, ki ga plačujejo krajani, ki so na začasnem delu v tujini, plačujejo vsako leto na ŽR
KS Gederovci, za kar se izstavi položnica krajevne skupnosti
v skladu s 4. členom tega sklepa.
8. člen
Od zavezancev, ki samoprispevka ne bodo plačevali v
določenem roku, se bodo obveznosti izterjale skupaj z zamudnimi obrestmi po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov.
9. člen
Nadzor nad zbiranjem in porabo s samoprispevkom
zbranih sredstev bo opravljal svet KS Gederovci in bo o tem
vsako leto poročal občanom na zboru.
10. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Gederovci, dne 13. junija 1996.
Predsednik
sveta KS Gederovci
Ivan Ciglar l. r.

2138.
Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85) ter 3. in 56. člena zakona o referendumu
in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in v skladu s
statutom Krajevne skupnosti Cankova, je svet Krajevne skupnosti Cankova dne 10. 6. 1996 sprejel
SKLEP
o uvedbi dodatnega krajevnega samoprispevka za del
območja KS Cankova, za naselje Gerlinci
1. člen
Po odločitvi delovnih ljudi in občanov na referendumu
dne 2. 6. 1996 se za del območja KS Cankova, za naselje
Gerlinci, uvede dodatni samoprispevek v denarju.
2. člen
Krajevni samoprispevek se uvede za obdobje štiri leta
in pol, in sicer od 1. julija 1996 do 31. decembra 2000 in bo
uporabljen za naslednje namene:
– modernizacijo vaških cest v naselju Gerlinci.
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3. člen
Z dodatnim krajevnim samoprispevkom se bo predvidoma zbralo 2,000.000 SIT.

ČRENŠOVCI

4. člen
Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani,
ki imajo stalno prebivališče na območju KS Cankova, v
naselju Gerlinci in bo znašal:
a) v denarju:
– 1% mesečno od neto plače zaposlenih oziroma nadomestil plače ter plačil po pogodbah o delu,
– 1% mesečno obrtniki oziroma samostojni podjetniki
od povprečne plače v gospodarstvu RS za preteklo trimesečje,
– 6% od katastrskega dohodka od kmetijske dejavnosti.

Na podlagi drugega odstavka 51. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93 in 71/93), 6. člena navodila o merilih za to, kaj se
lahko šteje za objekte oziroma posege v prostor, za katere po
zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko
šteje za pomožne objekte (Uradni list SRS, št. 27/85) ter 16.
člena statuta Občine Črenšovci, je Občinski svet občine Črenšovci na 14. redni seji dne 6. 6. 1996 sprejel

5. člen
Krajevna skupnost lahko sredstva samoprispevka, ki so
začasno prosta, vroči pri banki za določen čas.
6. člen
Glede oprostitve plačila samoprispevka se uporabljajo
določila 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS,
št. 35/85).
7. člen
Z dodatnim krajevnim samoprispevkom zbrana sredstva
se bodo v celoti namenila za izvajanje programa iz 2. člena
tega sklepa, obračunavale in odvajale na zbirni račun KS
Cankova, št. 51900-842-010-82042 pri Agenciji za plačilni
promet, nadziranje in informiranje Murska Sobota pa ga
bodo delovne organizacije, skupnosti, zasebni podjetniki in
obrtniki, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
RS in drugi ob vsakem izplačilu osebnega dohodka, nadomestil in pokojnin. Krajevni samoprispevek, ki ga plačujejo
občani, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, opravljajo
samostojno obrt ali intelektualne storitve odmerja in odvaja
Republiška uprava za javne prihodke, izpostava Murska Sobota v imenu KS Cankova. Krajevni samoprispevek, ki ga
plačujejo krajani, ki so na začasnem delu v tujini, plačujejo
vsako leto na ŽR KS Cankova, za kar se izstavi položnica
krajevne skupnosti v skladu s 4. členom tega sklepa.
8. člen
Od zavezancev, ki samoprispevka ne bodo plačevali v
določenem roku, se bodo obveznosti izterjale skupaj z zamudnimi obrestmi po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov.
9. člen
Nadzor nad zbiranjem in porabo s samoprispevkom
zbranih sredstev bo opravljal svet KS in bo vsako leto poročal občanom na zboru.
10. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Cankova, dne 10. junija 1996.
Predsednik
sveta KS Cankova
Štefan Flisar l. r.

2139.

ODLOK
o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov
in njihovih družin v Občini Črenšovci
1. člen
S tem odlokom se določi vrsta, največja velikost ter
način gradnje pomožnih objektov in drugih posegov v prostor za potrebe občanov in njihovih družin v Občini Črenšovci.
2. člen
Za pomožne objekte za potrebe občanov in njihovih
družin se štejejo:
– lopa za hrambo krme in stelje ter kmetijskih strojev in
silos za siliranje zelene krme,
– garaža za en osebni avto, manjši rastlinjak, manjši
objekt za rejo malih živali, drobnice in čebelnjak,
– drvarnica, shramba, vrtna uta, vkopana klet – zemljanka ter koruznjak,
– manjši hlev za svinje,
– mali kontejner oziroma mali rezervoar za utekočinjen
naftni plin ter izvedba priključka na obstoječe objekte,
– plastenjak,
– vetrolov k obstoječemu objektu,
– odprta ali nadkrita terasa kot podaljšek obstoječe strešine,
– obcestna ograja,
– priključek na javno pot.
3. člen
Velikost pomožnih objektov naštetih v 2. členu tega
odloka ne sme presegati naslednjih površin:
– iz prve alinee 40 m2 oziroma talni silosi 50 m2, vertikalni silosi 30 m2,
– iz druge alinee do 25 m2,
– iz tretje alinee do 20 m 2,
– iz četrte alinee do 6 m2,
– iz pete alinee do 5 m 3,
– iz šeste alinee od 20 m 2 do 1000 m2
– iz sedme alinee do 6 m2.
4. člen
Pomožni objekti našteti v 2. členu tega odloka so lahko
leseni ali zidani, temelji objektov pa so lahko pasovni ali
točkovni.
Pomožne objekte je možno postaviti ali zidati samostojno ali kot prizidke k obstoječim zgradbam ob upoštevanju požarnovarnostnih predpisov.
Ti objekti so enoetažni, višina etaže je dovoljena največ
do 3 m.
Odmik pomožnega objekta od sosednje parcelne meje
je najmanj 1 m. Ob soglasju soseda mejaša je odmik lahko
tudi manjši.
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5. člen
Naklon strešin, vrsta in barva kritine mora biti prilagojena okoliškim objektom.

GROSUPLJE

6. člen
Obcestne ograje morajo biti grajene tako, da ni oviran
pregled. Odmiki od javnih poti oziroma cest morajo biti v
skladu z veljavnimi predpisi. Maksimalna višina ograje je
1,20 m.

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86 in
8/90), 13. člena pravilnika o določanju imen, naselij in ulic
(Uradni list SRS, št. 11/80 in 58/92) in 18. člena statuta
Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95), je Občinski
svet občine Grosuplje na 17. seji dne 29. 5. 1996 sprejel

7. člen
K vlogi za priglasitev del je pristojnemu upravnemu
organu Upravne enote Lendava potrebno predložiti:
– zemljiškoknjižni izpisek oziroma dokazilo o razpolaganju z zemljiščem,
– kopijo katastrskega načrta z vrisanim predvidenim
objektom,
– opis nameravane graditve.
Za gradnjo ograj in cestnih priključkov je potrebno
priložiti še soglasje upravljalca cest.
8. člen
V območjih naselij, ki se urejajo s prostorsko
izvedbenimi načrti so dovoljene gradnje pomožnih objektov,
kolikor bodo izpolnjeni požarni in sanitarni pogoji po predhodni pridobitvi urbanističnega mnenja.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 92/96
Črenšovci, dne 6. junija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črenšovci
Daniel Kolenko l. r.

2141.

ODLOK
o preimenovanju Taborske jame v Županovo jamo
I
Na območju Občine Grosuplje v krajevni skupnosti Št.
Jurij, se Taborska jama preimenuje v Županovo jamo.
II
Območje in meje po parcelah ostane nespremenjeno.
III
Območna geodetska uprava Grosuplje mora predlagano
spremembo postopno izvesti v roku enega leta.
IV
Državni organi, ki vodijo uradne evidence, so dolžni po
uradni dolžnosti uskladiti svoje evidence s tem odlokom, v
roku enega leta po uveljavitvi tega odloka.
V
Stroški za preimenovanje in zamenjave označb bremenijo proračun Občine Grosuplje.
VI
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
RS.
Št. 012-2/96
Grosuplje, dne 29. maja 1996.

GORNJA RADGONA
2140.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje
Angelca Likovič, dipl. org. l. r.

Na podlagi 111. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 40/95) in 52. člena statuta
Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 60/95)
razpisujem
redne volitve v svete krajevnih skupnosti na območju
Občine Gornja Radgona
1. Redne volitve v svete Krajevnih skupnosti Apače,
Čresnjevci-Zbigovci, Gornja Radgona, Spodnji Ivajnci, Negova, Stogovci in Spodnja Ščavnica, bodo v nedeljo, dne
22. septembra 1996.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje 22. julij 1996.
3. Volitve v svete krajevnih skupnosti vodijo in izvajajo občinska volilna komisija in volilne komisije krajevnih
skupnosti.
Župan
Občine Gornja Radgona
Miha Vodenik l. r.

KRANJ
2142.
Na podlagi določb 64. člena zakona o lokalni samouupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS,
45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95,
20/95 – odločba US RS, 63/95, 73/95 in 9/96) je svet Mestne
občine Kranj na 16. seji dne 5. 6. 1996 sprejel
SPREMEMBO STATUTA
Občine Kranj
1. člen
V statutu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95)
se v 19. členu zadnji odstavek črta.
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2. člen
Ta sprememba začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01301-0001/95
Kranj, dne 5. junija 1996.
Predsednik
sveta Mestne občine Kranj
Branko Grims l. r.

KRŠKO
2143.
Na podlagi 93., 95. in 99. člena zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95)
Občinska volilna komisija Krško razpisuje
PONOVNE VOLITVE
članov sveta KS Brestanica iz II. volilne enote, volišče
številka 202
I
Občinska volilna komisija Krško razpisuje ponovne
volitve članov sveta KS Brestanica iz II. volilne enote, volišče št. 202.
II
Ponovne volitve, na podlagi obstoječih kandidatur, bodo v nedeljo, 30. 6. 1996.
Št. 008-1/96
Krško, dne 19. junija 1996.
Predsednik
Občinske volilne komisije
Janez Stariha l. r.

KUNGOTA
2144.
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2. člen
Cilji ravnanja z odpadki so:
1. preprečevanje nastajanja in zmanjševanje odpadkov,
2. preprečevanje neorganiziranega odlaganja odpadkov,
3. ločeno zbiranje odpadkov na izvoru njihovega nastanka,
4. vračanje odpadkov v ponovno uporabo,
5. sprejemljivost ukrepov za okolje in
6. uveljavitev načela “stroške nosi povzročitelj”.
3. člen
Subjekti ravnanja z odpadki so:
1. Občina Kungota,
2. izvajalci javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljevanju: izvajalci),
3. povzročitelji obremenitev (v nadaljevanju: povzročitelji) so pravne in fizične osebe, pri katerih nastajajo odpadki ter
4. občina v kateri se odlagajo odpadki z območja Občine Kungota.
4. člen
Na območju ravnanja z odpadki se vzpostavi naslednji
sistem:
1. ločeno zbiranje odpadkov na izvoru njihovega nastanka in okolju prijazno ravnanje z nevarnimi odpadki iz
gospodinjstev,
2. vračanje koristnih odpadkov v ponovno uporabo oziroma predelavo,
3. odlaganje ostanka ostalih odpadkov na urejenih odlagališčih ter
4. saniranje divjih odlagališč.
5. člen
Na celotnem območju Občine Kungota je obvezno ravnanje z odpadki iz vseh virov nastajanja odpadkov in skladno s 4. členom tega odloka.
Vsi uporabniki stanovanjskih in poslovnih prostorov na
območju Občine Kungota morajo biti kot povzročitelji odpadkov vključeni v sistem ravnanja z odpadki.
Inšpekcijski organi lahko z odločbo zahtevajo, da vsi
subjekti iz 3. člena tega odloka obvezno ravnajo z odpadki,
kot je predpisano s tem odlokom.
6. člen
Določbe tega odloka so obvezne za vse subjekte iz 3.
člena tega odloka, ki so vključeni v sistem ravnanja z odpadki.
Inšpekcijski organi lahko z odločbo zahtevajo, da se vsi
subjekti iz prejšnjega odstavka tega člena ravnajo po določilih tega člena.

Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 26. člena zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 3., 25. in 241. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90
in Uradni list RS, št. l0/91, 13/93, 66/93) ter 11. člena statuta
Občine Kungota, je Občinski svet občine Kungota na 14. seji
dne 24. 5. 1996 sprejel

7. člen
Dejavnost ravnanja z odpadki opravljajo izvajalci po
programu gospodarnega ravnanja z komunalnimi odpadki v
Občini Kungota, ki ga potrdi Občinski svet občine Kungota,
v skladu s predpisi in tem odlokom.
Izvajalca izbere Občinski svet občine Kungota.

ODLOK
o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kungota

II. ODPADKI

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določijo vrste, zbiranje, odvažanje,
odlaganje, način obračunavanja ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljevanju: odpadki) ter nadzor nad izvajanjem
tega odloka na območju občine Kungota.

8. člen
Komunalni odpadki so gospodinjski in jim podobnimi
odpadki, ki nastajajo v proizvodnih in storitvenih dejavnostih, v bivalnem okolju ter na površinah in objektih v javni
rabi in so pretežno trdi ter po svoji sestavi heterogeni.
Določbe tega odloka ne veljajo za posebne odpadke iz
industrije in obrti, ki vsebujejo nevarne snovi in je potrebno
ravnati z njimi v skladu s posebnimi predpisi.
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Komunalni odpadki so:
1. biološki odpadki;
– kuhinjski odpadki (ostanki hrane, zelenjavni odpadki,...),
– vrtni odpadki,
– drugi odpadki (perje, lasje, žagovina...),
2. odpadni papir;
3. odpadno steklo (belo in barvno);
4. odpadne umetne mase;
5. odpadne kovine;
6. preostali komunalni odpadki;
– trdi anorganski odpadki (ohlajen pepel, odpadna embalaža...),
– kosovni odpadki,
– odpadni gradbeni material, jalovina,
– ostanki vozil na javnih površinah,
– trdne usedline cestne kanalizacije iz požiralnikov in
čistilnih naprav ob upoštevanju ustreznih predpisov;
7. odpadki in smeti, ki nastajajo pri ročnem in strojnem
čiščenju javnih površin;
8. komunalnih odpadkom podobni odpadki iz drugih
virov.
III. ZBIRANJE ODPADKOV
9. člen
Zbirno mesto za odpadke je ustrezno urejen prostor, na
katerem povzročitelji redno odlagajo odpadke v tipizirane
posode za odpadke in plastične vrečke skladno z 10. členom
tega odloka.
Odjemno mesto za odpadke je ustrezno urejen prostor,
od koder izvajalci redno odvažajo odpadke.
Povsod, kjer je primerno, naj bosta zbirno in odjemno
mesto na istem prostoru. Odjemna mesta morajo biti dostopna specialnim vozilom za zbiranje in odvoz odpadkov in
oddaljena največ 10 m od mesta, do koder je možen dostop s
tem vozilom.
Povzročitelji, do katerih izvajalec zaradi odmaknjenosti od prevoznih cest ne more priti, odlagajo odpadke v
vrečke za odpadke iz 3. točke prvega odstavka 10. člena tega
odloka, ki jih zagotovi izvajalec. Odpadke v vrečkah so
povzročitelji dolžni na dan odvoza dostaviti na odjemno
mesto. Povzročitelji lahko odlagajo odpadke v kesone iz
2. točke, prvega odstavka 10. člena, kolikor so kesoni nameščeni.
Zbirna in odjemna mesta določajo izvajalci v soglasju s
povrzročitelji, vzdržujejo pa jih povzročitelji. Ti se lahko
dogovorijo tudi za skupno zbirno in odjemno mesto z uporabo skupne posode ali kesona za odpadke, skupno zbirno in
odjemno mesto vzdržuje povzročitelj.
Ob določevanju lokacij zbirnega in odjemnega mesta,
je potrebno upoštevati funkcionalne, higienske ter estetske
zahteve in požarno-varstvene pogoje.
Določbe tega odloka so dolžni upoštevati načrtovalci in
projektanti v skladu z obstoječo tehnologijo izvajalcev pri
oblikovanju stanovanjskih in poslovnih objektov, sosesk ter
naselij in pri prenovi zgradb ter delov naselij.
10. člen
Povzročitelji morajo odpadke odlagati v:
1. Tipizirane plastične in/ali kovinske posode
2. Tipizirane kovinske kesone
3. Druge posode ali vrečke, ki jih določi izvajalec v
programu (kolikor se ne morejo uporabljati posode iz 1. in 2.
točke tega odstavka).
Vrsto in število posod ali kesonov za odpadke določi
izvajalec v skladu s tehnologijo zbiranja in odvažanja ter
strukturo in vrsto odpadkov (v programu).
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Inšpekcijski organi lahko z odločbo določijo vrsto in
število posod, kolikor se izvajalec in povrzročitelj o tem ne
moreta dogovoriti.
11. člen
Izven posod za odpadke na zbirnih in odjemnih mestih
je prepovedano odlagati odpadke.
V primeru občasnega povečanja količine odpadkov, ki
se odlagajo v posode iz 1. točke 10. člena tega odloka, si
morajo povzročitelji pri izvajalcu proti izplačilu priskrbeti
vrečke iz 3. točke 10. člena tega odloka.
Inšpekcijski organi lahko z odločbo zahtevajo odstranitev odpadkov, ki se odlagajo izven posod za odpadke. Odstranitev teh odpadkov je v breme povzročitelja.
12. člen
V posode za odpadke je prepovedano odlagati:
1. odpadke v tekočem stanju;
2. kužen material iz zdravstvenih in veterinarskih zavodov;
3. tleče, lahko vnetljive, gorljive, eksplozivne, reaktivne, jedke, dražljive, strupene in radioaktivne odpadke, ki se
morajo odlagati v skladu s pravilnikom o ravnanju s posebnimi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi (Uradni list SRS,
št. 20/86);
4. odpadni gradbeni material ter
5. kosovne odpadke – pohištvo, gospodinjski stroji,
kolesa, hišna ali stanovanjska oprema ter nevozna vozila.
V kesone iz 2. točke 10. člena tega odloka, ki so po
programu zbiranja in odvažanja odpadkov iz 6. točke 8.
člena tega odloka je prepovedano odlagati katerekoli druge
odpadke.
13. člen
Povzročitelji so dolžni v času odvoza posode in vrečke
za odpadke, razen posode iz 2. točke 10. člena tega odloka,
pripeljati z zbirnega na odjemno mesto in jih po izpraznitvi
vrniti nazaj.
Inšpekcijski organi lahko z odločbo zahtevajo, da morajo povzročitelji na dan odvoza odpadkov prestaviti posode
za odpadke z zbirnega na odjemno mesto in jih po izpraznitvi vrniti nazaj.
14. člen
Izvajalec je dolžan izprazniti tipizirane posode tako, da
ne ovira prometa, onesnaži prostora ter ne poškoduje posode
in okolice, kjer se opravlja delo. V primeru, da izvajalec
onesnaži odjemno mesto ga je dolžan tudi pospraviti in
počistiti.
Povzročitelji so dolžni vzdrževati čistočo na zbirnih in
odjemnih mestih ter dovoznih poteh do odjemnega mesta.
Tudi v zimskem času so dolžni omogočiti dostop do posod,
vrečk in kesonov za odpadke.
V primeru neupoštevanja določb 14. člena tega odloka,
inšpekcijski organi lahko izdajo ureditvene odločbe.
15. člen
Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev in aktivnosti na prostem, pri katerih nastajajo odpadki,
morajo v času trajanja prireditve prireditveni prostor opremiti z ustreznimi posodami za zbiranje odpadkov, po končani
prireditvi, najkasneje pa v 24 urah, poskrbeti, da se prireditveni prostor očisti in da odpadke odpeljejo na odlagališče
pooblaščeni izvajalci za ravnanje z odpadki.
Inšpekcijski organi lahko organizatorjem javnih prireditev in aktivnosti na prostem z odločbo naložijo, da se
ravnajo po določilih prvega odstavka tega člena.
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16. člen
K vlogi za izdajo odločbe o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje gospodarske dejavnosti (registracija samostojnega podjetnika ali druge gospodarske družbe) mora vlagatelj
priložiti potrdilo izvajalca, da je povzročitelj prijavljen na
odvoz odpadkov v skladu s tem odlokom.
Šele na podlagi izdanega potrdila izvajalca Upravna
enota Pesnica izda povrzročitelju odločbo o izpolnjevanju
pogojev za opravljanje gospodarske dejavnosti.

23. člen
Na odlagališču komunalnih odpadkov je dovoljeno odlagati samo odpadke iz 4. in 6., 7. in 8. točke 8. člena tega
odloka.
Drugih odpadkov ni dovoljeno odlagati na odlagališčih
komunalnih odpadkov, razen odpadkov, ki se lahko odlagajo pod posebnimi pogoji, za katere si izvajalec pridobi mnenje pooblaščene strokovne inštitucije in inšpekcijskih organov.

17. člen
Izvajalci so dolžni posode za odpadke po potrebi ali na
zahtevo komunalnega inšpektorata ter ustrezne službe v občini čistiti in vzdrževati, jih sproti popravljati ter dotrajane
nadomeščati z novimi ali rabljenimi.
Nosilci stroškov čiščenja in vzdrževanja posod za odpadke so povzročitelji. Prav tako so dolžni plačati stroške
popravila oziroma zamenjave posode za odpadke, če so posodo poškodovali ali jim je bila odtujena.
Inšpekcijski organi lahko na podlagi prvega odstavka
tega člena izvajalcu z odločbo naložijo čiščenje, vzdrževanje, popravljanje in nadomeščanje dotrajanih posod.

24. člen
Odpadne gradbene materiale in jalovino je v skladu s
sanacijskimi programi dopustno odlagati v opuščenih gramoznicah ali jih uporabiti za izravnave pri urejanju okolij ter
za nasipe.
Odlaganje gradbenih materialov in jalovine ne sme
ogrožati podtalnice, vodotokov ter virov pitne vode.

18. člen
Posode za odpadke lahko nabavijo izvajalci ali povzročitelji, na svoje stroške. V primeru, da jih nabavijo izvajalci,
zaračunavajo izvajalci poleg cene za odvoz tudi obrabnino
za uporabo posode.
V primeru, da je povzročitelj tudi lastnik posode za
odpadke, izvajalec obrabnine ne sme zaračunavati.

26. člen
Upravljalec s pravilnikom določi režim odlaganja komunalnih odpadkov na odlagališču.

IV. ODVAŽANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
19. člen
Zbiranje in deponiranje odpadkov se izvaja skladno z
letnim razporedom odvoza, ki ga pripravi izvajalec skladno s
7. členom tega odloka. Razpored mora ustrezati strukturi,
vrsti ter količini posameznih vrst odpadkov.
Povzročitelji odpadkov morajo biti seznanjeni z letnim
razporedom odvoza vseh vrst odpadkov. Pristojne inšpekcijske službe imajo pravico zahtevati večjo pogostost odvoza.
V primeru izpada odvoza zaradi višje sile ali večjih ovir
na dovozu (sneg, prekopi...), so izvajalci dolžni opraviti
odvoz najkasneje v naslednjih dveh dneh po prenehanju
ovire oziroma po praznikih.
20. člen
Izvajalci odvažajo komunalne odpadke samo s posebej
urejenimi komunalnimi vozili.
Inšpekcijski organi lahko zahtevajo od izvajalca, da
odvaža odpadke le s posebej urejenimi vozili.
Manjše količine odpadkov iz 4., 6., 7. in 8. točke 8.
člena tega odloka (merilo je avtomobilska prikolica), lahko
odvažajo tudi povrzočitelji.
Inšpekcijski organi lahko naložijo povzročitelju, ki sam
odvaža odpadke iz prejšnjega odstavka tega člena, da uporabi za to ustrezno prevozno sredstvo.
21. člen
Zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev in kosovnih odpadkov se organizira v skladu s programom iz 7. člena
tega odloka.
22. člen
Izvajalci in povzročitelji morajo odpadke odlagati na za
to dejavnost določeno odlagališče odpadkov. Odlagališče
odpadkov mora zagotoviti občina.

25. člen
Odlagališče komunalnih odpadkov upravlja upravljalec
odlagališča, ki sprejme na osnovi tehnologije odlaganja pravilnik o odlaganju in saniranju odlagališča.

27. člen
Obratovalni čas na odlagališču določi upravljalec. Izvajalci in pozročitelji so dolžni komunalne odpadke pripeljati
na odlagališče v obratovalnem času in jih odložiti na mestu,
ki ga določi upravljalec.
28. člen
Izven odlagališča odpadkov je prepovedano odlagati
odpadke, ki so namenjeni odlaganju.
Kdor odloži odpadke izven odlagališča odpadkov, jih
je dolžan na svoje stroške odstraniti in prepeljati na odlagališče odpadkov. Če tega ne stori, jih odstranijo na njegove
stroške izvajalci takoj, ko dobijo zahtevo od pristojnega
inšpektorata ali občinske službe komunalnega nadzora.
Če storilca ni možno ugotoviti, odstranijo odpadke izvajalci na zahtevo komunalnega inšpektorata na stroške proračuna občine.
Inšpekcijski organi lahko z odločbo zahtevajo odstranitev odpadkov, ki so odloženi izven odlagališča odpadkov in
njihovo deponiranje na odlagališču. Odločbo za odstranitev
odpadkov lahko inšpekcijski organi izdajo tako povzročiteljem kot tudi izvajalcem.
VI. NAČIN OBRAČUNA RAVNANJA Z ODPADKI
29. člen
Cena za ravnanje z odpadki se določa skladno z veljavno zakonodajo.
30. člen
Stroške ravnanja z odpadki so dolžni plačevati vsi
povzročitelji, za katere je organizirano ravnanje z odpadki.
31. člen
Način obračuna ravnanja z odpadki je opredeljen v pogodbi o izvajanju javne gospodarske službe zbiranja, odvoza
in deponiranja komunalnih odpadkov v Občini Kungota.
Osnova za obračun ravnanja z odpadki je volumen postavljene posode za odpadke.
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Če povzročitelj odadkov ne zbira ločeno, so izvajalci
upravičeni zaračunati stroške tudi za odpadke, ki niso sortirani (v posodah za papir, steklo itd.).
Povzročiteljem, ki sami pripeljejo odpadke na odlagališče, se zaračunajo stroški vgrajevanja in odlaganja po m 3 za
pripeljano količino po ceni, ki je določena po veljavnem
ceniku.

12. na odlagališče odpadkov odlagajo odpadke, za katere si niso pridobili mnenja strokovne institucije in inšpekcijskih organov (drugi odstavek 23. člena)
13. odlagajo odpadke izven odlagališča (28. člen)
Z denarno kaznijo od 10.000 do 30.000 tolarjev se
kaznuje tudi odgovorna oseba izvajalca, ki stori dejanje iz
prvega odstavka tega člena.

32. člen
Za obračunavanje odvoza odpadkov sporočijo povzročitelji izvajalcem podatke in njihove spremembe v roku, ki
ga ti določijo.

37. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 do 30.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek povzročitelj, če:
1. ravna v nasprotju s 5. in 6. členom tega odloka
2. ne odlagajo odpadkov v posode za odpadke (prvi
odstavek 9. člena)
3. ne vzdržuje zbirnega in odjemnega mesta, skladno z
navodili izvajalcev (peti odstavek 9. člena)
4. odlaga odpadke izven posod za odpadke (11. člen)
5. odlagajo odpadke v nasprotju z 12. členom
6. ravna v nasprotju s 13. členom
7. ravna v nasproju z drugim odstavkom 14. člena
8. ravna v nasprotju s 15. členom
9. ravna v nasprotju s 17. členom
10. ravna v nasprotju z 18. členom
11. ravna v nasprotju z 28. členom
12. ravna v nasprotju s 30. členom
Denarno kaznijo od 100.000 do 300.000 tolarjev se
kaznuje pravna ter fizična oseba, ki opravlja gospodarsko in
drugo dejavnost, če kot povzročitelj stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo od 10.000 do 30.000 tolarjev se
kaznuje odgovorna oseba ali delavec povrzročitelja iz
drugega odstavka tega člena, če stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.

33. člen
Če povzročitelji v zahtevanem roku ne sporočijo zahtevanih podatkov, si izvajalci pridobijo podatke iz razpoložljivih uradnih evidenc.
34. člen
Obveznost plačila za ravnanje z odpadki nastane za
povrzročitelje z dnem, ko začnejo izvajalci opravljati stroritve na njihovem območju ali, ko se povzročitelji vselijo v
stanovanje in/ali prično uporabljati poslovne prostore.
Povzročitelji odpadkov sklenejo z izvajalcem pogodbo
o odvozu in odlaganju odpadkov.
VII. NADZOR
35. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravljajo
pristojne občinske službe, ki pri opravljanju nadzora izdajajo odločbe ter odrejajo druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
Subjekti ravnanja z odpadki iz 3. člena tega odloka so
dolžni ugotavljati nepravilno ravnanje z odpadki v skladu s
tem odlokom. V primeru neupoštevanja določb tega odloka,
so dolžni kršitelje prijaviti pristojni inšpekciji in/ali pristojni
občinski službi.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
36. člen
Z denarno kaznijo od 100.000 do 300.000 tolarjev se
kaznujejo za prekršek izvajalci, če:
1. ravnajo v nasprotju z 5. in 6. členom
2. ne opravlja dejavnosti v skladu s 7. členom
3. ne vzdržuje skupnih zbirno-odjemnih mest (peti odstavek 9. člena)
4. ne pospravijo in ne očistijo odjemnega mesta, ker so
ga pri praznjenju posod za odpadke onesnažili (14. člen)
5. po končani prireditvi oziroma v predpisanem roku ne
odstranijo odpadkov (15. člen)
6. po potrebi ali na zahtevo ustrezne službe v občini ali
pristojne inšpekcijske službe ne čistijo, razkužujejo in vzdržujejo posod za odpadke (17. člen)
7. ne praznijo posod skladno z razporedom odvoza
(prvi odstavek 19. člen)
8. ne opravijo odvoza odpadkov najkasneje v dveh
dneh po prenehanju ovire ali višje sile (tretji odstavek 19.
člena)
9. odvažajo komunalne odpadke z neprimernimi vozili
(20. člen)
10. ne izvajajo zbiranja odpadkov v skladu z 21. členom
11. ne odlagajo odpadkov v skladu z 22. členom in
prvim odstavkom 23. člena

38. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti organizatorja
kulturne, športne ali druge prireditve in aktivnosti na prostem, če ne poskrbi, da so prireditveni prostori v času trajanja prireditve opremljeni z ustreznimi posodami za odpadke,
po končani prireditvi pa ne poskrbi za čiščenje prostora in
odvoz odpadkov na odlagališče (15. člen).
Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe – organizatorja, ki stori
prekršek iz prvega odstavka tega člena.
X. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
39. člen
Sanacijski program iz 24. člena tega odloka sprejme
Občinski svet občine Kungota na osnovi katastra opuščenih
gramoznic in potreb po odlaganju tovrstnih odpadkov.
40. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 353-1/96
Kungota, dne 25. maja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kungota
Anton Škamlec l. r.
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LENDAVA
2145.
Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo), 30. člena zakona o
referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94,
13/95), je svet Krajevne skupnosti Petišovci na seji dne 3. 6.
1996 po predhodni odločitvi na zboru krajanov naselja Petišovci, ki je bil dne 30. 5. 1996 sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka za območje Krajevne skupnosti
Petišovci
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje krajevne skupnosti Petišovci.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 7. 7. 1996 od 7. do
19. ure na običajnih glasovalnih mestih krajevne skupnosti
Petišovci.
3. člen
Krajevni samoprispevek se uvede za obdobje petih let
in sicer od 1. 8. 1996 do 31. 7. 2001.
4. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabila
za:
– ureditev in razširitev pokopališča ter mrliške vežice;
– asfaltiranje preostalih neasfaltiranih vaških cest;
– sofinanciranje makroprojekta plinifikacije v KS Petišovci;
– izgradnjo hidrantnega omrežja;
– ureditev in razširitev gasilskega doma za funkcionalne potrebe ostalih društev;
– ureditev in dozidavo vaškega doma;
– ureditev avtobusnih postajališč;
– tekoče vzdrževanje že obstoječih objektov v vasi ter
sofinanciranje programov delovanja društev, orgnizacij, varovanja okolja in delovanje KS.
5. člen
Skupna vrednost referendumskega programa znaša
57,000.000 SIT, iz sredstev krajevnega samoprispevka pa se
bo predvidoma zbralo 36,000.000 SIT. Prioritetni vrstni red
izvajanja referendumskega programa določi svet krajevne
skupnosti Petišovci.
6. člen
Zavezanci plačila samoprispevka bodo delovni ljudje
in občani s stalnim bivališčem v KS Petišovci in samostojni
podjetniki, ki imajo sedež dejavnosti ali opravljajo svojo
dejavnost v KS Petišovci ter samostojni podjetniki, ki poslujejo na območju KS Petišovci, in sicer v naslednji višini:
– 2% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila
plače ter nagrad, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogodbah o delu;
– 10% od katastrskega dohodka;
– 3% od bruto zavarovalne osnove samostojni podjetniki s stalnim bivališčem ali sedežem dejavnosti v KS Petišovci in samostojni podjetniki, ki poslujejo na območju KS
Petišovci;
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– 2% od pokojnin;
– 400 DEM letno v tolarski protivrednosti za zaposlene
v tujini;
– 16 ur dela letno po gospodinjstvu, lastniki traktorjev
pa 8 ur prevozov letno oziroma protiplačilo v višini zneska,
ki ga določi svet KS za urno postavko.
7. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih
določa 12. člen zakona o samoprispevku – prečiščeno besedilo – (Uradni list SRS, št. 35/85).
8. člen
Referendum vodi volilna komisija KS Petišovci, pri
čemer se smiselno uporabljajo določila zakona o lokalnih
volitvah in določitvi zakona o referendumu in o ljudski
iniciativi.
9. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo krajani, ki so
vpisani v splošni volilni imenik KS Petišovci ter krajani, ki
še nimajo volilne pravice in niso vpisani v splošni volilni
imenik, so pa v delovnem razmerju, samostojni podjetniki,
ki imajo sedež dejavnosti v KS Petišovci oziroma opravljajo
dejavnost na območju KS Petišovci in samostojni podjetniki, ki poslujejo na območu KS Petišovci.
10. člen
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z glasovnico, ki je opremljena z žigom KS Petišovci in ima besedilo v slovenskem in madžarskem jeziku ter glasi:
KRAJEVNA SKUPNOST PETIŠOVCI
GLASOVNICA
Za glasovanje na referendumu, dne 7. 7. 1996 o uvedbi
krajevnega samoprispevka v KS Petišovci, ki se bo uporabil
za:
– ureditev in razširitev pokopališča ter mrliške vežice;
– asfaltiranje preostalih neasfaltiranih vaških cest;
– sofinanciranje makroprojekta plinifikacije v KS Petišovci;
– izgradnjo hidrantnega omrežja;
– ureditev in razširitev gasilskega doma za funkcionalne potrebe ostalih društev;
– ureditev in dozidavo Vaškega doma;
– ureditev avtobusnih postaljališč;
– tekoče vzdrževanje že obstoječih objektov v vasi ter
sofinanciranje programov delovanja društev, organizacij, varovanje okolja in delovanje KS.
Samoprispevek bo uveden za obdobje petih let od 1. 8.
1996 do 31. 7. 2001.
Višina samoprispevka bo znašala:
– 2% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila
plače ter nagrad, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogodbah o delu;
– 10% od katastrskega dohodka;
– 3% od bruto zavarovalne osnove samostojni podjetniki s stalnim bivališčem ali sedežem dejavnosti v KS Petišovci in samostojni podjetniki, ki poslujejo na območju KS
Petišovci;
– 2% od pokojnin;
– 400 DEM letno v tolarski protivrednosti za zaposlene
v tujini;
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– 16 ur dela letno po gospodinjstvu, lastniki traktorjev
pa 8 ur prevozov letno oziroma protiplačilu v višini zneska,
ki ga določi svet KS za urno postavko.
GLASUJEM
“ZA“

“PROTI“

Glasuje se tako, da se obkroži “ZA”, če glasovalec
soglaša z uvedbo samoprispevka oziroma obkroži besedo
“PROTI”, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
11. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotavlja KS Petišovci.
12. člen
S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbirala na posebnem računu, bo upravljal svet KS Petišovci, ki je odgovoren
za zbiranje in namensko uporabo sredtev.
Svet KS je dolžan o zbranih in porabljenih sredstvih
najmanj enkrat letno poročati na zboru krajanov.
13. člen
Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom posebej določeno se
smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku.
14. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na svetu KS
Petišovci, objavi pa se v Uradnem listu RS.
Petišovci, dne 3. junija 1996.
Predsednik
sveta KS Petišovci
Geza Gömböš l.r.

LITIJA
2146.
Na podlagi 3., 25. in 241. člena zakona o prekrških
(Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list
RS, št. 10/91 in 13/93), 17. člena zakona o ravnanju z odpadki (Uradni list SRS, št. 8/78 in 29/86), 19. in 20. člena
zakona o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem
okolju (Uradni list SRS, št. 15/76 in 29/86), uredbe o hrupu
v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95)
ter 15. in 53. člena statuta Občine Litija (Uradni list RS, št.
41/95) in 46., 47. in 48. člena poslovnika Občinskega sveta
občine Litija (Uradni list RS, št. 46/95) je občinski svet na
19. seji dne 9. 5. 1996 sprejel
ODLOK
o javnem redu in miru v Občini Litija
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom so predpisani ukrepi za varstvo javnega
reda in miru; občanov in premoženja; zdravja in čistoče;
zunanjega videza naselij in zelenih površin; ravnanja z
opuščenimi vozili; čas trajanja javnih prireditev; varovanja
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pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju; način plakatiranja v Občini Litija.
2. člen
Po tem odloku so občani dolžni urediti svoje življenje
in delo tako, da ne vznemirjajo, ovirajo ali motijo drugih pri
delu, razvedrilu ali počitku, da ne ogrožajo njihovega zdravja ali premoženja, skrbijo za privlačen videz svojega kraja in
da ne opuščajo ali opravljajo dejanj, ki so po tem odloku
obvezna ali prepovedana.
3. člen
Za prekrške, storjene po tem odloku so neposredno
odgovorne osebe, ki jih same storijo, za prekrške, ki jih
storijo mladoletne osebe pa starši, skrbniki ali rejniki, če so
prekrški posledica njihove pomanjkljive skrbi za mladoletnike.
II. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU
4. člen
Za vzdrževanje javnega reda in miru na javnem shodu
in javni prireditvi je odgovoren vodja shoda oziroma prireditve, ki ga določi organizator, v gostinskem lokalu pa poslovodja ali druga odgovorna oseba oziroma zasebni gostinec.
Oseba, ki je odgovorna za vzdrževanje javnega reda in miru,
je dolžna:
1. poskrbeti za red in disciplino ter za varnost na prireditvenem prostoru oziroma v javnem lokalu;
2. poskrbeti, da se odstranijo osebe, ki ogrožajo javni
red in mir, motijo, nadlegujejo ali žalijo občane;
3. zaključiti prireditev ob uri, ki je navedena v posebni
odločbi ali potrdilu o priglasitvi prireditve oziroma zapreti in
izprazniti javni lokal po izteku obratovalnega časa;
4. poskrbeti, da se mladina do 15. leta starosti po 22. uri
brez spremstva staršev ne zadržuje na prireditvenem prostoru in v javnem lokalu;
5. po končani prireditvi prostor očistiti in vzpostaviti
prvotno stanje.
5. člen
V času med 22. in 6. uro je prepovedano uporabljati
glasbila in zvočne naprave na javnih mestih.
Izjemoma se lahko glasbila in zvočne naprave na javnih
mestih uporabljajo v nasprotju s prvim odstavkom tega člena
na javnih prireditvah, ki predstavljajo popestritev turistične
ponudbe ter v gostinskih lokalih v okviru njihovega obratovalnega časa, z dovoljenjem pristojnega upravnega organa,
po predhodnem soglasju občinskega upravnega organa.
6. člen
Za zagotovitev javnega reda in miru je prepovedano:
1. ogrožati javni red in mir v gostinskih in drugih javnih prostorih, na prireditvah in stanovanjskih naseljih;
2. točiti alkoholne pijače v lokalih, ki so izključno namenjeni prehrani delavcev in v prodajalnah, kjer prodajajo
kruh in slaščice, ki so namenjeni predvsem za to dejavnost;
3. točiti alkoholne pijače mladoletnikom,
4. kaditi v športnih dvoranah, kinematografih, javnih
prevoznih sredstvih, v lokalih, ki so izključno namenjeni
prehrani, kjer je to z napisom prepovedano in v prostorih,
kjer to prepove sanitarna inšpekcija;
5. prenočevati po tržnicah, senikih, kozolcih, parkih,
avtobusnih postajah, v zapuščenih vozilih in v drugih za to
neprimernih prostorih;
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6. zalivati vrtove, prati avtomobile ali na drug podoben
način trošiti vodo iz vodovodnih omrežij v času, ko je trošenje za ta namen omejeno;
7. puščati motorna vozila z delujočimi motorji več kot
2 minuti v stanovanjskih naseljih ali v bližini stanovanjskih
hiš, kjer bi to motilo stanovalce, v času od 22. do 5. ure pa na
teh mestih ogrevati motorje;
8. parkirati ali postavljati motorna ali druga vozila, prikolice ali druge delovne stroje na hišnih dohodih, garažnih
dovozih, na prostorih rezerviranih za invalide, na zelenicah
in drugih površinah, ki niso namenjene za parkiranje, ali na
prehodih, ki povezujejo ulice, javne prostore in prometne
površine, kjer bi to lahko oviralo dostop intervencijskim
vozilom;
9. popivati na javnih krajih zunaj prostorov, ki so določeni za točenje alkoholnih pijač;
10. ovirati promet na javnem prostoru z odlaganjem
kuriva ali drugega materiala več kot 12 ur; kolikor pa tako
odlaganje povzroča nevarnost, je začasno deponirani material potrebno odstraniti takoj;
11. odlagati les ali drug material na javno površino, na
kanalizacijsko ali vodovodno omrežje ali drug objekt za
splošno rabo;
12. parkirati prevozna sredstva, puščati kontejnerje in
posode za smeti na površinah, kjer bi ovirale promet ali
pešce;
13. vstopiti brez dovoljenja v prostore, zgradbe ali na
kraj, kjer je vstop prepovedan, če je prepoved vidno označena ali če je kraj kako drugače zavarovala uradna oseba;
14. po stanovanjih in na javnih krajih vznemirjati, motiti ali nadlegovati občane z zbiranjem podatkov zoper njihovo voljo;
15. kolesariti ali voziti drugo vozilo po poti zelenice,
parka, igrišča ali drugega javnega prostora, kjer je prepovedana vožnja s kolesom ali drugim vozilom;
16. prestaviti, odstraniti, uničiti, poškodovati, popisati
ali kako drugače onesnažiti napisne table, žive meje, javna
(opozorilna) znamenja, spomenike, prometne znake, naprave za javno razsvetljavo, poštne nabiralnike, klopi, ograje,
posode za odpadke, stojala za kolesa in druge naprave ali
predmete za splošno rabo;
17. imeti živali, ki s hrupom, smradom ali kako drugače
motijo okolico ali onesnažijo z iztrebki pašnike, travnike in
površine, kjer se igrajo otroci, parke in druge podobne javne
površine;
18. z vpitjem ali prepevanjem motiti okolico v času, ko
se zagotavlja mir občanom;
19. v javnih lokalih točiti alkoholne pijače osebam, pri
kateri zunanji znaki kažejo, da so pod vplivom alkohola;
20. voziti prevozna sredstva brez glušnikov ali z neprimernimi glušniki in vozila, ki povzročajo čezmeren hrup;
21. kakorkoli ovirati pešce na pločnikih in drugih površinah, ki so jim za to namenjene;
22. metati petarde in druga pirotehnična in eksplozivna
sredstva na mestih, kjer to ogroža varnost občanov;
23. poležavati po zelenicah, parkih in javnih klopeh, če
se s tem moti mir občanov;
24. izzivati pretepe, nerede in prepire;
25. točiti alkoholne pijače pred 7. uro zjutraj v vseh
lokalih.
7. člen
Kartanje ali druge igre v javnem lokalu ali drugem
javnem mestu lahko prepove pristojni organ, če ugotovi, da
je taka prepoved potrebna za izboljšanje razmer na področju
javnega reda in miru.
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Kartanje ali igranje drugih iger lahko prepove v svojem
lokalu tudi lastnik ali zasebni gostinec. Prepoved mora biti
objavljena na vidnem mestu.
8. člen
V času od 22. do 6. ure, ob nedeljah in praznikih pa ves
dan, so prepovedana dela in dejavnosti, ki povzročajo hrup
in tako motijo mir in počitek v naseljih in zaselkih, razen v
primerih, ko je za to izdano dovoljenje pristojnega organa.
Izvzeta so kmetijska dela in obratovalnice v industrijskih
conah.
III. VARSTVO LJUDI IN PREMOŽENJA
9. člen
Zaradi varstva ljudi in premoženja je prepovedano:
1. nepooblaščenim osebam nositi na javnih shodih, prireditvah in v javnih lokalih orožje ali predmete, s katerimi se
lahko prizadene telesna poškodba;
2. sežigati travo, listje in druge odpadke na krajih, kjer
je možnost, da se zaneti požar ter kuriti ogenj na prostem v
vetrovnem vremenu in kadar pooblaščeni organi javno objavijo povečano ali veliko nevarnost požarov;
3. sežigati gume, odpadno olje, tekstilne odpadke in
odpadke iz umetnih mas v naravnem okolju in zaprtih kuriščih;
4. sankati, smučati, kotalkati, rolkati, drsati ali igrati se
z žogo na javnih cestah in drugih površinah, ki niso za to
namenjene, oziroma tam, kjer bi bil lahko oviran cestni
promet ali kjer bi lahko bilo nevarno za ljudi in premoženje;
5. opremljati ograje ob javnih cestah in poteh z bodečo
žico ali drugimi nevarnimi predmeti;
6. organizirati tekmovanja ali treniranje v streljanju z
orožjem izven za to določenih strelišč brez dovoljenja pristojnega organa oziroma streljati ali loviti s strelnim orožjem
v naselju oziroma na krajih, kjer je lahko ogrožena varnost
ljudi in premoženja;
7. odmetavati cigarete in druge ogorke ter odlagati pepel na krajih, kjer je možnost, da se zaneti požar;
8. puščati otroke do 5. leta starosti brez nadzora, na
cestah, ulicah ali na drugih javnih mestih;
9. puščati pse brez nadzora;
10. voditi popadljivega psa brez nagobčnika;
11. namerno dražiti, plašiti ali ščuvati živali;
12. imeti psa, ki s svojim lajanjem pretirano moti in
vznemirja okolico;
13. z brezobzirno vožnjo ali kako drugače poškropiti ali
umazati ljudi in pročelja stavb;
14. z metanjem kamenja ali drugih predmetov poškodovati ali ogrožati ljudi in premoženje;
15. imeti ob javnih cestah nasip, ograjo, živo mejo ali
druge rastline in predmete v stanju, ki ovira ali ogroža prometno varnost občanov, posega v cestno telo ali kvari zunanji videz kraja;
16. krošnjariti, preprodajati ali vsiljevati kakršnekoli
predmete ali storitve po stanovanjih ali na javnih krajih;
17. puščati živali na javnih prostorih ali prometnih površinah brez nadzorstva ali puščati domače živali brez hrane,
vode in zaščite pred slabim vremenom;
18. streljati s strelnim orožjem, z zračno puško, s fračo,
lokom ali podobnimi napravami na kraju, kjer je lahko ogrožena varnost ljudi, živali in premoženja;
19. prislanjati predmete ali stvari na stene hiš, izložbena okna ali kamorkoli, kjer to lahko povzroči škodo, ovira
promet ali kvari videz;
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20. imeti nepokrit oziroma nezavarovan vodnjak, jamo,
jašek ali drugo odprtino, kjer obstaja nevarnost padca;
21. spodkopavati ali spodoravati javne poti ali jih kakorkoli poškodovati oziroma z zemeljskimi deli povzročati
nevarnost zemeljskih plazov;
22. metati sneg na vozišče iz pločnikov in dvorišč pri
čiščenju snega.
10. člen
Zaradi varstva ljudi in premoženja mora lastnik ali
upravljalec:
1. odstraniti objekte, ki ne služijo več svojemu namenu
in kvarijo videz kraja;
2. obnoviti ali odstraniti objekte, ki kvarijo videz ali
ogrožajo varnost ljudi ali premoženja in so še vedno v uporabi;
3. odstraniti ali znižati predmete in rastje ob cestah, ki
zmanjšujejo preglednost;
4. odstraniti drevesa, pri katerih obstaja nevarnost, da
padejo in s tem ogrožajo varnost mimoidočih ali njihovo
premoženje;
5. odstraniti suhe veje pri drevesih, kjer obstaja nevarnost suhih padajočih vej na cesto ali na druge javne površine.
IV. VARSTVO ZDRAVJA IN ČISTOČE
11. člen
Zaradi varstva zdravja in čistoče je prepovedano:
1. metati, spuščati ali odlagati predmete, snovi ali odpadke v naravno okolje in druge površine in prostore, ki niso
za to določeni;
2. onesnažiti vodo, namenjeno ljudem in živini, to je
spuščati odplake, fekalije ali gnojnico v vodotoke, v opuščene vodnjake, na javna pota in v odkrite cestne jarke, kakor
tudi na območju objektov za preskrbo s pitno vodo;
3. polivati makadamsko cestišče z odpadnim oljem ali
drugim okolju in zdravju škodljivimi snovmi;
4. voditi živali, razen službenih psov in psov vodičev
slepih v trgovske, gostinske in druge javne lokale, otroška
igrišča, na zelenice, na pokopališča ter javna prevozna sredstva;
5. prati motorna vozila, delovne stroje s priključki in
druge predmete na bregovih in v strugah vodotokov in na
zbirnih in zaščitenih območjih vodnih virov;
6. metati v kanalizacijske naprave predmete, ki lahko
povzročijo zamašitev le-teh;
7. pustiti greznice in odtočne kanale odprte ali slabo
zaprte in spuščati odplake iz greznice po površini;
8. puščati odpadke v zaščitenih območjih vodnih zajetij
ali jih kakorkoli onesnažiti;
9. puščati iztrebke domačih živali, katere je lastnik dolžan takoj odstraniti z javnih površin;
10. prevažati mrhovino, kosti, kože, fekalije in ostale
odpadke v vozilih, ki niso zaprta ali drugače ustrezno zaščitena in na kakršenkoli način onesnažujejo okolje;
11. na športnih igriščih, avtobusnih postajah in drugih
javnih prostorih in površinah zanemarjati red in čistočo tako,
da se s tem kvari videz, moti okolica ali ogroža zdravje ljudi;
12. puščati odprte pokrove kontejnerjev in posod za
smeti;
13. iztepati, izlivati ali metati z balkonov in oken karkoli, kar povzroča nesnago ali ogroža zdravje in varnost
ljudi;
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14. povzročati ali razširjati smrad, plin ali prah, ki moti
ljudi v urbanih naseljih;
15. vzrejati domače živali (razen psov in mačk) v urbanih naseljih, kot so stanovanjski bloki in vrstne stanovanjske
hiše, razen obstoječe kmetije s pretežno kmetijsko dejavnostjo;
16. v sušnem obdobju gnojiti z gnojnico ali gnojevko,
razen če gre za takojšen podor;
17. puščati neočiščeno cestišče pri delu, ki posega na
javno cesto;
18. spuščati pse in druge živali na travnike in druge
kmetijske površine brez dovoljenja lastnika ali drugega upravičenca;
19. spuščati odpadna olja in druge naftne derivate v
naravno okolje;
20. kopati živali v rekah, potokih in studencih.

V. VARSTVO ZUNANJEGA VIDEZA NASELIJ IN
ZELENIH POVRŠIN
12. člen
Prepovedano je postavljati šotore, bivalne avtobuse in
avtomobilske prikolice za bivanje, ali kako drugače taboriti
na zemljiščih, ki niso za to določena.
Pristojni občinski upravni organ lahko za določen čas
dovoli bivanje oziroma taborjenje na zemljiščih, ki niso za to
določena po predhodnem soglasju lastnika oziroma upravljalca zemljišča.
Šotor, bivalni avtobus ali avtomobilsko prikolico za
bivanje mora lastnik odstraniti v roku, ki mu ga določi pristojni organ. Če tega ne stori lastnik sam, pristojni organ z
odločbo določi podjetje, ki to stori na stroške lastnika.
13. člen
Zaradi varstva zunanjega izgleda naselij in zelenih površin je prepovedano:
1. pisati, risati ali na kakršenkoli drug način zamazati
zidove hiš in drugih stavb, ograje in podobno;
2. parkirati tovorna motorna vozila in avtobuse v stanovanjskih naseljih izven za to določenih mest in prostorov;
3. parkirati vozila v naravnem okolju brez dovoljenja
lastnika ali drugega upravičenca;
4. puščati bale na travnikih in ob robu travnikov več
kot deset dni.
14. člen
Lastniki in uporabniki stanovanjskih in drugih zgradb,
lastniki ter najemniki stanovanj so dolžni pred svojim objektom in na pripadajočih funkcionalnih površinah:
1. skrbeti, da so na objektih nameščeni in vzdrževani
žlebovi in odtoki meteornih voda, snegobrani in podobne
naprave;
2. očistiti sneg, ki je ponoči zapadel ali padel s strehe
na pločnike, dohode k stanovanjskim in drugim zgradbam,
kanalizacijske jaške ali hidrante čimprej, najpozneje pa do
8. ure zjutraj, podnevi pa sproti odstranjevati novo zapadli
sneg;
3. dnevno odstranjevati s streh oziroma žlebov ledene
sveče;
4. ob poledici posipati pločnike ob stanovanjskih in
drugih zgradbah s soljo ali peskom;
5. posekati drevje, veje, grmovje in živo mejo, ki ovirajo promet vozil in pešce na javnih krajih.
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15. člen
Lastniki in upravljavci lokalov so dolžni pred lokalom
namestiti ustrezno število stojal za kolesa ali na kakršenkoli
drug način omogočiti shranjevanje koles in to tako, da se ne
ovira prometa in pešcev ali povzroča škoda na zgradbah in
ne kvari estetski videz kraja.
16. člen
Vzdrževalci oziroma upravljalci cest so dolžni zaradi
varnosti prometa in čistoče pravočasno odstraniti z asfaltnih
ulic, trgov in pločnikov pesek, ki so ga posipale zaradi
poledice. Enako velja tudi za druge snovi, ki bi lahko vplivale na varnost prometa in čistočo površin iz prejšnjega odstavka.
17. člen
Izložbena okna morajo biti čista in estetsko urejena.
Reklamni in javni napisi morajo biti estetsko oblikovani in
vzdrževani ter ne smejo ovirati dostopa.
18. člen
Vsak stanovanjski in poslovni objekt mora biti opremljen s hišno številko na vidnem mestu.
VI. RAVNANJE Z OPUŠČENIMI VOZILI
19. člen
Opuščeno vozilo je vozilo, s katerega so odstranjene
registrske tablice ali je brez veljavne registracije ali je huje
poškodovano in nihče ne skrbi zanj, na parkirnem prostoru,
pločniku, zeleni površini, kmetijski površini, gozdni površini ali na drugi površini, katere lastnik je pravna ali fizična
oseba.
20. člen
Pristojni občinski upravni organ v postopku odstranjevanja opuščenega vozila najprej opozori lastnika opuščenega vozila z nalepko na vozilu. Ta nalepka na opuščenem
vozilu pomeni, da je lastnik opuščenega vozila dolžan v roku
8 dni odstraniti opuščeno vozilo z javne prometne površine.
Če v določenem roku lastnik ne odstrani opuščenega
vozila, izda pristojni občinski upravni organ odločbo o odstranitvi in odložitvi opuščenega vozila za rok 14 dni na
določen varovan prostor in obvesti upravo za notranje zadeve.
V tem času pozove lastnika opuščenega vozila, če je ta
znan, da odpelje vozilo proti plačilu vseh stroškov odvoza in
hrambe.
Upravljalec skladišča opuščenih vozil izda vozilo lastniku na podlagi listine, ki dokazuje lastništvo.
Po roku iz drugega odstavka 20. člena tega odloka se
smatra, da je lastnik vozilo zapustil. V tem trenutku pridobi
lastninsko pravico na opuščenem vozilu Občina Litija.
Če ni možno ugotoviti, kdo je lastnik opuščenega vozila, odredi pristojni občinski upravni organ odstranitev vozila
na stroške proračuna občine.
21. člen
Pristojni občinski upravni organ v zvezi z odstranitvijo
opuščenega vozila izdela zapisnik o stanju vozila in fotografijo vozila.
Zapisnik mora vsebovati naslednje podatke: datum opozorila lastniku vozila z nalepko, datum odstranitve, tip vozila, stanje vozila, podatke o lastniku vozila, če je ta znan,
lokacijo opuščenega vozila.
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VII. ČAS TRAJANJA JAVNIH PRIREDITEV
22. člen
Javne prireditve, na katerih se uporabljajo glasbila in
zvočne naprave, ki motijo nočni mir in počitek ljudi v naravnem in bivalnem okolju se lahko organizirajo ob petkih,
sobotah in nedeljah ter predprazničnih in prazničnih dneh in
smejo trajati:
1. v petkih in nedeljah do 22. ure, ob sobotah do 24. ure
2. v vseh predprazničnih in prazničnih dneh lahko pristojni upravni organ za notranje zadeve z odločbo določi čas
trajanja prireditve s predhodnim soglasjem občinskega upravnega organa.
Pristojni upravni organ lahko izda dovoljenje za podaljšanje trajanja javnih prireditev ne glede na dan, oziroma
datum dogajanja ob predhodni pridobitvi soglasja občinskega upravnega organa.
VIII. VARSTVO PRED HRUPOM V NARAVNEM
IN BIVALNEM OKOLJU
23. člen
Zaradi varstva pred hrupom v naravnem in bivalnem
okolju je prepovedano:
1. na javnih prireditvah in drugih javnih mestih, v vozilih javnega prometa in zasebnih prostorih povzročati prekomeren hrup z uporabo zvočnikov, radijskih in televizijskih
sprejemnikov, glasbil in drugih naprav za povzročanje zvokov, še posebej pa v času med 22. in 6. uro.
2. z vpitjem, petjem, hrupom motornih vozil, koles z
motorjem, uporabo petard in drugih pirotehničnih sredstev
ali na kak drug način motiti nočni mir in počitek občanov
med 22. in 6. uro, preko celega dne pa povzročati hrup ali
ropot v bližini šol, zdravstvenih domov, varstvenih organizacij, doma za starejše občane in v gosteje naseljenih stanovanjskih naseljih, v območjih športnorekreacijskih površin,
cerkva in v območju pokopališč.
24. člen
Za mejne vrednosti ravni hrupa, ukrepanje za preprečevanje in zmanjšanje hrupa, nadzor, kazni, splošne, prehodne
in končne določbe se uporabljajo določbe uredbe o hrupu v
naravnem in življenjskem okolju ter uredbe o hrupu zaradi
cestnega ali železniškega prometa (Uradni list RS, št. 45/95).
IX. PLAKATIRANJE IN POSTAVLJANJE
TRANSPARENTOV
25. člen
Nameščanje plakatov, oglasov in podobnih objav je
dovoljeno na mesta in na objekte, ki so za to posebej urejeni
(v nadaljevanju: plakatna mesta).
Organizacije, društva, mestna skupnost, krajevna skupnost, fizične ali pravne osebe imajo lahko svoja plakatna
mesta na javnih mestih, ki morajo biti urejena in postavljena
s soglasjem upravnega organa občine.
Zahtevi za izdajo dovoljenja se mora predložiti:
– idejno rešitev plakatnega mesta z mnenjem pooblaščene urbanistične službe in
– dokazilo o pravici razpolaganja z zemljiščem oziroma
s stavbo.
Lastniki plakatnih mest so odgovorni za njihovo redno
vzdrževanje.
V času pred volitvami se za plakatiranje in postavljanje
transparentov lahko določijo dodatna mesta. Za urejenost teh
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mest so odgovorne politične stranke, ki nameščajo plakate.
Politične stranke so dolžne plakate in panoje, postavljene
posebej za namen plakatiranja odstraniti v roku enega tedna
po končanih volitvah.
Na zunanjo stran izložbenih oken in na druge zunanje
površine nameščanje plakatov ni dovoljeno, izjemoma se
lahko opozorila ali obvestila, ki opozarjajo ali obveščajo o
izrednih dogodkih, pomembnih za varnost življenja, zdravja
ali premoženja.
Lastniki plakatnih mest so dolžni vse raztrgane in onesnažene plakate takoj odstraniti.
Lastniki oziroma najemniki lokalov v lokalu lahko nameščajo plakate, ki se nanašajo na njihovo dejavnost.
Plakate, ki oglašajo prireditev, je treba odstraniti najpozneje v roku petnajst dni po končani prireditvi, lahko pa se
po končani prireditvi prekrijejo z novimi.
Plakate je prepovedano prelepiti, odstraniti ali trgati
pred potekom njihove aktualnosti.
Plakati, ki so nameščeni na mestu, ki za to niso predvidena, se odstranijo na stroške prireditelja.

13. kdor pere motorna vozila, delovne stroje s prikjučki
in druge predmete na bregovih in v strugah vodotokov in na
zbirnih in zaščitenih območjih vodnih virov (5. točka 11.
člena);
14. kdor pušča odpadke v zaščitenih območjih vodnih
zajetij ali jih kakorkoli onesnaži (8. točka 11. člena);
15. kdor v sušnem obdobju gnoji z gnojnico ali gnojevko, razen če gre za takojšen podor (16. točka 11. člena);
16. kdor pušča neočiščeno cestišče pri delu, ki posega
na javno cesto (17. točka 11. člena)
17. kdor spušča odpadna olja in druge naftne derivate v
naravno okolje (29. točka 11. člena);
18. kdor ravna v nasprotju z 12. členom;
19. kdor parkira tovorna motorna vozila in avtobuse v
stanovanjskih naseljih izven za to določenih mest in prostorov (2. točka 13. člena);
20. kdor ne ravna v skladu z 16. členom;
21. kdor ne ravna v skladu z 18. členom;
22. kdor ne ravna v skladu z 19. členom;
23. kdor ravna v nasprotju z 22. členom;
24. kdor ne ravna v skladu s 25. členom.

X. KAZENSKE DOLOČBE

27. člen
Pravna oseba in oseba, ki stori prekršek v zvezi z samostojnim opravljanjem dejavnosti iz 5., 8., 9., 10. in 11. točke
26. člena se kaznuje z denarno kaznijo od 20.000 do 300.000
tolarjev; odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo
od 10.000 do 50.000 tolarjev.

26. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek:
1. kdor meče petarde in druga pirotehnična in eksplozivna sredstva (22. točka 6. člena);
2. nepooblaščena oseba, ki nosi na javnih shodih, prireditvah in v javnih lokalih orožje ali predmete, s katerimi se
lahko prizadene telesna poškodba (1. točka 9. člena);
3. kdor sežiga travo, listje in druge odpadke na krajih,
kjer je možnost, da se zaneti požar ali kdor kuri na prostem v
vetrovnem vremenu in kadar pooblaščeni organi javno objavijo ali veliko nevarnost požarov (2. točka 9. člena);
4. kdor sežiga gume, odpadno olje, tekstilne odpadke in
odpadke iz umetnih mas v naravnem okolju in zaprtih kuriščih (3. točka 9. člena);
5. odgovorna oseba, ki organizira tekmovanja ali treninge v streljanju z orožjem brez dovoljenja pristojnega
organa, oziroma kdor strelja ali lovi s strelnim orožjem v
naseljih oziroma na krajih, kjer je lahko ogrožena varnost
ljudi in premoženja (6. točka 9. člena);
6. kdor odmetava cigaretne in druge ogorke ali odlaga
pepel na krajih, kjer je možnost, da se zaneti požar (7. točka
9. člena);
7. kdor pušča otroke do 5. leta starosti brez nadzora, na
cestah ali na drugih javnih mestih (8. točka 9. člena);
8. kdor z metanjem kamenja ali drugih predmetov
poškoduje ali ogroža ljudi in premoženje (14. točka 9. člena);
9. kdor strelja s strelnim orožjem, z zračno puško, s
fračo, lokom ali podobnimi napravami na kraju, kjer je lahko
ogrožena varnost ljudi, živali in premoženja (18. točka 9.
člena);
10. kdor meče, spušča ali odlaga predmete, snovi ali
odpadke v naravno okolje in druge površine in prostore, ki
niso za to določeni (1. točka 11. člena);
11. kdor onesnaži vodo, namenjeno ljudem in živini, to
je spušča odplake, fekalije ali gnojnico v vodotoke, v opuščene vodnjake, na javna pota ali odkrite cestne jarke, kakor
tudi na območju objektov za preskrbo s pitno vodo (2. točka
11. člena);
12. kdor poliva makadamsko vozišče z odpadnim oljem
ali drugimi okolju in zdravju škodljivimi snovmi (3. točka
11. člena);

28. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 do 20.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek:
1. vodja javnega shoda ali javne prireditve oziroma
poslovodja ali druga odgovorna oseba gostinskega lokala ali
zasebni gostinec, ki ravna v nasprotju s 1., 2., 3., 4. ali
5. točko 4. člena;
2. kdor toči alkoholne pijače v lokalih, ki so izključno
namenjeni prehrani delavcev ali v prodajalnah, kjer se prodajajo kruh in slaščice in so namenjeni predvsem za to dejavnost (2. točka 6. člena);
3. kdor pušča motorna vozila z delujočimi motorji več
kot dve minuti v stanovanjskih naseljih ali v bližini stanovanjskih hiš, kjer bi to motilo stanovalce ali v času med 22.
in 5. uro zjutraj ogreva motorje na teh mestih (7. točka
6. člena);
4. kdor ovira promet na javnem prostoru z odlaganjem
kuriva ali drugega materiala več kot 12 ur, kolikor pa tako
odlaganje povzroča nevarnost, pa začasno deponirani material ne odstrani takoj (10. točka 6. člena);
5. kdor vstopi brez dovoljenja v prostore, zgradbe ali na
kraj, kjer je vstop prepovedan in je prepoved vidno označena
ali je kraj kako drugače zavarovala uradna oseba (13. točka
6. člena);
6. kdor po stanovanjih in javnih krajih vznemirja, moti
ali nadleguje občane z zbiranjem podatkov zoper njihovo
voljo (14. točka 6. člena);
7. kdor prestavi, odstrani, uniči, poškoduje, popiše ali
kako drugače onesnaži napisne table, javna (opozorilna) znamenja, spomenike, prometne znake, naprave za javno razsvetljavo, poštne nabiralnike, klopi, ograje, posode za odpadke, stojala za kolesa in druge naprave ali predmete, za
splošno rabo (16. točka 6. člena);
8. kdor v javnih lokalih toči alkoholne pijače osebam,
pri katerih zunanji znaki kažejo, da so pod vplivom alkohola
(19. točka 6. člena);
9. kdor izziva pretepe, nerede in prepire (24. točka
6. člena);
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10. kdor toči alkoholne pijače pred 7. uro zjutraj v vseh
lokalih (25. točka 6. člena);
11. kdor karta ali igra druge igre v javnem lokalu ali na
drugem javnem mestu, če je to prepovedano (7. člen)
12. kdor opremlja ograje ob javnih cestah in poteh z
bodečo žico ali drugimi nevarnimi predmeti (5. točka 9.
člena);
13. kdor pušča pse brez nadzora (9. točka 9. člena);
14. kdor vodi popadljivega psa brez nagobčnika (10.
točka 9. člena);
15. kdor namerno draži, plaši ali ščuva živali (11. točka
9. člena);
16. kdor ima ob javnih cestah nasip, ograjo, živo mejo
ali druge rastline in predmete v stanju, ki ovira ali ogroža
prometno varnost občanov, posega v cestno telo ali kvari
zunanji videz kraja (15. točka 9. člena);
17. kdor krošnjari, preprodaja ali vsiljuje kakršnekoli
predmete ali storitve po stanovanjih ali na javnih krajih (16.
točka 9. člena);
18. kdor pušča živali na javnih prostorih ali na prometnih površinah brez nadzorstva ali pušča domače živali brez
hrane, vode in zaščite pred slabim vremenom (17. točka 9.
člena);
19. kdor prislanja predmete ali stvari na stene hiš, izložbena okna ali kamorkoli, kjer to lahko povzroča škodo, ovira
promet ali kvari videz (19. točka 9. člena);
20. kdor ima nepokrit oziroma nezavarovan vodnjak,
jamo, jašek ali drugo odprtino, kjer obstaja nevarnost padca
(20. točka 9. člena);
21. kdor spodkopava ali spodorava javne poti ali jih
kakorkoli poškoduje oziroma z zemeljskimi deli povzroča
nevarnost zemeljskih plazov (21. točka 9. člena);
22. kdor meče sneg na vozišče iz pločnikov in dvorišč
pri čiščenju snega (22. točka 9. člena);
23. kdor meče v kanalizacijske naprave predmete, ki
lahko povzročijo zamašitev le-teh (6. točka 11. člena);
24. kdor pusti greznice in odtočne kanale odprte ali
slabo zaprte in spušča odplake iz greznice po površini (7.
točka 11. člena);
25. kdor pušča odpadke v zaščitenih območij vodnih
zajetij ali jih kakorkoli onesnaži (8. točka 11. člena);
26. kdor na športnih igriščih, avtobusnih postajah in
drugih javnih prostorih in površinah zanemarja red in čistočo
tako, da se s tem kvari videz, moti okolica ali ogroža zdravje
ljudi (11. točka 11. člena);
27. kdor iztepa, izliva ali meče z balkonov in oken
karkoli, kar povzroča nesnago ali ogroža zdravje in varnost
ljudi (13. točka 11. člena);
28. kdor povzroča ali razširja zdravju škodljiv smrad,
plin ali prah, ki prekomerno moti ljudi v urbanih naseljih
(14. točka 11. člena);
29. kdor vzreja domače živali (razen psov in mačk) v
urbanih naseljih, kot so stanovanjski bloki in vrstne stanovanjske hiše, razen obstoječe kmetije s pretežno kmetijsko
dejavnostjo (15. točka 11. člena);
30. kdor ravna v nasprotju s 1., 2., 3., 4. ali 5. točko 14.
člena;
31. lastniki in upravljalci lokalov, ki ravnajo v nasprotju s 15. in 17. členom;
32. kdor piše, riše ali na kakršenkoli način zamaže
zidove hiš in drugih stavb, ograje in podobno (1. točka 13.
člena);
33. kdor lepi plakate v nasprotju s 25. členom.
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34. lastniki plakatnih mest, ki ne odstranijo raztrganih
in onesnaženih plakatov (šesti odstavek 25. člena);
35. organizator javne prireditve, ki v roku enega tedna
po končani prireditvi ne odstrani plakatov (deveti odstavek
25. člena);
36. kdor nepoklican prelepi, odstrani ali trga plakate
pred potekom njihove aktualnosti (deseti odstavek 25. člena);
29. člen
Za prekrške iz 2., 3., 7., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15.,
16., 17., 18., 19., 20., 21. in 22. točke 28. člena se kaznuje
tudi pravna oseba in posameznik, ki stori prekršek v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti z denarno kaznijo od
40.000 do 60.000 tolarjev ter odgovorna oseba od 10.000 do
20.000 tolarjev.
30. člen
Z denarno kaznijo od 20.000 do 40.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje tudi politična stranka, ki v času pred volitvami namešča plakate v nasprotju s petim odstavkom 25. člena, odgovorna oseba politične stranke pa z denarno kaznijo
od 10.000 do 20.000 tolarjev.
31. člen
Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek takoj na mestu:
1. kdor toči alkoholne pijače mladoletnikom (3. točka
6. člena);
2. kdor kadi v športnih dvoranah, kinematografih, javnih prevoznih sredstvih, v lokalih, ki so izključno namenjeni
prehrani, kjer je to z napisom prepovedano in v prostorih,
kjer to prepove sanitarna inšpekcija (4. točka 6. člena);
3. kdor prenočuje po tržnicah, senikih, kozolcih, parkih, avtobusnih postajah, v zapuščenih vozilih in v drugih za
to neprimernih prostorih (5. točka 6. člena);
4. kdor zaliva vrtove, pere avtomobile ali na drug podoben način troši vodo iz vodovodnih omrežij v času, ko je
trošenje za ta namen omejeno (6. točka 6. člena);
5. kdor parkira ali postavlja motorna ali druga vozila,
prikolice ali druge delovne stroje na hišnih dohodih, garažnih dovozih, na prostorih rezerviranih za invalide, na zelenice in drugih površinah, ki niso namenjene za parkiranje, ali
na prehodih, ki povezujejo ulice, javne prostore in prometne
površine, kjer bi to oviralo dostop intervencijskim vozilom
(8. točka 6. člena);
6. kdor popiva na javnih krajih zunaj prostorov, ki so
določeni za točenje alkoholnih pijač (9. točka 6. člena);
7. kdor odlaga les ali drug material na javno površino,
na kanalizacijsko ali vodovodno omrežje ali drug objekt za
splošno rabo (11. točka 6. člena);
8. kdor parkira prevozna sredstva, pušča kontejnerje in
posode za smeti na površinah, kjer bi ovirale promet ali
pešce (12. točka 6. člena);
9. kdor ima živali, ki s hrupom, smradom ali kako drugače motijo okolico ali onesnažijo z iztrebki pašnike, travnike in površine, kjer se igrajo otroci, parke in druge podobne
javne površine (17. točka 6. člena);
10. kdor vozi prevozna sredstva brez glušnikov ali z
neprimernimi glušniki in vozila, ki povzročajo čezmeren
hrup (20. točka 6. člena);
11. kdor kakorkoli ovira pešce na pločnikih in na drugih površinah, ki so jim za to namenjene (21. točka 6. člena);
12. kdor poležava po zelenicah, parkih in javnih klopeh, če se s tem moti mir občanov (23. točka 6. člena);
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13. kdor sanka, smuča, kotalka, rolka, drsa ali se igra z
žogo na javnih cestah in drugih površinah, ki niso za to
namenjene, oziroma tam, kjer bi bil lahko oviran cestni
promet ali kjer bi lahko bilo nevarno za ljudi in premoženje
(4. točka 9. člena);
14. kdor ima psa, ki s svojim lajanjem pretirano moti in
vznemirja okolico (12. točka 9. člena);
15. kdor z brezobzirno vožnjo ali kako drugače poškropi ali umaže ljudi in pročelja stavb (13. točka 9. člena);
16. kdor ne ravna v skladu z 10. členom;
17. kdor vodi živali, razen službenih psov in psov vodičev slepih, v trgovinske, gostinske in druge javne lokale,
otoška igrišča, na zelenice, na pokopališča ter javna prevozna sredstva (4. točka 11. člena);
18. kdor pušča iztrebke domačih živali, katere je lastnik
dolžan takoj odstraniti z javnih površin (9. točka 11. člena);
19. kdor prevaža mrhovino, kosti, kože, fekalije in ostale odpadke v vozilih. ki niso zaprta ali drugače ustrezno
zaščitena in odpadki na kakršenkoli način onesnažujejo okolje (10. točka 11. člena);
20. kdor spušča pse in druge živali na travnike in druge
kmetijske površine brez dovoljenja lastnika ali drugega upravičenca (18. točka 11. člena);
21. kdor kopa živali v rekah, potokih in studencih (20.
točka 11. člena);
22. kdor parkira vozila v naravnem okolju brez dovoljenja lastnika ali drugega upravičenca (3. točka 13. člena);
23. kdor pušča bale na travnikih in ob robu travnikov
več kot deset dni (4. točka 13. člena);
32. člen
Denarno kazen za prekršek po 31. členu izreče in izterja
od povzročitelja prekrška takoj na mestu policist oziroma
pooblaščena oseba.
33. člen
Uvedbo postopka o prekršku po tem odloku predlagajo
pristojni upravni organi, inšpektorji (komunalni inšpektor),
policijska postaja, okrožni državni tožilec, komunalni nadzornik, drugi organi in organizacije, ki izvajajo javna pooblastila in občani.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
34. člen
Na področjih, kjer se tekom izvajanja odloka ugotovi
pomanjkljivost, se le-te lahko odpravijo z uredbo, ki jo izda
pristojni občinski upravni organ.
35. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
RS.
36. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o
javnem redu in miru Občine Litija (Uradni list SRS, št.
47/86).
Litija, dne 9. maja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Litija
Franci Rokavec l. r.

Stran 2753

2147.
Na podlagi 15. člena statuta Občine Litija (Uradni list
RS, št. 41/95 in 70/95) je Občinski svet občine Litija na 20.
seji dne 30. 5. 1996 sprejel
ODLOK
o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Zavoda za izobraževanje in kulturo Litija
1. člen
Spremeni se odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavoda za izobraževanje in kulturo Litija (Uradni list RS, št.
13/92 in 67/95).
2. člen
Črta se drugi odstavek 3. člena odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Zavoda za izobraževanje in kulturo Litija.
V 3. členu odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavoda
za izobraževanje in kulturo Litija se na začetku tretje alinee
črta besedica “ter” .
Za končno tretjo alineo prvega odstavka se doda nova
četrta alinea, ki glasi:
“– organizira in izvaja prireditveno dejavnost na ravni
občine (kino, gledališke, lutkovne, glasbene predstave in
druge prireditve) ter nudi programski in tehnični servis; organizira: muzejsko, razstavno, raziskovalno in informativno
ter publicistično dejavnost, ki jo izvaja v organizacijski enoti
Kulturni center, Trg na Stavbah 8, s katerim upravlja in skrbi
za njegovo redno vzdrževanje ter funkcioniranje.”
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Litija, dne 30. maja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Litija
Franci Rokavec l. r.

2148.
Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86,
Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93) in statuta Občine
Litija (Uradni list RS, št. 41/95, 70/95 in 6/96) je Občinski
svet občine Litija na 20. seji dne 30. 5. 1996 sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi dopolnitev in sprememb načrtov
ureditvenega območja mesta Litije levi in desni breg
z mikrocelotami GS 6, GS 1, GS 2, LS 3 in LS 1
I
Javno se razgrne osnutek dopolnitev in sprememb načrtov ureditvenega območja mesta Litije levi in desni breg z
mikrocelotami GS 6, GS 1, GS 2, LS 3 in LS 1.
II
Osnutek bo javno razgrnjen v avli Občine Litija, Jerebova ulica 14, in sicer 30 dni od dneva objave tega sklepa v
Uradnem listu Republike Slovenije.
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III
V teku javne razgrnitve bo Oddelek za gospodarsko
infrastrukturo Občine Litija skupaj z Mestno skupnostjo Litija organiziral javno obravnavo. Javna obravnava bo 26. 6.
1996 ob 16. uri v sejni sobi občine Litija, Jerebova ulica 14,
Litija.
IV
Občani in ostali zainteresirani lahko podajo pisne pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek Oddelku za
gospodarsko infrastrukturo Občine Litija, Jerebova ulica 14,
Litija.
V
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Litija, dne 30. maja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Litija
Franci Rokavec l. r.

LJUTOMER
2149.
Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85) 3. in 56. člena zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) ter statuta KS
Radoslavci je svet KS Radoslavci na seji dne 12. 6. 1996 po
predhodnih odločitvah na zborih občanov naselij Godemarci
in Precetinci sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega
samoprispevka za območje Krajevne skupnosti
Radoslavci za naselja Godemarci in Precetinci
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju, za območje Krajevne skupnosti Radoslavci za naselja Godemarci in Precetinci.
2. člen
Referendum bo v nedeljo 7. 7. 1996 od 7. do 19. ure na
običajnih glasovalnih mestih v naselju Godemarci in Precetinci.
3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom za naselje Godemarci bodo uporabljena za izvajanje referendumskega programa, in sicer za:
– asfaltiranje krajevnih cest v naselju Godemarci,
– financiranje funkcionalnih dejavnosti naselja Godemarci.
Za izvršitev tega programa bo potrebno 15,000.000
SIT. S samoprispevkom se bo zbralo predvidoma 8,000.000
SIT ostala potrebna sredstva se zagotovijo z namenskim
združevanjem sredstev in drugih virov.
4. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom za naselje Precetinci bodo uporabljena za izvajanje referendumskega programa,
in sicer za:
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– asfaltiranje krajevnih cest v naselju Precetinci,
– 10% od skupne višine zbranih sredstev za adaptacijo
gasilskega doma oziroma nabavo najnujnejše gasilske opreme.
Za izvršitev tega programa bo potrebno 12,000.000
SIT, s samoprispevkom se bo zbralo predvidoma 9,000.000
SIT. Ostala potrebna sredstva se zagotovijo z namenskim
združevanjem sredstev in drugih virov.
5. člen
Krajevni samoprispevek za naselje Godemarci in Precetinci bo uveden za obdobje petih let, in sicer od 1. 8. 1996
do 31. 7. 2001.
6. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo krajani, ki so
vpisani v splošni volilni imenik za posamezno naselje.
7. člen
Zavezanci za krajevni samoprispevek so krajani s stalnim bivališčem v naseljih Godemarci in Precetinci.
Samoprispevek bodo plačevali zavezanci iz prvega odstavka tega člena v denarni obliki, in sicer v naslednji višini:
– 3% mesečno od neto plače zaposlenih,
– 3% mesečno obrtniki oziroma samostojni podjetniki
od bruto zavarovalne osnove od katere plačujejo prispevke
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje s stalnim bivališčem oziroma sedež dejavnosti v naselju Godemarci in
Precetinci,
– 15% lastniki kmetijskih in gozdnih zemljišč od katastrskega dohodka,
– 3% mesečno upokojenci od pokojnin razen pokojnin
z varstvenim dodatkom.
8. člen
Plačevanja samoprispevka so oproščeni zavezanci v
skladu z 12. členom zakona o samoprispevku.
9. člen
Na referendumu v naselju Godemarci in Precetinci volivci glasujejo neposredno in tajno z glasovnico, ki je opremljena s pečatom Krajevne skupnosti Radoslavci in ima naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST RADOSLAVCI
naselje Godemarci
GLASOVNICA
Za glasovanje na referendumu dne 7. 7. 1996 o uvedbi
krajevnega samoprispevka v denarju v KS Radoslavci za
naselje Godemarci, ki se uporabi za:
– asfaltiranje krajevnih cest v naselju Godemarci,
– financiranje funkcionalnih dejavnosti naselja Godemarci
GLASUJEM
“ZA”

“PROTI”

Glasuje se tako, da se obkroži beseda “ZA”, če se
glasovalec z uvedbo samoprispevka strinja, oziroma “PROTI”, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
10. člen
Na referendumu v naselju Precetinci volivci glasujejo
neposredno in tajno z glasovnico, ki je opremljena s pečatom
Krajevne skupnosti Radoslavci in ima naslednje besedilo:
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KRAJEVNA SKUPNOST RADOSLAVCI
naselje Precetinci
GLASOVNICA
Za glasovanje na referendumu dne 7. 7. 1996 o uvedbi
krajevnega samoprispevka v denarju v KS Radoslavci za
naselje Precetinci, ki se uporabi za:
– asfaltiranje krajevnih cest v naselju Precetinci,
– 10% od skupne višine zbranih sredstev za požarno
varnost
GLASUJEM
“ZA”

“PROTI”

Glasuje se tako, da se obkroži beseda “ZA”, če se
glasovalec z uvedbo samoprispevka strinja, oziroma “PROTI”, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
11. člen
Krajevni samoprispevek je v posameznem naselju izglasovan, če je za uvedbo samoprispevka glasovala večina
krajanov, ki so glasovali v tem naselju.
12. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na žiro račun
Krajevne skupnsoti Radoslavci.
13. člen
Za zbiranje sredstev in izvajanje referendumskega programa je odgovoren svet Krajevne skupnosti Radoslavci.
14. člen
Referendum vodi volilna komisija Krajevne skupnosti
Radoslavci, pri čemer smiselno uporablja določila zakona o
referendumu in o ljudski iniciativi.
15. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 59/96
Radoslavci, dne 14. junija 1996.
Predsednik
sveta
Krajevne skupnosti Radoslavci
Emil Rakuša l. r.

LOGATEC
2150.
Na podlagi drugega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90), 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86,
Uradni list RS, št. 26/90), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.72/93, 57/94 in 14/95) in 21. člena
statuta Občine Logatec (LN, št. 4/95) je Občinski svet občine Logatec na 18. redni seji dne 28. 5. 1996 sprejel
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Logatec in srednjeročnega
družbenega plana Občine Logatec
(Uradni list RS, št. 9/91)
1. člen
Za območje Občine Logatec veljajo določbe dolgoročnega plana Občine Logatec za obdobje 1986–2000 (Uradni
list RS, št. 9/91), ki se nanašajo na območje sedanje Občine
Logatec.
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Logatec za
obdobje 1986–2000 (Uradni list RS, št. 9/91) in sestavine
srednjeročnega plana Občine Logatec, ki se nanašajo na
območje Občine Logatec v obstoječih sedanjih mejah.
V kartografskem delu prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Logatec za obdobje 1986–2000 in sestavin
srednjeročnega plana se spremenijo in dopolnijo:
– karte TTK v merilu 1:25000 za območje Občine Logatec
– karte TTN v merilu 1:5000 za območje Občine Logatec
– karte PKN v merilu 1:5000 – načini urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti
– kartografska dokumentacija – karte PKN v merilu
1:5000
V tekstnem delu plana se spremenijo in dopolnijo naslednja poglavja:
5. USMERITVE IN ZASNOVA RAZVOJA V PROSTORU
5.1 Usmeritve razvoja poselitve in organizacije dejavnosti v prostoru
5.3 Zasnova namenske rabe prostora
– zasnova prometnega omrežja (obrazložitev: sedaj podpoglavje 3.3.1)
– izhodišča in usmeritve za rabo prostora (obrazložitev:
sedaj podpoglavje 4.1)
– ureditvena območja za poselitev (obrazložitev: sedaj
podpoglavje 4.2)
– turizem, šport in rekreacija izven naselij (obrazložitev: sedaj podpoglavje 4.3)
– gospodarska infrastruktura (izven naselij) (obrazložitev: sedaj podpoglavje 4.4)
– pridobivanje gramoza (obrazložitev: sedaj podpoglavje 4.5)
– kmetijstvo (obrazložitev: sedaj podpoglavje 4.6)
5.4 Zasnova varstva okolja in urejanja prostora
(obrazložitev sedaj podpoglavje 5.1)
7. OBVEZNA IZHODIŠČA
7.1 Obvezna izhodišča dolgoročnega plana Republike
Slovenije
(obrazložitev: sedaj podpoglavje 6.1)
7.2 Obvezna izhodišča dolgoročnega plana Občine Logatec (obrazložitev: sedaj podpoglavje 6.2)
8. URESNIČEVANJE DOLGOROČNEGA PLANA
(obrazložitev: sedaj poglavje 7)
8.1 Smeri ukrepov za uresničevanje prostorskih sestavin dolgoročnega plana (obrazložitev: sedaj podpoglavje 7.1)
8.2 Načini urejanja območij s prostorskimi izvedbenimi
akti (obrazložitev: sedaj podpoglavje 7.2)
9. URBANISTIČNA ZASNOVA LOGATCA
(obrazložitev: sedaj poglavje 8).
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2. člen
Dolgoročni plan Občine Logatec za obdobje 1986–2000
(Uradni list RS, št. 9/91) tekstualni del se dopolni oziroma
spremeni v naslednjih poglavjih:
5. USMERITVE IN ZASNOVA RAZVOJA V PROSTORU
5.1 Usmeritve razvoja poselitve in organizacije dejavnosti v prostoru
V tem podpoglavju se dopolni točka 5.1 (obrazložitev:
sedaj podpoglavje 3.1) tako, da se glasi: Razvojna pričakovanja, ki zadevajo delitev funkcij, ki naj bi jih opravljala
posamezna občinska središča novih občin, še niso usklajena.
Zato bo hierarhijo središč potrebno dopolniti.
5.3 Zasnova namenske rabe prostora
se dopolni: Zasnova prometnega omrežja (obrazložitev: sedaj podpoglavje 3.3.1)
Poleg vzdrževanja, rekonstrukcije in modernizacije magistralnega in regionalnega cestnega omrežja, ki je v pristojnosti in planih Republike Slovenije, bo potrebno vsestransko
preveriti možnost izgradnje obvozov teh cest pri naselju
Logatec (m 10, R 378), “Hotedršici” (M 10-10) in Lazah (R
378).
V skladu s predloženo zasnovo poselitve v občini bo
potrebno doseči posamezne prekategorizacije, prioritetne rekonstrukcije lokalnih cest in prometno reorganizacijo (zlasti
na območju Logatca). Prednostne naloge so obnova lokalnega cestnega omrežja, predvsem po obstoječih trasah in ureditev prometnih površin v naseljih.
Do sprejetja odločitve o novi prometni ureditvi se upošteva v sprejetem DP Občine Logatca nespremenjena prometna ureditev. Vendar je pri koncipiranju nadaljnjega razvoja v prostoru potrebno upoštevati omejitve in usmeritve,
ki jih narekujejo pričakovane spremembe. Pri tem gre za
naslednje možne (pričakovane) spremembe in dopolnitve:
Daljinska cesta (avtoceste in hitre ceste) kot možna
varianta povezave v prečni smeri proti državni meji z Italijo
pri Novi Gorici je proučevana tudi colska varianta. Smer
Logatec–Col–Vrtojba–meja z Italijo je omenjena kot manj
primerna, pa vendar vsaj kot varianta vedno znova omenjana.
Faznost rekonstrukcije magistralne ceste Kalce–Idrija–
Robič je opredeljena kot prednostna. Za ostale vrste pa bo
faznost rekonstrukcije in modernizacije magistralnega in regionalnega cestnega omrežja določena skladno z nacionalnim programom izgradnje in vzdrževanja cest.
Obvezno izhodišče plana Občine Logatec je izgradnja
lokalnega cestnega omrežja na podlagi zasnove, prikazane v
kartografskem delu plana.
Faznost prednostne izgradnje in rekonstrukcije lokalnih cest določena na podlagi programa in izgradnje vzdrževanja cest, ki ga je sprejela občina, zaobsega:
Lokalno cesto Rovte–Smrečje
Lokalno cest Rovte–Mizendol
Krajevno cesto Zg. Lavrovec, Smrečje–Lavrovec
Krajevno cesto Sp. Lavrovec
Krajevno cestno Sopot–Hleviše
Krajevno cesto Medvedje brdo
KS Hotedršica krajevne ceste
Lokalno cesto v Žibrše
Zasnova kolesarskega prometa (obrazložitev: sedaj podpoglavje 3.3.1)
Potrebna je dopolnitev zasnove kolesarskega omrežja.
Predložena je dodatna proučitev možnih regionalnih
kolesarskih povezav Rakek–Laze–Logatec–Rovte–Žiri–
Škofja Loka. Med kolesarskimi povezavami občinske ravni
so ugotovljene naslednje potrebne povezave:
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– Logatec–G. Logatec–Kališe–Laze-Ravnik Gorenji
Logatec
– Hotedršica–Žibrše–Rovte–Logatec
– Grčarec–Hrušica–Kalce
– Logatec–Ciganska raven–Pokojišče–Vrhnika (in Begunje)
Pri tem gre za prednostno oživitev povezav po nekdanjih starovojaških cestah.
5.3 Zasnova namenske rabe prostora
Podpoglavje se dopolni in nadomesti z naslednjim besedilom (obrazložitev: sedaj podpoglavje 4.1):
Izhodišča in usmeritve za rabo prostora
V obdobju do leta 2000 se glede na predvidene posege
v prostor ne bo bistveno spremenilo razmerje med gozdnimi,
kmetijskimi, stavbnimi in nerodovitnimi površinami. Poudarek pri urejanju bo predvsem dan izboljšanju opreme stavbnih zemljišč, sanaciji nerodovitnih zemljišč, izboljšanju kvalitete kmetijskih in gozdnih zemljišč, v omejitvah pri rabi
zemljišč, varovanju okolja in dediščine. Bistvo predlagane
dopolnitve in sprememb zasnove namenske rabe površin
zadeva potrebno odpravo napak in razhajanj med dosedanjimi sektorskimi konceptualnimi zasnovami, sprejetimi dokumenti, na novo izdelanimi strokovnimi predlogi ter preveritvami stanja v prostoru.
Posebno pozornost je pri pripravi izhodišč, zasnov in
predlogov namenjena pripravi predloga sprememb in dopolnitev namenske rabe prostora. Dela so zaobsegla soočanje
utemeljitev in uskladitev razhajanj, ki zadevajo obstoječo in
planirano rabo prostora. Ta razhajanja so vidna iz pregleda
evidenc stavbnih zemljišč (po sprejetem DP, Uradni list RS,
št. 9/91) s predlogi sprememb in dopolnitev razvrstitve kmetijskih zemljišč v območja.
Med soočena strokovna gradiva, ki zadevajo razvrščanje kmetijskih zemljišč, so uvrščena tudi pripravljena gradiva Geodetskega zavoda RS.
V presojo o možnih spremembah rabe površin je potrebno vključiti nove, tudi individualne pobude. V obrazložitvi so zato podane na terenu preverjena stališča in izoblikovana mnenja k posameznim pobudam.
V kar največji možni meri so ohranjene že sprejete
planske odločitve in v enaki meri so upoštevani tisti predlogi
za spremembe v namenski rabi, za katere je ugotovljeno, da
so utemeljeni.
Ureditvena območja za poselitev
Ureditvena območja naselij ter območja namenjena urbani rabi izven naselij so prikazana v kartografskem delu
plana na kartah TTN 1:5000.
Organizacijska naloga je izdelava dopolnjene evidence
stavbnih zemljišč.
Turizem, šport in rekreacija (izven naselij)
Območja za turizem in rekreacijo so prikazana v kartografskem delu plana na kartah TTN 1:5000.
V planu so določena naslednja pomembnejša območja
za turizem, šport in rekreacijo (izven naselij):
– Grčarevec:
– Hrušica:
– Grajski park z gradom v Gorenjem Logatcu v povezavi z izgradnjo Rekreacijskega centra Sekirica (RCS) ter pripravo celotnega športno-rekreacijskega programa vključno s
Kališami.
– Mareke z “ribniki” in Reško dolino
– Območje Rovt, Petkovca. Žiberš in Medvedjega brda:
– Novi svet s Hotedršico, Žejno in Zeleno dolino:
Gospodarska infrastruktura (izven naselij)
Predlagana je nova lokacija bencinske črpalke s parkirišči za tovornjake (južno od industrijske cone KLI ob vsto-
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pu v obrtno industrijsko cono) ter širitev lokacije komunalne
cone v Zapolju. Kakršnokoli širitev in spremembo dejavnosti območja v Zapolju, npr. za potrebe asfaltne baze, je
potrebno argumentirano (npr. zaradi neustrezne mikroklimatske lege) zavrniti (organizacijska naloga). Potrebna je
tudi podrobna preveritev obsega in več namenskosti celotnega območja Zapolja.
Pridobivanje gramoza
V planu je za črpanje gramoza določeno območje pod
Smolevcem. Organizacijska naloga je opredeliti njegovo nadaljnje izkoriščanje.
V opuščenemu peskokopu na Sekirici je s planom določena rekreacijsko turistična namembnost, delno rekultivacija
– ozelenitev zemljišča, sanacija peskokopa v Hotedršici. Novi peskokopi niso predvideni.
Kmetijstvo
Prednostno so varovana 1. območja kmetijskih zemljišč
– trajno varovana zemljišča za kmetijsko proizvodnjo – katerih namembnost se spreminja le izjemoma.
Vse spremembe in korekcije, upoštevane v osnutku
sprememb plana, so prikazane in utemeljene v posebnih
strokovnih podlagah.
Iz rekapitulacije posegov je mogoče povzeti, da večji
del neskladij izhaja iz neažurnega spremljanja posegov v
prostor, različnih sektorskih strokovnih podlag in neusklajenih načrtovanj. Kljub razmeroma visokim številkam o obsegu “popravkov in neskladij” je potrebno poudariti, da predlogi za izjemne posege zaobsežejo 4.4 ha prvih območij
kmetijskih zemljišč. Dodatno pa je v procesu javne razprave
uveljavljenih in v posebnem strokovnem gradivu utemeljenih še 5.6 ha prvega območja kmetijskih zemljišč, skupaj
10 ha.
Posegi na 1. območje kmetijskih zemljišč v osnutku
sprememb in dopolnitev DP in SDP Občine Logatec
Karta
PKN

Površina Katastrska
v m2 občina

Vrhnika 3
Vrhnika 11
Vrhnika 12
Vrhnika 12
Vrhnika 12
Vrhnika 12
Vrhnika 14
Vrhnika 22
Vrhnika 22
Vrhnika 22
Vrhnika 22
Vrhnika 22
Vrhnika 22
Vrhnika 22
Vrhnika 22
Vrhnika 23
Vrhnika 23

619
608
2511
2668
793
1410
949
862
1056
1320
694
9620
1172
7443
4268
665
7268

Vrh
Vrh
Vrh
Rovte
Rovte
Vrh
Vrh
Rovte
Rovte
Rovte
Rovte
Rovte
Rovte
Rovte
Rovte
Petkovec
Petkovec

Vrhnika 23
Vrhnika 23
Vrhnika 23
Vrhnika 23
Vrhnika 23
Vrhnika 33
Vrhnika 34
Vrhnika 34
Vrhnika 41
Vrhnika 42
Vrhnika 43
Vrhnika 43

1294
840
668
1000
1228
1109
1240
1011
1060
2145
2299
450

Petkovec
Žibrše
Petkovec
Petkovec
Petkovec
Petkovec
D. Logatec
D. Logatec
Novi Svet
Ravnik
G. Logatec
G. Logatec

Številka
(dela) parcele

466/3
105/3
292/2
1332/2
1323/3
292/1
921/2
283/9
507/6
293/2, 293/3
283/8
420, 421, 422, 445/3
433/6
129/2, 130/1
281/3, 281/1
343
356/2, 356/3, 355/1,
358/1, 358/2, 358/4,
359
832/2, 843
22/3
14, 343/1
819/1
399, 401, 402, 480/2
1471/1
1235/1
1487/1, 1487/2
775
125/10
582/1
443

Karta
PKN
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Površina Katastrska
v m2 občina

Vrhnika 43
Vrhnika 43
Vrhnika 43
Vrhnika 43
Vrhnika 43
Vrhnika 43
Vrhnika 43
Vrhnika 43
Vrhnika 43
Vrhnika 43
Vrhnika 43
Vrhnika 43
Vrhnika 44
Vrhnika 44

7107
2306
3483
2542
2300
4344
2253
794
1514
878
1298
884
498
1460

G. Logatec
G. Logatec
G. Logatec
Žibrše
G. Logatec
Žibrše
Žibrše
Žibrše
Žibrše
Žibrše
G. Logatec
G. Logatec
Blekova V.
Blekova V.

Vrhnika 44
Vrhnika 44
Postojna 2
Postojna 3
Postojna 3
Postojna 4
Postojna 15

4801
1852
757
1585
747
949
2453

D. Logatec
D. Logatec
Ravnik
G. Logatec
G. Logatec
D. Logatec
Laze

Številka
(dela) parcele

325, 329/1, 324/1, 321/7
334/2
746
1391/1, 1453
574/1
1391/2
912/1, 912/2
1485, 1473
1593
1602/1
772/1
1342, 1652
1173/2, 1176/1, 1178/2,
1180/1, 1180/2
22/1, 1432/1
23
221, 222/1
1131/1
1481, 1825/1
1038/14
1013/1, 1016

Predloženi izjemni posegi predlaganih sprememb na 1.
kmetijsko območje so podrobno prikazani na posameznih
grafičnih listih PKN in predstavljajo spremembo namenske
rabe kmetijskih zemljišč za potrebe stanovanjske gradnje.
Poleg “legaliziranih” črnih gradenj s PUP obstaja možnost obstoja določenega števila črnih gradenj v prostoru, ki
niso legalizirane, zato je potrebno s posebno nalogo utemeljiti obseg te tematike kot posebno organizacijsko nalogo.
5.4 Zasnova varstva okolja in urejanja prostora
(obrazložitev: sedaj podpoglavje 5.1). To podpoglavje
se dopolni z naslednjim:
– Zaradi pomanjkljivih strokovnih podlag s področja
varstva naravne in kulturne dediščine za celotno območje
Občine Logatec (novelirane strokovne podlage so izdelane
le za ureditveno območje naselja Logatec) se naknadno izdela zasnova varovanja dediščine na celotnem prostoru občine.
Organizacijska naloga: dopolnitev evidence celotne dediščine in priprava predloga za razglasitev spomenikov.
– Prednostna naloga je priprava strožje zaščite kvalitete
obstoječih vodotokov in njihovih vodozbirnih območij. To
bo doseženo s sistematičnim odvajanjem in čiščenjem odpadnih voda in strožjim nadzorom nad poseganjem v ta
prostor. Za pomembnejše urbano območje naselja Logatec je
zgrajena čistilna naprava, ki naj bi s prečrpavanjem prevzela
tudi odpadne vode Gorenjega Logatca in Kalc. Projektno
določena je lokacija čistilne naprave za naselje Rovte. Način
odvajanja in čiščenja odpadnih voda je treba določiti skladno s specifiko posameznega območja v okviru priprave strokovnih podlag za PIA.
– Posebno pozornost varstva okolja in voda bo še posebej potrebno nameniti možnim posledicam izgradnje vse
pomembnejše infrastrukture, npr. v celotnem poteku cestne
povezave Robič–Kalce–Logatec. Preveritev študijsko nakazane možnosti večjih vodnih zalog pod vznožjem Hrušice je
vsaj medobčinska naloga. Medobčinskega pomena pa je tudi
potrebna preveritev izkoriščanja voda v Malnih (z Občino
Postojno) in v Zaplani (z Občino Vrhnika).
Varovanje in izboljšanje zemljišč
– Črpanje peska bo občina za svoje potrebe omejila na
centralni peskokop v Smolevcu (Gorenji Logatec). Dela bodo izvajana skladno z določili zakona o rudarstvu. Ostali
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peskokopi bodo sanirani skladno s programi sanacij, ki jih
morajo zagotoviti uporabniki kamnolomov.
7. OBVEZNA IZHODIŠČA
(obrazložitev: sedaj poglavje 6)
7.1 Obvezna izhodišča dolgoročnega plana Republike
Slovenije za obdobje 1986–2000
(obrazložitev: sedaj podpoglavje 6.1). To poglavje se
dopolni:
– Skupna čistilna naprava nad 10000 E; Logatec; TTK
1:25000, karta 4 in TTN 1:5000. Opomba: Čistilna naprava
še ni opredeljena kot obvezno izhodišče plana RS (organizacijska naloga).
– Zasnova plinovodnega omrežja: magistralni plinovodi: Vodice–Nova Gorica, Rupa–Kalce/tranzit, Koper–Mojstrana/tranzit, odcep Logatec. TTK 1:25000, karta 3
7.2 Obvezna izhodišča dolgoročnega plana Občine Logatec (obrazložitev: sedaj podpoglavje 6.2 in izdelana kartografska dokumentacija) To poglavje se dopolni:
– Zasnova pridobivanja gramoza: ureditev peskokopa
Smolevec kot edino območje za pridobivanje gramoza v
občini; TTK 1:25000, karta 1, TTN 1:50000
– Zasnova sanacij: peskokopa Sekirica v turistično rekreacijski center (TRC) Sekirica, odlagališča odpadkov Ostri vrh, peskokopa v Hotedršici, opuščenih kamnolomov npr.
v komunalni coni Zapolje, lokalnih odlagališč v Rovtah,
Lazah,. . . ; TTK 1:25000, karta 1; TTN 1:5000.
– Zasnova čiščenja odpadnih voda: izgradnja čistilnih
naprav do 10000 E in primarnih zbiralnikov; TTK 1:25000,
karta, v Rovtah TTK 1:25000, karta 4.
– Ureditvena območja naselij: obvezne so razmejitve
območij stavbnih zemljišč in zavarovanih oziroma varovanih območij (naravni viri in z delom ustvarjeno okolje); TTN
1:5000.
– Območja stavbnih zemljišč: obvezno je upoštevanje s
planom določenih stavbnih zemljišč za kompleksno graditev
in prenovo, za razvoj dejavnosti širšega družbenega pomena
ter za urejanje in razvoj mesta in drugih naselij kot celote.
– V naseljih mestnega značaja v Logaški dolini (tipi
DE, D) je obvezno upoštevanje globalne členitve namenske
rabe stavbnih zemljišč znotraj ureditvenega območja.
8. URESNIČEVANJE DOLGOROČNEGA PLANA
(obrazložitev: sedaj poglavje 7)
8.1 Smeri ukrepov za uresničevanje prostorskih sestavin planskih aktov
(obrazložitev: sedaj podpoglavje 7.1). To podpoglavje
se dopolni z novim besedilom, tako da se glasi:
Obveznosti Občine Logatec v zvezi z uresničevanjem
planskih aktov so:
– sprejeti prostorske izvedbene akte skladno s predhodno sprejetim programom izdelave le-teh;
– zagotoviti poostreni nadzor inšpekcijskih služb za
preprečevanje razvrednotenja naravnega in grajenega okolja;
– zagotoviti popoln pregled nad črnimi gradnjami v
prostoru, ki niso bile predmet sanacijskega PUP – Logatec s
pripravo predlogov za nadaljnje ukrepanje.
8.2 Načini urejanja območij s prostorskimi izvedbenimi
akti (obrazložitev: sedaj podpoglavje 7.2). To podpoglavje
se v celoti nadomesti z novim besedilom, tako da se glasi:
Uresničevanje nalog v zvezi z urejanjem prostora zahteva pripravo prostorskih izvedbenih aktov (PIA) in uskladitev z določili tega plana ter sprejem novih PIA za celotno
območje občine v skladu z določili zakona o urejanju prostora in zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor.
Vrsta prostorskega izvedbenega akta temelji na prostorski problematiki in zahtevnosti posega v prostor.
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Za vsa območja v občini, kjer so predvideni pomembnejši posegi v prostor, bodo odgovorne občinske službe
zagotovile pravočasno pripravo in sprejem zazidalnih, ureditvenih in lokacijskih načrtov.
Zazidalni in ureditveni načrti bodo izdelani predvsem
za posamezna ureditvena območja znotraj pretežno urbanih
naselij.
PUP bodo izdelani za posamezna prostorsko in funkcionalno zaokrožena območja in bodo določali pogoje za
gradbene in ureditvene posege v naseljih in v odprtem prostoru. Ta območja so:
1. Ureditveno območje naselja Logatec
2. Območje Logaške kotline izven območja UZ Logatec
3. Območje Laz
4. Hotenjsko območje
5. Območje Rovt
Prostorski izvedbeni akti (PIA)
Pregled potrebne izdelave prostorskih izvedbenih načrtov (PIN) za že znane posege v prostor in prostorskih ureditvenih pogojev (PUP) za vsa območja, za katera ni predvidena izdelava PIN (v prvi fazi).
V kartografskem delu plana so razmejitve območij urejanja prikazana na TTK 1:25000, karta 6 in PKN 1:5000 z
isto oznako kot v tekstualnem delu plana.
TABELA
Območje
urejanja

Ureditveno
območje
Logatec

Grampovčnik 2
Jačka 2
Narodni dom
Pokopališče
Skladišča
Staro jedro Dolenji Logatec

Staro jedro Gorenji Logatec

OIC
V Dovcah
Zapolje 1
Logaška kotlina
(zunaj ureditv.
območja Logatec)
Naselje Kalce
Kalce
križišče cest
R387 Kalce Hrušica in Keltika
(cesta M10-10
– rekonstrukcija)

Šifra
območja
urejanja

PIA v
izdelavi

S1, J1, S2, PUP
J2, S3, S4
S6, S7, P1,
S8, S9, S10,
S11, S12, S13
P2, S14, S15
C2, S16, P3,
R2, P5, S17/26
S5
R1
C1
I1
C3

PIA planirani

ZN
UrN
UrN
UrN
UrN

J3

UrN
(Izdelana
programska
zasnova)

J4

UrN
(Izdelava
programske
zasnove v
pripravi)
UrN
UrN

P2/26
R2
P4
KG/26
S/12

PUP
PUP
LN

C/12
elementi

UrN z
LN
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Območje
urejanja

Tičnica Ženček
(rekreacijsko
območje)
Sekirica
(rekreacijsko
območje)

Kamnolom
Odlagališče
odpadkov
Lom
(cestno prometni
in turistični
servis)
Grčarevec
(naselje in
vikend naselje)
Zaplana
(vikend naselje)
Območje Laz
Laze
Naselje Laze
(staro jedro)
Hotenjsko območje
Hotedršica
(naselje)
Hotedršica
(staro jedro)
Območje Rovt
Rovte
(naselje)
Rovte
(staro jedro)

Šifra
območja
urejanja

PIA v
izdelavi

R1/26
R2/26

Gr/26

PIA planirani

PUP
UrN
Predlagana je priprava
programske zasnove na
podlagi predhodne priprave
razvojnega programa
turizma in rekreacije)
UrN

Ik/26

UrN
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Za določitev novih odsekov tras cestnega omrežja so
določene naslednje:
– planirana postopna izgradnja oziroma rekonstrukcija
cestne povezave Kalce – Lom ali Cesarski vrh
– poleg rekonstrukcije omrežja mestnih cest in potrebne opredelitve bankin proti Martinj hribu, po Notranjski in
Stari cesti, se prednostno uredi cestna povezava od šole v
Gorenjem Logatcu proti Žibršam po sedanji trasi in z dopolnjenim režimom.
Zaradi nove zasnove oskrbe s pitno vodo v Občini
Logatec se poglavje “Oskrba s pitno vodo” dopolni: Naselje
Logatec bo oskrbovano s pitno vodo iz vodovoda črpališč v
dolini Reke.
Zaradi specifike prostorskega razvoja urbanega območja Logatca so znotraj ureditvenih območij naselij ostale enklave 1. območja kmetijskih zemljišč. Ta zemljišča ostanejo
trajno varovana za kmetijsko proizvodnjo.

I/26

UrN

V,S/7

PUP

V/24
KG/14

PUP
PUP

3. člen
Besedilo tekstnega dela plana, pripravljen kot obrazložitev sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Logatec za obdobje 1986–2000 z elementi družbenega plana Občine Logatec, vključno z odgovori v
javni razpravi postavljene pripombe, izdelano programsko
zasnovo za osrednji del Dolenjega Logatca in povzetkom
odloka s komentarjem postanejo sestavni del plana.

S/14
C/14, C2/14
KG/10

PUP
UrN
PUP

4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

S(P)/10

PUP

CS/10
KG/22

UrN
PUP

S/22

PUP

CS/22

UrN

9. URBANISTIČNA ZASNOVA LOGATEC
(obrazložitev: sedaj poglavje 8)
Predloženo besedilo zaobsega naslednje spremembe in
dopolnitve veljavne UZ Logatec:
Meje območja so dopolnjene v skladu s plansko opredeljenim območjem naselja Logatec ob manjših popravkih
zaradi:
a) nedvoumnih pravnih stanj,
b) zavarovanja 1. območij kmetijskih zemljišč.
Poglavje 9.1 (sedaj 8) se dopolni tako, da se glasi:
Vsa ureditvena območja so glede na bodočo namembnost in bodoči način urejanja s prostorskimi izvedbenimi
akti členjena na ureditvene enote, kot so opredeljene v obrazložitvi.
Razmejitve ureditvenih območij ožjih ureditvenih območij in prostorskih enot so prikazane v kartografskem delu
plana.
Upoštevajoč izdelane strokovne preveritve (osnutek
PUP – Logatec in Programske zasnove Logatec) se dopolni
poglavje 9.6 in 9.6.1 – sedaj 8) tako, da se kot prednostna
območja, za katera se izdela PIN, pripravijo UrN Dolenji
Logatec in Gorenji Logatec in smiselno dopolni ter sprejme
že izdelane osnutke PIN za OIC – Logatec ter komunalno
cono Logatec.

Št. 352-10/95
Logatec, dne 31. maja 1996.
Podpredsednik
Občinskega sveta
občine Logatec
Janez Smole l. r.
PREGLED KARTOGRAFSKEGA DELA PLANA
KARTOGRAFSKI DEL PLANA z digitalno obliko kartografskih vsebin je sestavni del osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Logatec. Originali kart
in kopije, te so enake originalu, hrani Občina Logatec in UI
R Slovenije. Vsebina kartografskega dela plana:
Karte TTK 1:25000:
1. Zasnova namenske rabe površin z varovanimi in
zavarovanimi območji
2. Zasnova prometnega omrežja
3. Zasnova energetskega omrežja
4. Zasnova vodnega gospodarstva in komunalnih dejavnosti
5. Zasnova varstva naravne in kulturne dediščine
6. Načini urejanja prostora s prostorskimi izvedbenimi
akti
7. Zasnova razvoja turizma in rekreacije
Tipologija naselij in zasnova funkcij v omrežju naselij
(pregledna karta občine Logatec 1:50000)
Karte TTN 1:5000:
Namenska raba površin z varovanimi in zavarovanimi
območji
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Karte PKN 1:5000:
Načini urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti
Kartografska dokumentacija:
Karte PKN 1:5000
PREGLED TEMELJNIH PLANSKIH IN VZPOREDNO
IZDELOVANIH PROSTORSKO IZVEDBENIH GRADIV
TER STROKOVNIH PODLAG ZA OBMOČJE OBČINE
LOGATEC
– Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin DP
Občine Logatec za obdobje 1986–2000 z elementi družbenega plana Občine Logatec – osnutek
– Tekstualni del plana
– Grafični del plana (karte TTK 1:25000, PKN 1:5000
in TTN 1:5000, 42 listov)
– Program sprememb in dopolnitev DP (gradivo za sejo
IS občine Logatec; pripravil UI R Slovenije, Ljubljana, 1994)
– Spremembe in dopolnitve namenske rabe zemljišč,
strokovne podlage 1, UI R Slovenije, Ljubljana, 1994 (tekstualni in grafični del)
– Programske zasnove za središče Dolenjega Logatca
(tekstualni in grafični del); UI R Slovenije, Ljubljana, 1994
– Posebne strokovne podlage za pripravo prostorsko
ureditvenih pogojev naselja Logatec, UI R Slovenije, Ljubljana, 1993
– Prostorski ureditveni pogoji za ureditveno območje
naselja Logatec:
– Posebne strokovne podlage, marec 1993
– Osnutek, 1994
– Za novo upravno ureditev Občine Logatec in Notranjske – strokovne podlage UI R Slovenije, Ljubljana, 1993
– Strokovne podlage s področja varstva naravne dediščine za območje urejanja PUP Logatec, LRZVNKD, Ljubljana, 1994
– PUP Hotedršica, AREA Cerknica, 1994, osnutek
– Zbir pobud in odgovori na pripombe iz javne razprave (razgrnitve), UI R Slovenije, Ljubljana, 1995
– Tekstualni del
– Priloga
– Kartografski del (z vrisanimi pripombami iz javne
razprave)
– Pojasnila in mnenja k ugotovitvam MKGP z dne
12. 12. 1995: “Nekatere ugotovitve o pomanjkljivosti v osnutku sprememb in dopolnitev DP Občine Logatec z vidika
ugotavljanja skladnosti s predpisi o varstvu kmetijskih zemljišč” (na podlagi pregleda gradiva na MOP dne 12. 12.
1995), UI RS, Ljubljana, december 1995
– Povzetek temeljnih sestavin odloka o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Logatec in srednjeročnega družbenega plana Občine Logatec (Uradni list RS, št. 9/91), UI RS, Ljubljana, 8. 12. 1995, s
komentarjem
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Logatec in srednjeročnega
družbenega plana Občine Logatec (Uradni list RS, št. 9/91)
– Mnenje o usklajenosti predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana
Občine Logatec z republiškim obveznim izhodiščem za kmetijstvo (1. Območje kmetijskih zemljišč) dolgoročnega plana
Republike Slovenije; Ministrstvo za okolje in prostor, Urad
RS za prostorsko planiranje, Ljubljana, 15. 3. 1996.
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LOŠKA DOLINA
2151.
Na podlagi 51. 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), 6. člena navodila o merilih za
to, kaj se lahko šteje za objekte oziroma posege v prostor, za
katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se
lahko šteje za pomožne objekte (Uradni list SRS, št. 27/85)
in 20. člena statuta Občine Loška dolina (Uradni list RS, št.
55/95) je Občinski svet občine Loška dolina na 10. redni seji
dne 15. februarja 1996 sprejel
ODLOK
o pomožnih objektih, za katere ni potrebno lokacijsko
dovoljenje
1. člen
S tem odlokom se v Občini Loška dolina določajo
pomožni objekti za potrebe občanov in njihovih družin, vrsta, namen, velikost ter način izvedbe teh objektov, za gradnjo katerih ni potrebno lokacijsko dovoljenje, temveč zadošča priglasitev.
2. člen
Za pomožne objekte se štejejo objekti, ki služijo izboljšavi bivalnih pogojev ali kmetijske dejavnosti, in sicer:
– drvarnice, kokošnjaki, zajčniki, vrtne ute, zimski vrtovi, shrambe za orodje, nadstrešnice, vetrolovi, terase, zasteklitve in nadkritje balkonov ter podobni objekti in naprave, ki predstavljajo funkcionalno dopolnitev stanovanjske
hiše in ne presegajo zazidave 20 m2 bruto etažne površine;
– skednji, kašče, lope za shrambo sena, stelje, poljščin,
orodja, začasna zavetišča za živino, rastlinjaki in drugi pomožni gospodarski objekti za kmetijsko proizvodnjo do velikosti 30 m2 bruto zazidalne površine; v primeru, da objekt
dopolnjuje osnovno kmetijsko dejavnost obstoječih gospodarstev posameznih občanov, pa do velikosti 40 m2 bruto
zazidalne površine;
– enojni kozolci z dvema poljema do 8 m dolžine in
1 m2 širine;
– leseni pritlični čebelnjaki z manj kot 20 panji, ki ne
presegajo 20 m2 bruto zazidalne površine;
– garaže za en osebni avto pri družinski stanovanjski
hiši do 20 m2 bruto zazidalne površine;
– koritasti silosi in stolpi za krmo v sklopu kmečkih
gospodarstev do skupne prostornine 90 m3;
– nadstreški nad dostopom oziroma dovozom do objekta in nadstreški za potrebe parkiranja in garažiranja osebnih
avtomobilov, traktorjev s priključki, koles, mopedov in motorjev ter avtomobilskih prikolic pri individualnih stanovanjskih hišah oziroma gospodarskih objektih do maksimalne tlorisne površine 15 m2 od raščenega terena;
– vrtne in dvoriščne ograje do višine največ 1,5 metrov
ter oporni zidovi terena do višine največ 1 meter;
– rezervoarji za vodo do 10 m3, kolikor ta voda ni
namenjena za pitje;
– kolektorji za izkoriščanje sončne energije do 12 m 2
površine;
– vetrna centrala (za ogrevanje sanitarne vode ali v
eksperimentalne namene) – konstrukcija in nosilec generatorja do 6 m2;
– mali rezervoar za TNP (tekoči naftni plin) do vsebine
2000 kg;
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– majhna kontejnerska skladišča za TNP do velikosti
2 × 100 jeklenk á = 10 kg;
– izdelava vetrolova pri vhodih v objekte do 12 m2;
– posodobitev obstoječih gnojišč do 30 m2;
– izgradnja triprekatnih greznic, če gre za izboljšavo
sanitarnih pogojev bivanja;
– ureditev pašnikov,
– postavitev začasnih lesenih zavetišč za živino na pašnikih.
3. člen
Objekte iz prejšnjega člena je možno graditi le v skladu
z namensko rabo zemljišč, določeno s planskimi akti in
prostorskimi izvedbenimi akti.
Izjemoma se kmetijska zemljišča iz prvega območja
namenijo za nekmetijsko rabo, če ni primernega zemljišča in
če gre za gradnjo objektov, ki je v interesu Občine Loška
dolina:
– gradnja objektov, ki neposredno služijo primarni kmetijski dejavnosti.
4. člen
Pri določanju lokacije ter oblikovanju pomožnih objektov je treba upoštevati naslednje pogoje:
1. objekti morajo biti zgrajeni v skladu s planskimi
usmeritvami, ob upoštevanju interesov in predpisov s področja varstva okolja, sanitarne, požarno-varstvenih, vodnogospodarskih in obrambno zaščitnih ureditev ter varstva naravne in kulturne dediščine,
2. pomožne objekte je možno locirati le v ureditvenem
območju naselij, izven teh območij pa le izjemoma, če to
narekujejo terenske ali vremenske razmere, ter s soglasjem
Občine Loška dolina. Čebelnjak je možno graditi izven ureditvenega območja naselja ob soglasju čebelarskega društva,
ki deluje na tem območju,
3. ne smejo poslabšati pogojev rabe sosednjih zemljišč,
objektov in naprav,
4. zaradi enostavne konstrukcije in velikosti ne potrebujejo posebnega statičnega in drugega gradbeno tehničnega
preverjanja oziroma so zgrajeni iz tipiziranih elementov z
veljavnimi atesti,
5. ne potrebujejo novih komunalnih in drugih priključkov na javne komunalne objekte in naprave,
6. pri lokaciji, oblikovanju in izboru gradbenega materiala, se morajo prilagajati krajinskim in oblikovnim značilnostim območja,
7. odmik posameznega objekta od sosedove parcelne
meje mora biti najmanj 4 m, ob soglasju soseda pa je ta
odmik lahko tudi manjši, vendar ne manjši od 2 m,
8. odmik ograj od komunikacij morajo biti takšni, da
ograja ne ovira normalne uporabe tega zemljišča. V soglasju
s sosedom se lahko ograja postavi v mejo.
5. člen
Pomožni objekti so lahko locirani kot prizidki k stanovanjskim objektom ali gospodarskim poslopjem ali kot samostojni objekti. Objekti morajo biti pritlični, brez kolenčnega zidu, nepodkleteni (razen če to zahtevajo terenske
razmere). Pomožni objekti so lahko zidani ali leseni, razen
čebelnjakov in shramb za orodje, ki pa smejo biti samo
leseni in postavljeni na točkovne temelje.
Ravne strehe niso dovoljene, razen v primeru prizidka,
ki služi obstoječemu objeku.
Pomožnih objektov ni dovoljeno uporabljati in opremljati za bivalne namene.
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6. člen
Pred pričetkom gradnje mora investitor, ki namerava
graditi objekt iz 2. člena tega odloka, gradnjo oziroma poseg
v prostor priglasiti za urejanje prostora pristojnemu občinskemu upravnemu organu.
Vlogi mora priložiti:
– opis nameravane graditve in zemljišča, na katerem
naj bi objekt stal;
– kopijo katastrskega načrta z vrisanim predvidenim
objektom ter skico objekta;
– dokazilo o razpolaganju z zemljiščem;
– soglasja, ki jih zahteva pristojni upravni organ.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja inšpekcija za
prostor MOP Ljubljana, pri malih rezervoarjih in pri kontejnerskih skladiščih za tekoči plin pa pristojna inšpekcija za
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami Ministrstva za
obrambo Republike Slovenije, Inšpektorat RS.
8. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o
pomožnih objektih za potrebe občanov in njihovih družin v
Občini Cerknica (Uradni list SRS, št. 1/87) za območje Občine Loška dolina.
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 351-1/93-3
Predsednik
Občinskega sveta
občine Loška dolina
Stane Korenjak l. r.

2152.
Na podlagi 7., 12. in 20. člena pravilnika o enotni
metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih
hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št.
8/87), 5. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 33/89) in na
podlagi 20. člena statuta Občine Loška dolina (Uradni list
RS, št. 55/95), je Občinski svet občine Loška dolina na
10. seji dne 15. 2. 1996 sprejel
SKLEP
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
v Občini Loška dolina
1
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske
površine, zmanjšana za povprečne stroške komunalnega urejanja zemljišč in za vrednost zemljišča je znašala na dan 31. 12.
1995 na območju Občine Loška dolina 105.794 tolarjev.
2
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na m2 koristne stanovanjske površine za II. stopnjo
opremljenosti in gostoto naseljenosti od 100 do 200 preb./ha
na dan 31. 12. 1995 znašajo za komunale objekte in naprave:
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– individualne rabe – 4.800 SIT,
– kolektivne rabe – 7.147 SIT.
3
Vrednost m 2 stavbnega zemljišča se določi v odstotku
od povprečne gradbene cene iz 1. točke tega sklepa, in sicer
za:
I. območje: stavbna zemljišča v Starem trgu, Ložu,
Novi vasi in Velikih Blokah 1,01% oziroma 1.070 tolarjev,
II. območje: stavbna zemljišča v ostalih naseljih 0,9%
oziroma 952 tolarjev.
4
Cene določene v 1., 2. in 3. točki tega sklepa se med
letom usklajujejo s povprečnim indeksom za stanovanjsko
gradnjo, ki ga mesečno objavlja GZS – sekcija za gradbeništvo in IGM Slovenije.
5
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o
povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Cerknica (Uradni list
RS, št. 16/94).
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 462-2/96
Predsednik
Občinskega sveta
občine Loška dolina
Stane Korenjak l. r.

NOVO MESTO
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2. prenese med prihodke proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 1996 v višini 59,319.290,72 SIT.
4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Mestne občine Novo mesto je sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 012-6/96-12
Novo mesto, dne 30. maja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

2154.
Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, št. U-I-13/95,
45/94 – odločba US RS, št. U-I-144/94-18 in Uradni list RS,
št. 57/94 in 14/95) in 17. člena statuta Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95 in 8/96) je Občinski
svet mestne občine Novo mesto na 19. seji dne 30. 5. 1996
sprejel
ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda Posvetovalnica za učence
in starše Novo mesto

2153.
I. STATUSNE DOLOČBE
Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 72. člena statuta
Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95
in 8/96) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na seji
dne 30. 5. 1996 sprejel
ODLOK
o zaključnem računu proračuna Mestne občine
Novo mesto za leto 1995
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Mestne občine Novo mesto za leto 1995.
2. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto
za leto 1995 izkazuje:
– prihodke v višini
2.556,318.846,90 SIT
– odhodke v višini
2.424,515.605,98 SIT
– presežek prihodkov v višini 131,803.240,92 SIT.
3. člen
Presežek prihodkov po zaključnem računu proračuna v
znesku 131,803.240,92 SIT se:
1. razporedi v letu 1995 za izplačilo glavnice 4. kupona
obveznic Mestne občine Novo mesto v višini 72,483.950,20
SIT in

1. člen
S tem odlokom Mestna občina Novo mesto, s sedežem
v Novem mestu, Seidlova cesta 1, ustanavlja javni zavod
Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto (v nadaljnjem besedilu: zavod).
Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba. Njeno izvajanje je v javnem interesu.
2. člen
Ime zavoda je: Posvetovalnica za učence in starše Novo
mesto.
Skrajšano ime zavoda je: Posvetovalnica Novo mesto.
Sedež zavoda je v Novem mestu, Mušičeva ulica 2.
Zavod lahko spremeni ime in sedež le v soglasju z
ustanoviteljico.
3. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami in dolžnostmi, ki so
določene z zakonom, s tem odlokom in statutom zavoda.
Zavod se vpiše v sodni register.
II. DEJAVNOST ZAVODA
4. člen
Zavod opravlja naslednje dejavnosti:
– ambulantno-svetovalno dejavnost in terapijo predšolskih, šoloobveznih otrok ter mladostnikov,
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– svetovalno delo za vzgojno-izobraževalne, vzgojno-varstvene in druge ustanove za otroke,
– prostovoljno delo,
– preventivno dejavnost,
– izobraževalno dejavnost,
– razvojno, raziskovalno in inovativno dejavnost.
III. ORGANI ZAVODA
5. člen
Organi zavoda so svet zavoda, direktor in strokovni
svet.
S statutom zavoda se lahko določijo tudi drugi organi.
6. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ima 7 članov, od tega:
– 3 člani – predstavniki ustanoviteljice, ki jih imenuje
Občinski svet mestne občine Novo mesto,
– 2 člana – predstavnika zainteresirane javnosti (1 predstavnik šol in 1 predstavnik vrtcev), ki jih imenuje na predlog zavoda Občinski svet mestne občine Novo mesto in
– 2 člana – predstavnika delavcev, ki jih s tajnim glasovanjem izvolijo strokovni delavci zavoda.
Predsednika sveta izvolijo člani sveta izmed predstavnikov delavcev zavoda.
Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov sveta.
7. člen
Sestavo, način imenovanja oziroma izvolitve članov,
trajanje mandata in pristojnosti sveta, določa statut zavoda.
8. člen
Svet zavoda ima poleg pristojnosti, ki jih določa zakon,
še naslednje naloge:
– razpisuje volitve sveta ter voli v skladu z določbami
statuta druge organe zavoda;
– predlaga ustanoviteljici spremembo in razširitev dejavnosti;
– sprejema statut in druge splošne akte;
– sprejema program dela in razvoja ter spremlja njihovo uresničevanje;
– določa finančni načrt in spremlja realizacijo finančnega načrta;
– sprejema zaključni račun zavoda in letno delovno
poročilo;
– daje ustanoviteljici in direktorju zavoda predloge in
mnenja o posameznih vprašanjih;
– odloča o presežku delavcev;
– opravlja druge z zakonom in statutom določene naloge.
K programu razvoja, letnemu delovnemu načrtu in sistemizaciji delovnih mest, daje mnenje pristojni občinski
upravi organ. V letnem delovnem načrtu mora biti opredeljen tudi obseg nalog, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.
9. člen
Poslovodni organ je direktor.
Direktor organizira in vodi dela in poslovanje zavoda,
predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost
dela zavoda.
Direktor vodi zavod in je odgovoren za strokovno delo
zavoda.
Za direktorja zavoda je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in statutom.
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10. člen
Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem
ustanoviteljice.
Direktor je imenovan za 4 leta in je po poteku mandata
lahko ponovno imenovan.
Vsebino razpisa, način, postopek in pogoje za imenovanje direktorja in njegovo razrešitev pred potekom mandata, določata zakon in statut zavoda.
11. člen
Pristojnosti direktorja so opredeljene v statutu zavoda v
skladu z zakonom.
V pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor zavod neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v
okviru finančnega načrta, razen:
– za sklepanje pogodb o investicijah oziroma investicijsko-vzdrževalnih delih,
– in pa sklepanje pogodb o nakupu ter odtujitvi napremičnin, za kar je potrebno predhodno soglasje ustanoviteljice.
12. člen
Za obravnavanje in odločanje o strokovnih vprašanjih
se oblikuje v zavodu strokovni svet. Naloge strokovnega
sveta, število članov, način imenovanja in druge zadeve, se
uredijo s statutom zavoda v skladu z zakoni.
13. člen
Zavod ima statut, ki ureja:
– organizacijo zavoda,
– organe zavoda in njihovo pristojnost,
– način odločanja,
– druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.
Statut sprejme svet zavoda s soglasjem ustanoviteljice.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte.

IV. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV
14. člen
Zavod pridobiva sredstva:
– za dogovorjene programe za Mestno občino Novo
mesto iz sredstev proračuna ustanoviteljice,
– po pogodbah z naročniki skladno z letnim delovnim
načrtom,
– preko državnih razpisov,
– iz dotacij, daril in drugih virov.
15. člen
Z odlokom o proračunu Mestne občine Novo mesto se
določi letna višina sredstev za pokrivanje dejavnosti zavoda
na podlagi dogovorjenih in finančno ovrednotenih nalog iz
letnega programa zavoda.

V. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
USTANOVITELJICE IN ZAVODA
16. člen
Premoženje zavoda je last ustanoviteljice.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanoviteljici. Ustanoviteljica ne odgovarja za druge obveznosti
zavoda, razen za obveznosti, ki so določene s tem odlokom.
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17. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže
pri opravljanju svoje dejavnosti kot javne službe, sme uporabljati za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti, za druge
namene pa le v soglasju z ustanoviteljico.
18. člen
Zavod mora enkrat letno poročati ustanoviteljici o uresničevanju letnega programa dela.
VI. KONČNE DOLOČBE
19. člen
Skladno z določbami tega odloka se svet zavoda oblikuje v treh mesecih, statut zavoda pa sprejme v šestih mesecih od uveljavitve odloka.
20. člen
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda opravlja občinski
upravni organ, pristojen za izobraževanje.
Nadzor nad finančnim poslovanjem opravlja občinski
upravni organ Mestne občine Novo mesto, pristojen za finance in pristojni državni organi.
Nadzor nad strokovnostjo dela zavoda opravljajo z zakonom določeni strokovni organi.
21. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 602-3/96
Novo mesto, dne 30. maja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

2155.
Na podlagi 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 13/95, 37/95 in 6/96) ter 39. člena zakona
o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list
SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93 in 71/93) je Občinski svet mestne občine Novo
mesto na seji dne 30. 5. 1996 sprejel
ODLOK
o zazidalnem načrtu poslovno-stanovanjske gradnje
v Dolenjih Kamencah
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njen v letih 1990 do 1996 (Skupščinski Dolenjski list, št.
24/86, 15/90, 9/91 in 12/91 ter Uradni list RS, št. 7/92,
23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93, 28/93, 32/93, 60/93, 69/93,
20/94, 50/94, 71/94, 78/94, 23/95, 58/95, 11/96, 16/96 in
32/96) ter 1. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v
predhodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) sprejme
zazidalni načrt poslovno-stanovanjske gradnje v Dolenjih
Kamencah. Zazidalni načrt je izdelal Topos Dolenjske Toplice d.o.o. pod št. ZN-72/95 v marcu 1996.
Sestavljata ga tekstualni del in grafične priloge.
2. člen
Meja območja zazidalnega načrta poteka po severnih
mejah parcel št. 559/2, 556, in 555, proti vzhodu prečka
magistralno cesto M 4 parc. št. 1135, na vzhodnem delu
poteka preko zemljišč s parc. št. 544, 547, 548, 549, 550,
554, 1146 pot, 688, 685, 686/1, poteka po južni meje tega
zemljišča, prečka magistralno cesto M 4 s parc. št. 1135 in se
nadaljuje po njenem zahodnem robu, seka parc. št. 680 ter
poteka po južni meji tega zemljišča do javne poti parc. št.
1149. Pot nato prečka in se po njenem zahodnem robu in
zahodnem robu parc. št. 650 preusmeri do zemljišča parc. št.
671. Po tem prečka zemljišča parc. št. 670 in 672 ter se
nadaljuje po zahodni meji parcel št. 673 in 560, vse v k.o.
Daljni Vrh.
Trafo postaja se postavi na zemljišču s parc. št. 590/1
k.o. Daljni Vrh, elektrokabelska kanalizacija pa poteka po
zemljiščih s parc. št. 590/1, 588 in 1135, vse k.o. Daljni Vrh.
Meteorna in fekalna kanalizacija poteka izven območja
urejanja s tem zazidalnim načrtom po zemljiščih s parc. št.
1149 pot, 651, 779, 783, 1150 pot, 785/1, 785/2, 790/4,
790/1, 792/1, 791, 828, 1152 pot, 849, 917 in 1131 potok,
vse k.o. Daljni Vrh.
II. NAMEMBNOST PROSTORA
3. člen
Območje zazidalnega načrta je namenjeno oskrbnim in
servisnim dejavnostim, nadstropja oziroma mansarde objektov se lahko namenijo tudi za bivanje. V pasu ob magistralni
cesti so dovoljeni servisi in trgovine, gostinski objekt, avtosalon ter bencinski servis s spremljajočimi dejavnostmi (avtopralnica, trgovina ipd.).
Avtomehanične delavnice, vulkanizerstvo, ključavničarstvo, skladišča ter druge sorodne dejavnosti se lahko umestijo v objekte, locirane v osrednjem delu območja in v dele
objektov, kjer so možni dostopi in dovozi z interne ceste. V
zahodnem delu območja se zemljišča namenijo manipulativnim in zelenim površinam. V nadaljevanju obstoječe vrste
stanovanjskih objektov v jugozahodnem delu tega območja
je možna dopolnilna stanovanjska gradnja.

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

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Mestne občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 – dopolnjen v letih
1990 do 1996 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 3/90,
10/90 in 9/91 ter Uradni list RS, št. 17/92, 58/95, 11/96 in
16/96) in srednjeročnega družbenega plana Mestne občine
Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 – dopol-

4. člen
A) Splošni pogoji za posege in oblikovanje območja:
Celotno območje se ureja kot poslovni, delno poslovno-stanovanjski in delno stanovanjski predel z videzom urejene mestne lokacije.
Nova struktura se mora prilagoditi prostorskim danostim (reliefu, obstoječi stanovanjsko-poslovni zazidavi), obenem pa naj kvalitetno zaznamuje prostor na vstopnem delu v
širše območje Novega mesta z ljubljanske smeri. Z novimi
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ureditvami mora biti čitljiva struktura pozidave in delitev
površin po namembnostih:
– pozidane površine (grajena struktura),
– utrjene površine – dovozi, manipulacijske površine in
parkirišča, peš dostopi in peš (tlakovane) površine,
– zelene površine (obstoječ gozdič in druge zelene parkovno urejene površine ali zelenice).
5. člen
B) Urbanistično-arhitekturni pogoji za celotno območje:
Pozidava je umeščena vzdolž magistralne ceste in ob
interni cesti, ki s svojim krožnim potekom po dolini zagotavlja dostope in dovoze do vseh objektov oziroma njihovih
funkcionalnih zemljišč.
Objekti ob magistralni cesti se s pritličjem navezujejo
na nivo ceste, kjer se uredijo peš površine, dovozi in zelenice. Objekti v drugi liniji pozidave se s pritličjem navezujejo
na nivo interne ceste v vzhodnem delu, s kletmi pa se na
zahodni strani navezujejo na spodnji nivo interne ceste.
Že izvedeni objekt Vidic skupaj z obsežnim nasutjem
se mora prilagoditi bodoči zazidavi in ureditvam v območju
urejanja.
Območje zaznamujeta dva bolj izrazita sklopa zelenih
površin; gozdič sredi območja se mora v čimvečji meri ohraniti in delno dosaditi, po zahodnem robu območja pa se proti
stanovanjskim objektom izvede gosta visokorasla zasaditev,
ki istočasno služi kot protihrupna zaščita.
6. člen
C) Urbanistično-arhitekturni pogoji za objekte:
Objekti morajo biti poenoteni glede razmerij vertikalnih in horizontalnih gabaritov, oblikovanja, členitve fasad
ter fasadnih materialov, oblike streh, naklonov in kritine.
Tlorisni gabariti objektov so: objekta št. 2a 24 m x 12 m,
objekta št. 2b 35 m x 12 m, objekta št. 2c 18 m x 10 m,
objektov št. 3, 4 in 5 20 m x 12 m objekta št. 6c 39,50 m x
12 m ter objektov št. 7a in 7b 24,50 m x 12 m. Objekt št. 6a je
obstoječih dimenzij 14,50 m x 10,70 m. Med objetoma 2a in
2b ter 7a in 7b se izvedeta vezna člena.
Vertikalni gabariti objektov so K+P+1 ali K+P+M. Nadstropje ali mansarda pa se lahko umakne s fasadne osi v
notranjost. V 1. fazi je lahko del objektov višine K+P s tem,
da se v 2. fazi predvidi nadzidava.
Poleg opredeljenih vertikalnih gabaritov je možna dodatna izvedba kleti pri objektu št. 6c s tlorisom največ
39,50 m x 17 m ter pri objektu št. 7a s tlorisom do največ
37 m x 12 m, na njuno vzhodno stran. Kleti so v celoti
vkopane, površina nad njimi se uporabi za dostopne poti ter
parkirne površine za potrebe dejavnosti v teh objektih.
Konstrukcijskemu rastru mora slediti usklajena fasadna
členitev. Dovoljeni so ometi svetlih barv, obloge z opeko in
zasteklitve. Ostali fasadni elementi (ograje, okvirji odprtin,
itn.) naj bodo kovinski in barvno poenoteni.
Strehe so lahko simetrične dvokapnice z naklonom od
30 do 35 stopinj v kombinaciji z ravnimi strehami (terase) ali
samo ravne strehe. Kritina naj bo opečno rdeča ali grafitno
siva. Strešni venci pri dvokapnicah morajo biti zidani. Konstrukcije so klasične ali skeletne z vmesnimi polnili.
7. člen
Prodajni objekt bencinske črpalke je tlorisnih dimenzij
15,50 m x 10 m, višine največ 4,80 m, objekt za spremljajoče
dejavnosti pa 10 m x 10 m, višine največ 3,80 m.
Črpalna ploščad z nadstrešnico je tlorisnih dimenzij
25,50 m x 18 m in višine največ 4,80 m. Nadstrešnica je
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jeklena, streha je ravna z dekorativno masko. Pod nadstrešnico se locirata dva črpalna otoka z vsemi vrstami goriva,
razen ekstra lahkega kurilnega olja.
Rezervoarji so dvoplaščni s skupno prostornino 150 m3.
Locirajo se pred črpalno ploščadjo, delno v zelenici, delno v
cestišču z vkopom 4 m pod obstoječim terenom. Nad vsakim
prekatom v cisterni se izvede kontrolni jašek iz vodotesnega
betona.
8. člen
D) Pogoji za zunanje in druge ureditve
Manipulativne površine se asfaltirajo, parkirišča pa tlakujejo. Na mestih, kjer so višinske razlike med cesto in
posamezni platoji prevelike in bi izvedba brežin onemogočila racionalno rabo prostora, se izvedejo oporni zidovi, ki se
dodatno, vendar enotno oblikujejo (obloge ali izvedba z
naravnim kamnom, zazelenitev s plezalkami). Zelenice so le
spremljevalke ostalih ureditev in naj bodo zatravljene, dovoljeno je tudi grmičevje in zasaditev z listavci (npr. judeževo
drevo). Zasaditev z isto vrsto listavcev naj se izvede tudi ob
parkiriščih.
Gozdič pri obstoječem objektu se mora v čimvečji meri
ohraniti. Odstranjeni del zaradi speljave interne ceste je potrebno nadomestiti na sosednji parceli, ob objektih št. 5 in
6a. Gozdič se naj parkovno uredi; odstrani naj se podrast in
drevje sanira. Zasutje debla hrasta najbližje obstoječemu
objektu je treba odstraniti, drevo pa sanirati.
Vzdolž zahodnega dela območja, ob stanovanjski soseski, se mora izvesti gosta drevesna zasaditev (gaber in mestoma japonska češnja), pod drevjem pa visoko grmičevje
(spiraea).

IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO
TER DRUGO UREDITEV OBMOČJA
9. člen
Cestno omrežje
Območje urejanja se s krožno napajalno cesto A-A
priključuje na magistralno cesto M 4 preko dveh priključkov. Oba priključka imata pas za levo zavijanje. Priključek
za uvoz do bencinske črpalke je istočasno tudi uvoz v ostali
del območja, izvoz z bencinske črpalke pa je enosmeren, in
sicer za smer Novo mesto. Izvoz za smer Ljubljana je možen
preko glavnega križišča.
Magistralna cesta je v območju križišča s priključkoma
napajalne ceste območja širine 2 x 3,50 m z odmikalnim
pasom za levo zavijanje širine 3,25 m, kolesarsko in peš
stezo 2 x 2,60 m in bankinama širine po 0,5 m.
Dodatno se predvidi desni izvoz iz bencinskega servisa
v smeri Novega mesta.
Izven območja križišča je širina magistralne ceste 2 x
3,50 m, s kolesarsko in peš stezo 2 x 2,60 m in bankinama po
0,50 m.
V križišču magistralne ceste z glavnim priključkom
napajalne ceste se izvedeta obojestransko avtobusni postajališči.
Sočasno z izvedbo notranjih cest se v 1. fazi izvede le
razširitev magistralne ceste v območju priključitve teh cest
za odstavne pasove in avtobusni postajališči. Rekonstrukcija
te ceste na celotnem odseku se izvede na podlagi lokacijskega načrta, ki se sprejme kot poseben prostorski izvedbeni
načrt. Z ureditvijo odstavnih pasov se prilagodijo tudi uvozi
k stanovanjskim hišam na potezu od zemljišča s parc. št. 542
in 682 k.o. Daljni vrh.
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Notranje ceste
Cestni sistem znotraj zazidalnega kompleksa je zasnovan hierarhično in omogoča krožni promet.
Na napajalno cesto A-A se izven območja glavnega
križišča priključita dostopni cesti B-B za dvosmerni promet
do bencinskega servisa in objekta št. 6a ter v nadaljevanju za
enosmerni promet ter C-C za napajanje pritličij objektov št.
7a in 7b.
Napajalna cesta A-A se nato preko večjega padca nivelete spusti na spodnji nivo, kjer se razcepi za napajanje
kletnih delov objektov št. 7a, 7b in objektov v osrednjem
delu območja ter se nato prečno na pobočje vrne do gornjega
platoja z bencinsko črpalko in cesto B-B.
Napajalna cesta je širine 2 x 3 m s hodnikom za pešce
širine 1,60 m in bankinama po 0,50 m. Niveletno jo je treba
prilagoditi rekonstruirani magistralni cesti.
Cesti B-B in C-C sta širine 2 x 3 m in z bankinama po
0,50 m. Cestišča vseh cest se dimenzionira na maksimalno
obremenitev, to je osno nosilnost 25 t in se jih asfaltira.
Računska hitrost je 30 km/h.
Napajalna cesta A-A ter vse dostopne ceste istočasno
služijo kot požarne poti.
Peš in kolesarski promet
Ob magistralni cesti se izvede obojestranski hodnik, po
katerem poteka peš in kolesarski promet. V območju urejanja se peš promet od ostalega prometa loči s hodniki, kolesarski promet pa se odvija po cesti.
Parkirišča
Površine za potrebe parkiranja so opredeljene na funkcionalnih zemljiščih posameznih objektov in so dimenzionirane glede na potrebe predvidenih dejavnosti. Parkirišča ob
dostopni cesti v območje črpalke so namenjena uporabnikom objektov na zgornjem platoju (za bencinski servis, vulkanizerstvo Vidic in servis Krevs). Skupno število parkirnih
mest v območju urejanja je 130.
10. člen
Vodovod
Za oskrbo območja s pitno vodo je potrebna rekonstrukcija vodovodnega omrežja od cestnega podjetja do kompleksa zazidalnega načrta in nato tudi po obstoječi zazidavi
celotnega območja Dolenjih Kamenc. Rekonstrukcija se izvede v telesu magistralne ceste oziroma v hodniku za pešce.
Rekonstrukcija primarnega voda izven območja urejanja ni
predmet tega zazidalnega načrta in bo obdelana v posebni
prostorski izvedbeni dokumentaciji.
Vodovod se vodi v skrajnem robu hodnika za pešce
oziroma v bankini notranjih cest. Glavni vod poteka ob cesti
A-A in se na primarni cevovod priključi v glavnem križišču.
Vodo iz vodovoda se sme uporabljati le kot pitno in
požarno vodo ter v sanitarne namene ter za pralnico; le-ta
mora imeti zaprt sistem.
Za območje se upošteva en požar istočasno. Pri projektiranju se upošteva pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno mrežo (Uradni list RS, št. 30/91) in požarno vodo
12 l/s.
Pri projektiranju in izvedbi vodovoda je potrebno upoštevati:
odlok o javnem vodovodu in o oskrbi prebivalcev z
vodo Občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št.
13/87),
tehnični pravilnik o javnem vodovodu (Skupščinski Dolenjski list, št. 6/87),
odlok o zaščiti vodnih virov na območju Občine Novo
mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 13/83).
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11. člen
Kanalizacija
Kanalizacijo se izvede v ločenem sistemu. Fekalne vode se preko zbirnega kolektorja v cesti A-A vodijo proti
potoku Bezgavec, kjer se priključijo na sušni kolektor naselja Gor. Kamence, ki poteka do predvidenega črpališča pri
cestnem podjetju in nato do S kanala. Meteorne vode se
ločeno spelje v potok Bezgavec.
Notranji razvod fekalne kanalizacije se izvede v obliki
krakov z zbirnim kanalom v posameznih cestah. Fekalni
kanali potekajo po sredini cestišča v povprečni globini
1,80 m, poleg njih pa meteorni kanali v vertikalnem zamiku
ca. 0,50 m.
V času gradnje objektov se morajo zgraditi tudi primarni vodi in črpališče pri Cestnem podjetju Novo mesto za
prečrpavanje odpadne vode v S kanal. Potek primarnih vodov izven območja ni predmet tega zazidalnega načrta. Do
izgradnje primarnega kanala in prevezave na S kanal je za
zagotovitev obratovanja objektov potrebno izvesti malo biološko čistilno napravo na zemljišču parc. št. 673 k.o. Daljni
Vrh.
V meteorno kanalizacijo se smejo spuščati zgolj meteorne vode s parkirišč, cest in platojev preko lovilcev olj in
maščob ter vodo s streh in drugih strešin in površin.
12. člen
Energetsko omrežje
Območje se z električno energijo napaja iz obstoječega
energetskega omrežja preko nove trafo postaje moči 630 kW
z možnostjo širitve še nadaljnih 630 kW, locirana na mestu
sedanje jamborske postaje. Elektrokabelsko kanalizacijo se
izvede ob obstoječi magistralni ceti in se predvidi kot dolgoročna rešitev z upoštevanjem zazankanja 20 kV zanke. Kanalizacija se izvede iz 4 x PVC cevi profila 160. Vse omrežje
znotraj kompleksa se predvidi v kabelski izvedbi v kabelski
kanalizaciji.
Javna razsvetljava
Ob vseh notranjih cestah se ob zunanjem robu cestišča
izvede javna razsvetljava. Razporeditev svetilk je razvidna
iz zbirne situacije komunalnih naprav, medsebojna oddaljenost svetilk naj ne bo večja od 40 m. Kabli potekajo ob
nizkonapetostnem razvodu in v kabelski kanalizaciji. Svetilke so tipizirane, višina kandelabrov je največ 7 m.
Ničenje in ozemljitev
Kot zaščitni ukrep proti nevarnemu dotiku s previsoko
napetostjo se izvede ničenje in ozemljitev s pocinkanim
valjancem.
Vsa dela na elektroomrežju mora izvesti po tehničnih
predpisih za to usposobljen izvajalec.
13. člen
Oskrba s plinom
Območje urejanja se priključi na plinovodno omrežje
Novega mesta, ki je izvedeno do Cestnega podjetja Novo
mesto. Plinovodno omrežje se predvidi istočasno z rekonstrukcijo vodovoda in se položi v levem robu magistralne
ceste M4, smer Novo mesto–Karteljevo. Priključni vod za
sosesko se izvede v glavnem križišču in poteka z odmikom 1
m od vodovodnega omrežja.
14. člen
Tk omrežje in zveze
Tk omrežje se bo navezalo na ATC Novo mesto preko
novega primarnega razvoda, ki bo potekal ob optičnem kablu. Na krajevno omrežje se naveže preko kabelske razdelilne
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omarice. Telefonski vodi v območju urejanja se izvedejo
podzemno, sedanji zračni vodi se izvedejo zemeljsko. Telefonski vodi pod utrjenimi površinami se morajo dodatno
zaščititi s PVC cevjo in obbetonirati.
15. člen
Odstranjevanje odpadkov
Komunalni odpadki se zbirajo v zabojnikih znotraj območja urejanja in redno odvažajo na komunalno deponijo v
Leskovcu.
Odpadke, ki imajo značaj odpadnih surovin je potrebno
zbirati ločeno v okviru funkcionalnega zemljišča posamezne
dejavnosti v posebnih zabojnikih ali delih objekta jih redno
odvažati v nadaljnjo predelavo: investitor, pri katerem taki
odpadki nastajajo, mora imeti z ustrezno, za to usposobljeno
družbo ali posameznikom, sklenjeno pogodbo za predelavo.
Odpadna olja kot posebni odpadki s številko 54102 se
morajo skladiščiti v posebnih posodah. Posebej je potrebno
deponirati tudi prazno embalažo olj. O končni dispoziciji
odpadka se mora voditi posebna evidenca.

V. OSTALI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV
V PROSTOR
16. člen
Varstvo pred hrupom
V območju zazidalnega načrta ravni hrupa ne smejo
presegati ravni, dovoljena za stanovanjska območja.
Za zmanjšanje ravni hrupa na stičnem območju s stanovanjsko sosesko v zahodnem delu je potrebno zasaditi visokoraslo drevje in gosto grmičevje kot vegetacijsko bariero
ter izvesti leseno ograjo za dodatno zaščito pred izpušnimi
plini.
Pri projektiranju in izvedbi objektov so investitorji dolžni upoštevati:
– zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93),
– uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju
(Uradni list RS, št. 45/95).
17. člen
Varstvo zraka
Zrak, ki se izpušča v ozračje, ne sme presegati mejnih
količin vsebnosti snovi, določenih z uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih snovi v zraku
(Uradni list RS, št. 73/94), uredbo o emisiji snovi v zrak iz
kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/94).
18. člen
Zaradi kraškega terena je potrebno opraviti geomehanske raziskave in pred nadaljnjim projektiranjem določiti način temeljenja.

VI. FAZNOST IZVAJANJA ZAZIDALNEGA NAČRTA
19. člen
Območje se bo urejalo v treh fazah.
Prva faza obsega:
– gradnjo sekundarnih komunalnih naprav in objektov
ter notranjih cest vključno z rekonstrukcijo magistralne ceste
v delu, ki je nujna za priključevanje območja nanjo,
– gradnjo primarnih kanalizacijskih naprav in objektov
ter rekonstrukcijo vodovodnega omrežja do območja zazidalnega načrta oziroma postavitev male biološke čistilne
naprave,
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– gradnjo bencinskega servisa (objekti s št. 1a, b in c),
vulkanizerske delavnice in servisa (objekta št. 6a) ter objektov s št. 2a in 2b, 3 in 7a z ureditvijo manipulativnih površin
in vseh potrebnih ureditev v okviru funkcionalnih zemljišč
posameznih objektov,
– zasaditev zahodnega dela območja ter izvedbo lesene
ograje kot protihrupne zaščite.
Druga faza zajema zunanje ureditve soseske ter ureditve manipulativnih površin vključno z izvedbo hodnikov za
pešce ter avtobusnih postajališč. V tej fazi se zgradijo tudi
ostali objekti.
Tretja faza obsega možnost povečanja uporabnih površin z nadzidavo objektov ter končno ureditev območja.

VII. ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ
20. člen
Zemljišča, ki ne bodo zazidana v prvi oziroma drugi
fazi, se lahko uporabljajo za enak namen, kot so se uporabljala pred veljavnostjo tega odloka.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
PRI IZVAJANJU ZAZIDALNEGA NAČRTA
21. člen
Sočasno z gradnjo objektov se morajo izvesti vsi manjkajoči primarni komunalni vodi.
Obratovanje objektov pred celotno komunalno opremo
območja ni dovoljeno.
IX. TOLERANCE
22. člen
Odstopanja od določil tega zazidalnega načrta so možna v tlorisnih gabaritih objektov, in sicer zgolj v zmanjšanju
le teh, pri čemer se morajo ohraniti gradbene linije objektov
v smeri napajalih cest ter struktura zazidave. Odstopanja so
možna tudi pri kotah platojev in kleti do ±0,5m, če se ob
izdelavi projektne dokumentacije podajo racionalnejše rešitve.
X. KONČNE DOLOČBE
23. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati določba
50. člena odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Novo
mesto (izven mestnega jedra) in primestna središča (Uradni
list RS, št. 7/92, 32/93 in 37/95) za ureditveno območje
“IX/C2” – Nova kolonija-Z.
24. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega zazidalnega načrta opravlja MOP, Inšpektorat RS za okolje in prostor, enota Novo mesto.
25. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled pri Sekretariatu za
varstvo okolja in urejanje prostora – Zavodu za družbeno
planiranje in urbanistično načrtovanje Mestne občine Novo
mesto.
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26. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 012-32/96-12
Novo mesto, dne 30. maja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

2156.
Na podlagi 51. in 62. 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, 47/93, 71/93) in
navodila o merilih za to, kaj se lahko šteje za objekte oziroma posege v prostor, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko šteje za pomožne objekte (Uradni list
SRS, št. 27/85) ter 17. člena statuta Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95 in 6/96) je Občinski
svet mestne občine Novo mesto na seji dne 30. 5. 1996
sprejel
ODLOK
o določitvi pomožnih objektov, naprav in drugih
posegov v prostor za potrebe občanov in njihovih
družin,
za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju
Mestne občine Novo mesto
1. člen
S tem odlokom se določijo vrsta, namen, največja velikost in način gradnje za pomožne objekte, naprave in druge
posege v prostor za potrebe občanov in njihovih družin, za
katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje, temveč
zadostuje odločba o dovolitvi priglašenih del.
2. člen
Za pomožne objekte, naprave in druge posege v prostor
v smislu prejšnjega člena se štejejo:
A) Objeki oziroma posegi v prostor, ki izboljšujejo
bivalne in delovne pogoje
1. Drvarnice, garaže za en osebni avto, shrambe za
vrtno orodje in drugi pritlični objekti, ki predstavljajo funkcionalno dopolnitev stanovanjskih in gospodarskih objektov
največ do površine 20 m2 bruto; objekt je lahko lesen ali
zidan, pritličen (višina objekta do kapne lege največ 3 m) ter
situiran v sklopu stanovanjskih in gospodarskih objektov.
2. Kurniki, zajčniki in drugi manjši objekti z žičnimi
ograjami za rejo malih živali ter lope za pse, če ne presegajo
bruto površine 10 m2 in ležijo v sklopu individualnih stanovanjskih in gospodarskih objektov na območju, kjer reja ni
prepovedana s posebnimi predpisi in odloki.
3. Tople grede in zaprti cvetličnjaki do 30 m 2 bruto
površine, če so v sklopu individualnih stanovanjskih in gospodarskih objektov.
4. Vrtne in dvoriščne medposestne, lesene in žične ograje do višine največ 1 m, z odmikom 1m od posestne meje s
sosednjim zemljiščem, če so upoštevani odmiki upravljalcev

Št. 33 – 21. VI. 1996

cest in drugih infrastrukturnih objektov, kolikor se vrtne in
dvoriščne ograje grade v njihovi neposredni bližini.
Ograje ne smejo biti polno zidane ali grajene iz odpadnih materialov. Odmik od posestne meje je lahko manjši, če
investitor predhodno pridobi pisno soglasje lastnika sosednjega zemljišča.
5. Oporni in podporni zidovi do višine 1 m z odmikom
3 m od javnih prometnih površin in z odmikom 1 m od
posestne meje s sosednjim zemljiščem, s tem, da je temeljna
peta zidu v minimalnem odmiku 0,5 m od posestne meje s
sosednjim zemljiščem in da ne povzročajo izliv meteornih
voda na sosednje zemljišče. Upoštevati se morajo tudi odmiki in pogoji, podani v soglasjih upravljalcev javnih površin
in površin namenjenih za vodnogospodarske ureditve. Odmiki so lahko tudi manjši ob soglasju lastnikov sosednjih
zemljišč, upravljavcev komunalnih ter ostalih naprav, upravljavcev cest in javnih površin.
6. Pergole, vrtne ute in nadstreški nad dostopom oziroma dovozom do objektov, nad balkoni in terasami pri individualnih stanovanjskih hišah.
Pergole, vrtne ute in nadstreški nad dovozom do objektov se lahko izvedejo največ do bruto površine 20 m2.
7. Nadstreški za nadkritje parkirišč osebnih avtomobilov, avtomobilskih prikolic, motorjev in koles z motorjem
pri individualnih stanovanjskih hišah s površino pokritega
prostora največ do 20 m2 bruto s tem, da ne segajo na javne
površine in so locirani izven varovalnega pasu javne ceste
oziroma s soglasjem upravljalca cest, kolikor bi se nadstrešek nahajal v varovalnem pasu javne ceste.
8. Dimniki, sončni kolektorji, vetrolovi, zunanje stopnice pri individualnih stanovanjskih hišah, strešne okenske
odprtine in frčade, če to ni v nasprotju z veljavnim prostorsko izvedbenim aktom.
9. Mali plinski rezervoarji za utekočinjen naftni plin do
velikosti 5 m3 ter izvedba priključka na kotlarno za potrebe
gospodinjstva pri individualnih stanovanjskih hišah in pri
stanovanjskih blokih, z odmikom 3 m od posestne meje in
sosednjega objekta s tem, da stranka predloži:
– izkazilo o lastništvu zemljišča na katerem naj bi stal
objekt,
– kopijo katastrskega načrta z vrisanim predvidenim
objektom,
– tehnične podatke rezervoarja z načrtom postavitve
rezervoarja in priključka, ki ga izdela projektantska organizacija ali distributer plina, ki po zakonu o gospodarskih
javnih družbah izpolnjuje pogoje za projektiranje tovrstnih
naprav,
– posnetek obstoječega stanja na terenu z obstoječimi
objekti, komunalnimi in ostalimi vodi, dostopi, cestami ter
vrisom lokacije rezervoarja z opredeljenimi odmiki od objektov, naprav in mej s sosednjimi zemljišči, ob upoštevanju
pogojev, navedenih v pridobljenih soglasjih in ob upoštevanju pravilnika o utekočinjenem naftnem plinu (Uradni list
RS, št. 22/91),
– soglasja upravljavcev tangiranih komunalnih vodov
in ostalih naprav ter soglasja lastnikov sosednjih zemljišč,
kolikor se postavitev rezervoarja predlaga bližje kot 3 m k
sosednjemu zemljišču.
10. Mali plinski kontejnerji za prodajo gospodinjskega
plina do velikosti 2 x 50 jeklenk (z odmikom 5 m od posestne meje in sosednjega objekta) – v skladu z določili pravilnika o utekočinjenem naftnem plinu (Uradni list RS, št. 22/91).
11. Greznice in kapnice locirane neposredno ob obstoječih objektih, s tem, da so greznice v neprepustni izvedbi
brez izpusta v teren.
12. Tlakovanje in ureditev funkcionalnih zemljišč pred
stanovanjskimi in drugimi objekti.
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13. Zasteklitev balkonov, s tem, da se pri stanovanjskih
blokih za posege v enem objektu zahteva enotno oblikovanje, ki ga določi pristojna urbanistična služba Mestne občine
Novo mesto.
14. Obeležja in manjši sakralni objekti (kapelice) do
tlorisne velikosti 5 m 2 bruto površine.
15. Tipski bazeni tlorisne velikosti do 30 m2 bruto površine.
Upravni organ, pristojen za izdajo odločbe o dovolitvi
priglašenih del mora v odločbi o dovolitvi priglašenih del za
postavitev objektov iz prve, druge, tretje, šeste, sedme in
osme alinee točke A posebej določiti tudi arhitekturno-urbanistične pogoje. Kolikor gre za postavitev in lociranje oblikovno bolj zahtevnih objektov, mora upravni organ pred
izdajo odločbe pridobiti mnenje urbanistične službe Mestne
občine Novo mesto k idejni rešitvi, ki jo predloži stranka.
B) Objekti oziroma posegi v prostor, ki služijo kmetijski
dejavnosti
1. Leseni in zidani goveji in svinjski hlevi, leseni skednji, kašče, lope za shrambo sena, krme, stelje poljščin in
orodja ter strojev, če površina objekta ne presega 50 m 2
bruto, če so pritlični in situirani v sklopu drugih objektov
kmetije, razen v naseljih, v katerih z veljavnimi prostorsko
izvedbenimi akti gradnja tovrstnih objektov ni dovoljena.
Postavitev navedenih objektov je dovoljena na zemljiščih, ki so v prostorskih sestavinah srednjeročnega družbenega plana Mestne občine Novo mesto za obdobje od leta
1986 do leta 1990, dopolnjenega v letih od 1991 do 1995
opredeljena kot stavbna zemljišča. Izjemoma se dovoljuje
gradnja navedenih objektov tudi na kmetijskih zemljiščih
vendar ob predhodnem soglasju oddelka za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pri Upravni enoti Novo mesto in v
skladu s prvim odstavkom 30. točke sprememb in dopolnitev
družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta
1986 do leta 1990 (SDL št. 15/90).
2. Silosi za krmo živine, če so situirani v sklopu gospodarskega objekta in da niso locirani v neposredni bližini
sosednjih stanovanjskih objektov ter ne presegajo višine sosednjih objektov – do bruto tlorisne površine 30 m 2 oziroma
90 m 3 prostornine.
3. Rastlinjaki do bruto tlorisne površine 50 m2 in vse
vrste plastenjakov.
4. Kozolci z lesenimi ali armirano betonskimi stebri
enovrstne in dvovrstne izvedbe.
5. Leseni čebelnjaki, če so locirani izven naselij in znotraj pašnega katastra do velikosti 20 panjev in do bruto
tlorisne površine 16 m 2.
6. Gnojnične jame in gnojišča v nepropustni izvedbi,
velikosti do 50 m 3, če niso locirani v neposredni bližini
sosednjih stanovanjskih objektov.
7. Kali, ki so situirane v sklopu funkcionalnega zemljišča kmetije do tlorisne površine 20 m2.
Če se s postavitvijo objektov, ki služijo kmetijski dejavnosti iz prve, druge, tretje, četrte, pete, šeste in sedme
alinee točke B tega člena posega na kmetijska zemljišča, je
potrebno pridobiti predhodno soglasje ali potrdilo o statusu
kmeta organa pristojnega za kmetijstvo (Oddelek za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Upravne enote Novo mesto).
Upravni organ, pristojen za izdajo odločbe o dovolitvi
priglašenih del mora v odločbi o dovolitvi priglašenih del za
postavitev objektov iz prve, druge, tretje, četrte in pete alinee točke B posebej določiti tudi arhitekturno-urbanistične
pogoje. Kolikor gre za postavitev in lociranje oblikovno bolj
zahtevnih objektov, mora upravni organ pred izdajo odločbe
pridobiti mnenje urbanistične službe Mestne občine Novo
mesto k idejni rešitvi, ki jo predloži stranka.
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3. člen
Objekti oziroma posegi v prostor iz prejšnjega člena
morajo biti v skladu z namensko rabo zemljišč v prostorskih
sestavinah planskih aktov občine ter v skladu z zahtevami v
zvezi z varstvom okolja, sanitarnimi, požarno-varstvenimi,
vodnogospodarskimi, obrambno-zaščitnimi zahtevami ter
zahtevami v zvezi z varovanjem naravne in kulturne dediščine.
Objekti oziroma posegi v prostor iz prejšnjega člena ne
smejo biti v nasprotju z rešitvami v prostorskih izvedbenih
aktih in z njimi ne smejo biti prizadete pravice ali zakoniti
interesi drugih oseb.
Na območjih, kjer veljajo prostorsko izvedbeni akti
(PIN, PUP) se za postavitev objektov iz prejšnjega člena
uporabljajo določbe iz PIA, kolikor je v njih obravnavana
postavitev pomožnih objektov in drugih posegov za potrebe
občanov in njihovih družin.
Gradnja pomožnih objektov in naprav ter posegov v
prostor iz 2. člena tega odloka je možna, če le-ti:
– ne poslabšujejo pogojev rabe zemljišč, sosednjih objektov in naprav,
– ne potrebujejo novih trajnih komunalnih in drugih
priključkov na javne komunalne objekte ali naprave,
– zaradi enostavne konstrukcije in velikosti ne potrebujejo statičnega in drugega gradbeno-tehničnega preverjanja.
K posamezni individualni stanovanjski stavbi je možno
postaviti le en pomožni objekt za isti namen iz prve, druge,
tretje, šeste, sedme, devete, desete, štirinajste in petnajste
alinee točke A 2. člena tega odloka. V primeru potrebe po
gradnji pomožnih objektov za več namenov, je možno po
priglasitvi dovoliti postavitev le enega skupnega objekta s
tlorisno površino največ do 30 m 2 bruto.
Z odločbo o dovolitvi priglašenih del za postavitev
objektov, ki služijo kmetijski dejavnosti, je možno dovoliti
gradnjo le enega objekta za isti namen iz prve, druge, tretje,
četrte, pete, šeste in sedme alinee točke B tega odloka.
Pristojni upravni organ, ki obravnava vlogo, glede na
vrsto objekta in posega, v postopku določi, katera mnenja in
soglasja pristojnih služb je potrebno pridobiti pred izdajo
odločbe.
4. člen
Pomožni objekti in naprave ter posegi v prostor in iz 2.
člena tega odloka, se smejo graditi pod naslednjimi pogoji:
– da niso locirani med prometno površino in obstoječo
gradbeno linijo, razen če so oddaljeni najmanj 3 m od prometne površine oziroma je pridobljeno soglasje pristojnega
organa za promet za manjši odmik ter da niso locirani v
preglednostnem trikotniku križišča,
– da niso locirani na komunalnih, energetskih in drugih
infrastrukturnih vodih,
– da so oddaljeni najmanj 2 m od posestne meje s
sosednjimi zemljišči, izjemoma je lahko odmik manjši, če je
pridobljeno pismeno soglasje lastnika sosednjega zemljišča;
Predpisani odmik ne velja za objekte iz četrte, pete,
devete in desete alinee točke A 2. člena tega odloka. Zanje je
predpisan poseben odmik. Za lesene in zidane objekte iz
2. člena tega odloka je glede odmika od sosednjih objektov
potrebno upoštevati predpise o varstvu pred požarom;
– če so objekti pritlični in oblikovno prilagojeni obstoječim objektom.
Določila tega člena se smiselno uporabljajo glede na
vrsto objekta oziroma posega, ki je predmet postopka.
5. člen
Investitor, ki namerava zgraditi objekte ali kako drugače poseči v prostor po določilih iz 2. člena tega odloka mora
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le-to priglasiti pri pristojnemu upravnemu organu na podlagi
62. 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, 47/93 in 71/93).
6. člen
Vloga za priglasitev del mora vsebovati:
– opis nameravane graditve in zemljišča, na katerem
naj bi objekt stal, ki naj vsebuje tehnični opis, dimenzije
objekta, naklon strešin, uporabljeni material ter konstrukcijske rešitve in stanje komunalnih naprav na zemljišču na
katerem naj bi stal objekt,
– kopijo katastrskega načrta z vrisanim predvidenim
objektom,
– skico objekta z dimenzijami, vrisanimi odprtinami ter
položajem glede na sosednje objekte,
– dokazilo o razpolaganju z zemljiščem, na katerem naj
bi objekt stal.
7. člen
Pristojni upravni organ mora izdati odločbo o priglasitvi del najkasneje v 30 dneh po vložitvi pravilno sestavljene
in popolne vloge iz prejšnjega člena tega odloka. Če odločbe
v tem roku ne izda, ima stranka pravico do pritožbe, kot da bi
bil njen zahtevek zavrnjen.
Odločba o dovolitvi priglašenih del izgubi svojo veljavnost, če investitor ne prične s priglašenimi deli v enem
letu po prejemu pravnomočne odločbe.
8. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja Urbanistična
inšpekcija pri Inšpektoratu Republike Slovenije za okolje in
prostor, enota Novo mesto.
9. člen
Z začetkom veljavnosti tega odloka preneha za območje Mestne občine Novo mesto veljati odlok o določitvi objektov oziroma posegov v prostor in o določitvi pomožnih
objektov, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje na
območju občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št.
11/91).
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-30/96-19
Novo mesto, 30. maja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

POSTOJNA
2157.
Na podlagi 33. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95), 36. in 99. člena
statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/95), 37. 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 in 71/93) izdajam

Št. 33 – 21. VI. 1996

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta P 10 –
Servisno proizvodna cona ob Reški cesti, Postojna
1
Javno se razgrne osnutek ureditvenega načrta P 10 –
Servisno proizvodna cona ob Reški cesti v Postojni, ki ga je
izdelala Aga, d.o.o., Postojna, v decembru 1995.
2
Osnutek iz 1. točke tega sklepa bo razgrnjen v avli v
I. nadstropju Občine Postojna, Ljubljanska 4, Postojna in na
sedežu Krajevne skupnosti Postojna – 30 dni od objave v
Uradnem listu Republike Slovenije.
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava. Javnost bo o tem pravočasno obveščena na krajevno
običajen način.
3
Občani in organizacije lahko podajo pisne pripombe,
mnenja in druge predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo Občini Postojna.
4
Ta sklep začne veljati takoj.
Postojna, dne 12. junija 1996.
Župan
Občine Postojna
Josip Bajc, jur. l. r.

2158.
Na podlagi 33. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95), 36. in 99. člena
statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/95) in 2. člena
zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) izdajam
SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Postojna za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana
Občine Postojna za obdobje 1986–1990 (dec. 1995) ter o
javni razgrnitvi programske zasnove P 10 – Servisno
proizvodna cona ob Reški cesti, Postojna
1
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Postojna za
obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana Občine Postojna za obdobje 1986–1990 (dec. 1995) ter osnutek programske zasnove P 10 – Servisno proizvodna cona ob Reški cesti
v Postojni, ki ga je izdelala Aga, d.o.o., Postojna, v decembru 1995.
2
Osnutka iz 1. točke tega sklepa bosta razgrnjena v avli
v I. nadstropju Občine Postojna, Ljubljanska 4, Postojna in
na sedežu Krajevne skupnosti Postojna – 30 dni od objave v
Uradnem listu Republike Slovenije.
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava. Javnost bo o tem pravočasno obveščena na krajevno
običajen način.
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3
Občani in organizacije lahko podajo pisne pripombe,
mnenja in druge predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo Občini Postojna.
4
Ta sklep začne veljati takoj.
Postojna, dne 12. junija 1996.
Župan
Občine Postojna
Josip Bajc, jur. l. r.

RAVNE-PREVALJE
2159.
Na podlagi 51. in 61. 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, 47/93 in 71/93), 6.
člena navodila o merilih za to, kaj se lahko šteje za objekte
oziroma posege v prostor, za katere po zakonu ni potrebno
lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko šteje za pomožne objekte (Uradni list SRS, št. 27/85) in 17. člena statuta Občine
Ravne-Prevalje (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet
občine Ravne-Prevalje na seji dne 6. 6. 1996 sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi
pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih
družin, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
1. člen
V odloku o določitvi pomožnih objektov za potrebe
občanov in njihovih družin, za katere ni potrebno lokacijsko
dovoljenje (MUV, št. 9/93 in 9/94) se v 1. členu za alineo
pod oznako l. doda nova alinea z oznako m), ki se glasi:
– rezervoarji za lahko kurilno olje prostornine do 5 m 3
in preureditve obstoječih kotlovnic.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po sprejemu, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-1/96-3
Ravne-Prevalje, dne 6. junija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ravne-Prevalje
Marjan Berložnik, dipl. org. l. r.

2160.
Na podlagi 40. člena zakona o cestah (Uradni list SRS,
št. 2/88) in 17. člena statuta Občine Ravne-Prevalje (Uradni
list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Ravne-Prevalje na
seji dne 6. 6. 1996 sprejel
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ODLOK
o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest, ki jih
plačujejo uporabniki cest za traktorje, njihova
priklopna vozila, ter vozila UNIMOG na območju
Občine Ravne-Prevalje
1. člen
S tem odlokom so določene višine letnih povračil za
uporbo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za traktorje,
njihova priklopna vozila, ter vozila UNIMOG na območju
Občine Ravne-Prevalje.
2. člen
Višina povračila za uporabo cest za traktorje, njihova
priklopna vozila ter vozil UNIMOG znaša za dobo 12 mesecev:
SIT
– vse vrste traktorjev
– do 18 KW
1.100
– nad 18 KW do 29 KW
1.700
– nad 29 KW do 46 KW
2.100
– nad 46 KW do 69 KW
2.500
– nad 69 KW do 80 KW
3.200
– nad 80 KW
4.000
– priklopna vozila (prikolice)
za 1 tono nosilnosti
500
– specialna vozila UNIMOG
6.000
3. člen
Imetniki traktorjev, priklopnih vozil, in Unimogov plačajo povračilo za uporabo cest pred vložitvijo zahteve za
registracijo oziroma za podaljšanje veljavnosti registracije
vozila v enkratnem znesku za dvanajst mesecev vnaprej.
4. člen
Če imetnik traktorja, priklopnika in Unimoga, vozilo
odjavi pred iztekom dobe za katero je plačal povračilo, lahko
zahteva vrnitev plačanega povračila za uporabo cest za preostale cele mesece v roku 30 dni po odjavi iz prometa, ker je
vozilo uničeno, vzeto iz uporabe ali je izginilo.
5. člen
Povračila po tem odloku se odvajajo na žiro račun
Občine Ravne-Prevalje.
6. člen
Sredstva, ki se zberejo iz naslova povračil za uporabo
cest, se porabljajo namensko za obnavljanje, redno vzdrževanje in varstvo lokalnih ter občinskih nekategoriziranih
cest.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati na območju Občine Ravne-Prevalje sklep o določitvi višine letnih
povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za
traktorje in njihova priklopna vozila, ter vozila Unimog
(Medobčinski uradni vestnik, št. 23/88 in 14/89).
8. člen
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 030-3/96-3
Ravne na Koroškem, dne 6. junija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ravne-Prevalje
Marjan Berložnik, dipl. org. l. r.
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2161.

razpis za dodelitev socialnih najemnih stanovanj na krajevno
običajen način v enem od časopisov v občini.

Na podlagi 10. in 80. člena zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 32/93, 1/96) in 17. člena statuta Občine
Ravne-Prevalje (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet
občine Ravne-Prevalje na seji dne 6. 6. 1996 sprejel
ODLOK
o spremembah odloka o taksah in povračilih
za obremenjevanje okolja
1. člen
V odloku o taksah in povračilih za obremenjevanje
okolja (Uradni list RS, št. 22/96) se v 3. členu tretja alinea
spremeni in glasi:
“– za uporabnike odvoza in ostalega ravnanja z odpadki
30% osnovne cene storitve, ki se obračunava na osebo v
gospodinjstvu, na m2 uporabne površine iz poslovnih površin razen industrijskih obratov ter na m3 odpeljanih odpadkov”.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 6. 1996.
Št. 030-1/96-3
Ravne na Koroškem, dne 6. junija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ravne-Prevalje
Marjan Berložnik, dipl. org. l. r.

2162.
Na podlagi 35. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, odločbe Ustavnega
sodišča RS, št. 6/94, 45/94) in 54. člena poslovnika o delu
Občinskega sveta občine Ravne-Prevalje (Uradni list RS, št.
54/95), je občinski svet na 17. seji dne 15. 5. 1996 sprejel
SKLEP
1
V pravilih in kriterijih za dodelitev socialnih stanovanj
(MUV, št. 7/95) se v 4. členu tč. c) Kvaliteta bivanja spremeni in na novo glasi:
točk

– kletno
– podstrešno
– mračno
– delno vlažno (20–40%)
– zelo vlažno (nad 40%)
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60
30
20
30
60.

2
6. člen se spremeni in na novo glasi:
Občinski svet občine Ravne-Prevalje pooblašča urad za
komunalno in cestno gospodarstvo, da enkrat na leto objavi

Št. 108-1/95-1
Ravne-Prevalje, dne 15. maja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ravne-Prevalje
Marjan Berložnik, dipl. org. l. r.

ROGAŠOVCI
2163.
Na podlagi 90. člena zakona o loklanih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) daje Občinska
volilna komisija Občine Rogašovci
POROČILO
o izidu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti in v
svete vaških skupnosti na območju Občine Rogašovci na
volitvah dne 26. 5. 1996
A) V svete krajevnih skupnosti so bili izvoljeni naslednji kandidati:
1. V svet Krajevne skupnosti Pertoča:
v 1. volilni enoti – Marijan PERŠA, roj. 4. 8. 1957,
Fikšinci 40; Anton FICKO, roj. 13. 4. 1958, Fikšinci 20;
v 2. volilni enoti – Alojz KOSEDNAR, roj. 7. 10. 1954,
Pertoča 51; Anton HAUŽAR, roj. 29. 4. 1950, Pertoča 95;
Jože MENCIGAR, roj. 3. 2. 1949, Pertoča 101;
v 3. volilni enoti – Alojz ŠADL, roj. 19. 9. 1949,
Ropoča 55; Anton HARI, roj. 12. 5. 1950, Ropoča 6;
v 4. volilni enoti – Janko LAPOŠA, roj. 27. 12. 1956,
Večeslavci 46/A; Franc MENCIGAR, roj. 14. 1. 1961, Večeslavci 93; Janez NEMEC, roj. 27. 12. 1961, Večeslavci 38.
2. V svet Krajevne skupnosti Rogašovci:
v 1. volilni enoti – Jože ZAGORC, roj. 12. 3. 1951,
Kramarovci 18;
v 2. volilni enoti - Alojz VIDONJA, roj. 6. 6. 1949,
Nuskova 23; Jožef KORPIČ, roj. 17. 3. 1951, Nuskova 42;
v 3. volilni enoti – Štefan ŽALIK, roj. 1. 1. 1938,
Ocinje 10;
v 4. volilni enoti – Marjan GIDER, roj. 15. 2. 1955,
Rogašovci 33; Alojz MARIČ, roj. 29. 4. 1956, Rogašovci 44;
v 5. volilni enoti – Viktor BENKO, roj. 11. 7. 1946,
Serdica 122; Štefan FORJAN, roj. 21. 5. 1951, Serdica 88;
v 6. volilni enoti – Marjan ŠARKANJ, roj. 19. 9. 1962,
Sotina 71; Jožef KOLER, roj. 12. 1. 1971, Sotina 43.
3. V svet Krajevne skupnosti Sveti Jurij:
Štefan NEMEC, roj. 29. 10. 1947, Sv. Jurij 17/B; Milan
GABER, roj. 10. 9. 1948, Sv. Jurij 12/C; Drago MAKOVEC, roj. 21. 4. 1957, Sv. Jurij 84; Janez RECEK, roj. 20.
11. 1952, Sv. Jurij 98; Doroteja BOKAN, roj. 23. 3. 1967,
Sv. Jurij 31; Janez DRAVEC, roj. 29. 1. 1964, Sv. Jurij 104;
Anton HULL, roj. 25. 6. 1954, Sv. Jurij 12/D.
B) V svete vaških skupnosti so bili izvoljeni naslednji
kandidati:
1. Na območju Krajevne skupnosti Pertoča:
V Fikšincih – Karel MAČEK, roj. 18. 7. 1947, Fikšinci
19; Rihard HOLSEDL, roj. 2. 4. 1954, Fikšinci 38/A; Feliks
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GOMBOC, roj. 20. 11. 1946, Fikšinci 50; Janez CIGLER,
roj. 1. 2. 1953, Fikšinci 20/A;
na Pertoči – Robert BERTALANIČ, roj. 27. 10. 1970,
Pertoča 106; Franc BENKO, roj. 18. 12. 1959, Pertoča 4;
Franc NEMEC, roj. 25. 10. 1966, Pertoča 91; Jože MENCIGAR, roj. 11. 3. 1959, Pertoča 40/A; Alojz SAKOVIČ, roj.
8. 4. 1935, Pertoča 97;
v Ropoči – Jožef BERTALANIČ, roj. 1. 3. 1974, Ropoča 67; Stanislav LENARČIČ, roj. 9. 12. 1955, Ropoča 51;
Karel KOLMANKO, roj. 3. 4. 1969, Ropoča 31; Jožef KOSEDNAR, roj. 18. 8. 1966, Ropoča 36;
v Večeslavcih – Franc MENCIGAR, roj. 14. 1. 1961,
Večeslavci 93; Ciril RECEK, roj. 11. 1. 1964, Večeslavci
128; Robert GOMBOC, roj. 15. 2. 1973, Večeslavci 49;
Janez NEMEC, roj. 27. 12. 1961, Večeslavci 38; Anton
FICKO, roj. 12. 4. 1952, Večeslavci 88.
2. Na območju Krajevne skupnosti Rogašovci:
V Kramarovcih – Branko HORVAT, roj. 26. 9. 1964,
Kramarovci 8; Joško ŠADL, roj. 28. 1. 1961, Kramarovci
19/A; Janez ZAGORC, roj. 17. 1. 1963, Kramarovci 21; v
Nuskovi – Franc ČURMAN, roj. 13. 6. 1975, Nuskova 80;
Miran ROGAČ, roj. 25. 10. 1963, Nuskova 27; Karel KRANJEC, roj. 8. 5. 1950, Nuskova 8; Štefan ROZMAN, roj. 24.
12. 1944, Nuskova 41/A; Miroslav HAJDINJAK, roj. 12.
11. 1961, Nuskova 75;
v Ocinju – Anton GRAL, roj. 30. 12. 1955, Ocinje 26;
Jože SMEJ, roj. 21. 2. 1955, Ocinje 40; Peter KIKEC, roj.
22. 1. 1947, Ocinje 1;
v Rogašovcih – Martin FICKO, roj. 12. 5. 1971, Rogašovci 78; Štefan ŽBUL, roj. 4. 12. 1951, Rogašovci 81;
Bojan ZORJAN, roj. 23. 8. 1961, Rogašovci 43; Karel LAPOŠA, roj. 17. 10. 1953, Rogašovci 35; Alojz MARIČ, roj.
21. 6. 1954, Rogašovci 28;
v Serdici – Jurij ŠTESL, roj. 13. 4. 1954, Serdica 109;
Ludvik DAJČ, roj. 9. 9. 1953, Serdica 16; Franc LINHARD,
roj. 1. 10. 1954, Serdica 96; Anton FRITZ, roj. 9. 4. 1950,
Serdica 76; Milan FRČKO, roj. 3. 2. 1959, Serdica 63;
Viktor FELKAR, roj. 24. 6. 1964, Serdica 130; Franc
BUČEK, roj. 4. 4. 1957, Serdica 118;
v Sotini – Jožef KRANJEC, roj. 7. 8. 1958, Sotina 64;
Anton JANIČ, roj. 18. 11. 1968, Sotina 23; Mihael VOURI,
roj. 12. 5. 1962, Sotina 47; Anton LAPOŠA, roj. 15. 5. 1946,
Sotina 80; Viktor VIDONJA, roj. 20. 10. 1961, Sotina 96.
Št. 21/1996
Rogašovci, dne 29. maja 1996.
Predsednica
Občinske volilne komisije
Občine Rogašovci
Irma Volf, dipl. prav. l. r.

Stran 2773

ODLOK
o prispevku za investicijska vlaganja na področju
vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda
in ravnanja s komunalnimi odpadki
1. člen
Za razvoj in zagotavljanje vodooskrbe, odvajanja in
čiščenja odpadnih voda ter odlaganja komunalnih odpadkov,
se ob redni ceni komunalnih storitev uvede prispevek za
investicijska vlaganja v vodooskrbo, odvajanje komunalnih
odplak in za ravnanje s komunalnimi odpadki in sicer:
– za vodooskrbo - 15,60 SIT/m3 porabljene vode
– za sanacijo in izgradnjo kanalizacijskega omrežja 11,90 SIT /m3 porabljene vode
– za ravnanje s komunalnimi odpadki
– 747,90 SIT/m3 + 312,50 SIT/m3 = 1.060,40 SIT/m 3
pripeljanih odpadkov oziroma
– 3,70 SIT/m2 + 1,50 SIT/m2 = 5,20 SIT/m 2 poslovnih
in stanovanjskih površin za odpeljane komunalne odpadke iz
industrije, gospodinjstev in drugih dejavnosti.
2. člen
Prispevek se trimesečno revalorizira v skladu z dvigom
maloprodajnih cen v RS v preteklem trimesečnem obdobju.
3. člen
Komunalni prispevek plačujejo vsi uporabniki, ki se
oskrbujejo iz javnega vodovodnega omrežja v Občini Štore
in ki so vključeni v skladu z odredbo o mejah območij, kjer
je obvezen odvoz smeti v Občini Štore (Uradni list SRS, št.
27/79) v odvoz odpadkov.
4. člen
Zbrana sredstva prispevkov so namenska ter se evidentirajo in zbirajo ob ceni vode, kanalščine in cene odvoza
odpadkov.
Izvajalci oskrbe z vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih
voda ter odvoza in odlaganja komunalnih odpadkov, zbrana
sredstva mesečno nakazujejo na posebno podpartijo žiro računa proračuna Občine Štore.
5. člen
Prispevek za investicijska vlaganja se uvede za dobo
dveh let.
6. člen
Vsa dela, ki se bodo izvajala iz naslova prispevka za
investicijska vlaganja, bodo predhodno sprejeta v programu
komunalnih del na občinskem svetu in se bodo namensko
uporabljala.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 5. l996.

ŠTORE
2164.
Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta
Občine Štore (Uradni list RS, št. 49/95) je Občinski svet
občine Štore na seji dne 30. 4. 1996 sprejel

Štore, dne 12. aprila 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Štore
Albin Valand l. r.
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2165.
Občinski svet občine Štore je na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 13. člena
statuta Občine Štore na seji dne 30. 4. 1996 sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta
l986 do leta 2000 za območje Občine Štore in
spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin
družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta l986
do leta l990 za območje Občine Štore v skladu z
zakonom o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih
območij
(Uradni list RS, št. 60/94)
l. člen
Spremenijo in dopolnijo se prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta l986 do leta
2000 (Uradni list SRS, št. 4/88 in 18/91 ter Uradni list RS, št.
54/94) in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega
plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990
(Uradni list SRS, št. 40/86 in Uradni list RS, št. 7/9l) tako, da
se iz obeh izvzame območje Občine Štore.
2. člen
Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Štore
izdelane v letu l996 vsebujejo 12 planskih kart v merilu
l:25000 in 10 kart v merilu l:5000, ki prikazujejo območja
posegov v prostor in ureditvena območja naselij in so za
območje Občine Štore izvzete iz kart, ki so bile kot spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje sprejete z odlokom (Uradni list RS, št. 18/91
in 54/94).
3. člen
Tekstualni del dolgoročnega družbenega plana Občine
Celje (Uradni list SRS, št. 4/88) se za območje Občine Štore
smiselno uporabljajo v tistih delih, ki so v konceptu razvoja
Občine Štore in se nanašajo na prostorski razvoj v njenem
območju.
4. člen
V tekstualnem delu dolgoročnega plana se v poglavju 3
“skupne naloge na področju skladnejšega razvoja gospodarskega, socialnega in prostorskega razvoja“ v poglavju 3.1.3.3.
“črna metalurgija“ dodajajo odstavki, ki glasijo:
– v primeru prestrukturiranja železarske in jeklarske
industrije se območje sedanje Železarne Štore nameni obrtnim, storitvenim in drugim dejavnostim, ki so v skladu s
predpisi o varovanju okolja,
– zazidalni načrt Štore in Stare Štore se spremeni glede
na koncept in razvojne potrebe Občine Štore,
– kot izjemni poseg na 1. kmetijsko območje se dovoli
sprememba namembnosti območja od odcepa ceste na Svetino med magistralno cesto Celje-Rogaška Slatina in železnico Celje–Maribor, ki zajema parcele 1111/1/2, 1112, 1113,
1114, 1115, 1116, 1117/1, 1118, 1120, 1650/1, 1106/2/3,
1108 in 1669 vse k.o. Teharje. V tem območju bo izdelan
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ustrezen prostorski izvedbeni načrt za obrtne in servisne
dejavnosti.
5. člen
Prostorske sestavine družbenega plana Občine Štore
izdelane v letu 1996 vsebuje 10 dvojnih kart v merilu 1:5000
s prikazi komunalne infrastrukture, mejami ureditvenih območij, predvideno rabo prostora in so za območje Občine
Štore izvzete iz kartografskega dela družbenega plana Občine Celje za obdobje 1986-1990, ki so bile sprejete z odlokom
v Uradnem listu SRS, št. 40/86.
6. člen
Poglavje “I. Programske zasnove” se v podpoglavju
“I/16 Železarna Štore” v točki 5 dopolni z:
– v območju zazidalnega načrta Štore in Stare Štore so
mogoče spremembe zazidalnega načrta v konceptu razvojnih
potreb Občine Štore in izdelava novega prostorskega izvedbenega načrta v območju dovoljenega izjemnega posega na
I. kmetijsko območje v skladu z zadnjim odstavkom 4. člena
tega odloka.
7. člen
Naslov Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje l986–2000 se za Občino Štore nadomesti z naslovom:
Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Štore
za obdobje 1986–2000.
Naslov Prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje l986–1990 se za Občino
Štore nadomesti z naslovom:
Prostorske sestavine družbenega plana Občine Štore za
obdobje 1986–1990.
8. člen
Prostorske sestavine obeh planov so na vpogled v prostorih Občine Štore.
9. člen
Spremembe in dopolnitve odloka obeh planov se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati
naslednji dan po objavi.
Štore, dne 12. aprila 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Štore
Albin Valand l. r.

VRHNIKA
2166.
Na podlagi 39. 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, 47/93 in 71/93), 29. člena
zakona o lokalni samoupravi in statuta Občine Vrhnika (sprejetega 11. 5. 1995), je Občinski svet občine Vrhnika na seji
dne 6. 6. 1996 sprejel
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ODLOK
o lokacijskem načrtu za razdelilno transformatorsko
postajo 110/20 kV Vrhnika z vključitvijo v 110 kV
in 20 kV omrežje
1. člen
S tem odlokom se sprejme lokacijski načrt za razdelilno
transformatorsko postajo 110/20 kV Vrhnika z vključitvijo v
110 kV in 20 kV omrežje, ki ga je izdelal biro Primis, d.d.
Vrhnika pod št. 56/95 v decembru 1995.
2. člen
Sestavni del lokacijskega načrta so besedni del s soglasji pristojnih organov, organizacij oziroma skupnosti, besedilo odloka in grafični prikazi, ki se nanašajo na potek
električnih vodov, prostorske in oblikovalske rešitve objektov in naprav ter rešitve prometnega, energetskega, vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, omrežja zvez in drugih
posegov v prostor.
3. člen
Katastrske občine s parcelnimi številkami in opisom
meje območij urejanja, v katerih se izvaja lokacijski načrt:
Območje RTP 110/20 kV: meja poteka po mejah parc.
št. 2658/14, 2658/2 in po delu parc. št. 2656, vse v k.o.
Vrhnika.
Območje koridorja daljnovodov: Priključni DV 2 x 110
kV, DV 2 x 20 kV Horjul – Drenov Grič, DV 20 kV Žiri –
obstoječ, DV 20 kV Logatec – obstoječ, in DV 20 kV RP
Vrhnika 1 – obstoječ: meja poteka po parc. št. 2644/2, 2645,
2642, 2632, 2631, 2630, 2629, 2628, 2602, 2627/1, 2646,
2647, 2479, 2472/2, 2486, 2509, 2406/1, 2409/2, 2339, 2341/
1, 2341/2, 2341/3, 2342, 2343, 2346, 2347/2, 2347/1, 2348,
2350, 2315/1, 2315/2, 2309, 2308, 2307, 2306, 2298/1, 2298/
2, 2299, 2292/4, 2292/1, 2297/1, 2297/2, 2292/7, 2293/1,
2293/2, 2288, 2289, 2294/1, 2294/2, 2660/1, 2660/3, vse v
k.o. Stara Vrhnika.
Območje koridorja daljnovoda DV 20 kV RP Vrhnika
2 – obstoječ in kablovodov: KB 20 kV Vodovod, KB 20 kV
POC, KB 20 kV Kovinarska, KB 20 kV Podpeč, KB 20 kV
RP Vrhnika 2, KB 20 kV ENP Borovnica: meja poteka po
parc. št. 2656, 2658/7, 2659/2, 566, 2860/4, 2658/6, 2658/4,
2675/54, 2675/1, 2675/55, 2675/44, vse v k.o. Vrhnika.
Odstranitve določenih delov nekaterih obstoječih daljnovodov 20 kV so predvidene v mejah območij urejanja tega
lokacijskega načrta.
4. člen
Lokacijski načrt obravnava izvedbo objektov in naprav
za sanacijo elektroenergetskega sistema v energetskem območju Vrhnike in predvideva območja za izgradnjo razdelilne transformatorske postaje 110/20 kV, priključnega daljnovoda 2 x 110 kV, vključevanje obstoječih daljnovodov 20
kV, kablovodov 20 kV in odstranitve določenih delov nekaterih obstoječih daljnovodov 20 kV, zaradi kabelskih vključitev.
5. člen
Pri urejanju območja razdelilne transformatorske postaje in območij po katerih potekajo daljnovodi in zemeljski
vodi, je potrebno upoštevati naslednje urbanistične in arhitektonske pogoje:
I. Razdelilno transformatorsko postajo 110/20 kV (RTP
110/20 kV) sestavljajo objekti in naprave za transformacijo
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in razdeljevanje električne energije, kakor je prikazano v
grafični prilogi lokacijskega načrta:
STIKALIŠČE 20 kV
a) Stikališče 20 kV s celicami 20 kV in 20 kV kabli za
povezavo z obstoječim 20 kV omrežjem oziroma daljnovodi.
V pritličju objekta je kabelski prostor, v nadstropju so celice
20 kV.
KOMANDE
b) V pritličju objekta so glavni vhod s stopniščem,
sanitarije, prostor za dva transformatorja lastne rabe, akumulatorski prostor, prostor za usmernik in razsmernik ter kompenzacijski prostor, v nadstropju so montirane naprave za
samodejno lokalno in daljinsko upravljanje postaje.
Stikališče 20 kV in komande so v skupnem objektu z
višinskim gabaritom P + 1, kota kapi stikališča je 5 m in
komande je 6,80 m ter tlorisno dimenzijo (30 x 8,5 m).
Streha je simetrična dvokapnica, krita z opečnim zareznikom
in v zatrepu zaključena s čopom. Odprtine so pokončni pravokotniki, konstrukcija je AB, stene so zidane z modularnim
blokom.
STIKALIŠČE 110 kV
Stikališče 110 kV je prostozračno. Izvedejo se AB temelji in jeklene konstrukcije za naslednje aparate in naprave:
kondenzatorje, odvodnike prenapetosti, ločilnike, napetostne transformatorje, tokovne transformatorje, odklopnike,
ozemljilne upore, oljno jamo, transformatorja, omarice, portale. Jeklene konstrukcije se izvedejo po posebnem projektu.
c) Transformatorji so predvideni 3 z močjo 31,5 MVA
oziroma 40 MVA in dimenzij 3 x (10 x 5) m, na površini
med stikališčema 110 kV in 20 kV, od katerega so oddaljeni
min 10 m. Temelji transformatorjev imajo vgrajene: tirnice
za postavitev transformatorjev, lovilni bazen za atmosfersko
vodo in eventualne oljne madeže ter cevovod za povezavo z
oljno jamo. Površina lovilnega bazena je prevlečena z olje
odpornim epoksidnim premazom, kanal je izveden nepropustno.
d) Oljna jama je predvidena za sprejem količine olja
enega transformatorja. Volumen jame je 40 m3 oziroma (4 x
5 x 2 m). Izvedena je iz nepropustne oljetesne AB konstrukcije MB 30 z dodatkom gama cementola in je premazana z
oljeodpornim epoksidnim premazom. Vstopni jašek je na
krovni plošči. Meteorna voda se občasno prečrpava v kanalizacijo.
e) Ozemljilni upori. Za vsak transformator sta potrebna
2 upora s svojima AB temeljema.
f) Portali, kabelski kanali za energetske in signalne
kable:
– portala sta 2, daljnovodni in transformatorski, enake
konstrukcije. Stebra portalov sta visoka 12 m in sta na višini
9 m povezana s prečno gredo. Na portale je pritrjena dostopna lestev do višine 8,4 m,
– energetski kabli za prenos električne energije od transformatorjev do stikališča 20 kV potekajo po ceveh,
– kabelski kanali za signalne kable so betonski, široki
0,6 m, nagnjeni od 0,5 do 1% in potekajo pod cesto od
stikališča 20 kV v stikališče 110 kV.
II. Priključni daljnovod 2 x 110 kV (DV 2 x 110 kV) za
RTP 110/20 kV je odcep od obstoječega DV 110 kV Kleče –
Logatec. Daljnovod poteka od RTP 110/20 kV do priključka
na daljnovod 110 kV vzporedno z obstoječima daljnovodoma 20 kV Logatec in 20 kV Žiri. Potek daljnovoda usmerjajo koti, določeni v grafični prilogi tega lokacijskega načrta.
Daljnovod je dolg 1450 m in prečka kmetijska zemljišča s
potoki (Perilo, Lahovka), regionalno cesto št. 324 Gorenja
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vas Vrhnika, daljnovoda 20 kV Horjul in 20 kV Logatec ter
plinovod R 37 100. Stebri (nosilni, napenjalni, napenjalni
specialni) so jeklene konstrukcije in predvideni na 8 stojnih
mestih. Tokovodniki so iz Je-Al 240/40 mm2, zaščitna vrv je
iz JeAlMg 95 mm2 in je pritrjena na vrhu Fe stebra in preko
konstrukcije stebra povezana z ozemljilom.
III. Vključitev RTP 110/20 kV Vrhnika v 20 kV omrežje obsega:
A) Območja koridorjev obstoječih in predvidenih daljnovodov, ki se vključijo v RTP Vrhnika: Vsi daljnovodi DV
20 kV se od končnega stebra vključijo kabelsko v 20 kV
stikališče.
1. Območje 45 m širokega koridorja:
– Predviden daljnovod DV 2 x 20 kV Horjul – Drenov
grič, v dolžini ca. 1050 m, ki poteka od RTP 110/20 kV
Vrhnika do obstoječega daljnovoda DV 20 kV Horjul vzporedno s priključnim daljnovodom DV 2 x 110 kV. Daljnovod prečka kmetijska zemljišča s potoki (Perilo, Lahovka),
daljnovoda 20 kV Horjul in 20 kV Logatec ter plinovod R 37
100. Oporišča daljnovoda so leseni drogovi postavljeni na
razdalji 80 m in vpeti v betonske klešče. Vodniki so AlFe 70
mm2.
– Obstoječi daljnovod DV kV Žiri, v dolžini ca. 35 m,
– Obstoječi daljnovod DV 20 kV Logatec, v dolžini ca.
115 m.
2. Območje 30 m širokega koridorja:
– Obstoječi daljnovod DV 20 kV RP Vrhnika 1, v
dolžini ca. 145 m.
3. Območje 35 m širokega koridorja:
– Obstoječi daljnovod DV 20 kV RP Vrhnika 2, v
dolžini ca. 350 m.
B) Območja vključitve 20 kV kabelskih vodov:
– Kablovod KB 20 kV POC, v dolžini 110 m (do obstoječega jaška).
– Kablovod KB 20 kV Kovinarska, v dolžini ca. 350 m
(do obstoječega jaška).
– Kablovod KB 20 kV Vodovod, v dolžini ca. 350 m
(do končnega stebra obstoječega daljnovoda).
– Kablovod KB 20 kV Podpeč, v dolžini ca. 350 m (do
končnega stebra obstoječega daljnovoda).
– Kablovod KB 20 kV ENP Borovnica, v dolžini ca.
350 m (del do končnega stebra predvidenega daljnovoda).
Kabli potekajo v kabelskem kanalu oziroma ustreznih
ceveh. Globina kabelskega kanala znaša min 0,90 m.
V. Na območju vključevanja obstoječih daljnovodov
20 kV v RTP 110/20 kV Vrhnika se, kakor je prikazano v
grafični prilogi lokacijskega načrta, odstranijo:
– del daljnovoda 20 kV Horjul, dolžine ca. 150 m,
– del daljnovoda 20 kV Žiri, dolžine ca. 130 m,
– del daljnovoda 20 kV Logatec, dolžine ca. 140 m.
6. člen
Pri urejanju območja razdelilne transformatorske postaje je potrebno upoštevati naslednje pogoje za prometno in
hortikulturno urejanje:
Glavni dostop v ograjeno območje RTP je urejen iz
obstoječe dostopne ceste v podjetniško obrtni coni in poteka
krožno. Dovozne poti so široke 5 m, servisne 3,5 m.
Radiji dovozne ceste so izvedeni za vozila s priklopnikom. Manipulacijske površine so urejene pred objekti za
upravljanje naprav: površina med stikališčem 20 kV in stikališčem 110 kV je (10 x 27) m ±10%, površina pred oljno
jamo je (3 x 10 m) ±10% .
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Vse cestne in manipulacijske površine so utrjene v asfaltu in od makadamskih ločene z robnikom ter morajo biti
zadostno utrjene za težka tovorna vozila.
Daljnovodna polja so utrjena v makadamu z zgornjo
plastjo separiranega gramoznega granulata. Klančine so izvedene z betonskim opornim zidom do višine 0,5 m.
Vse neutrjene površine znotraj meje območja RTP so
urejene zelenice in gosto zasajene z avtohtonim grmičevjem
in drevjem.
7. člen
Pri urejanju območja razdelilne transformatorske postaje je potrebno upoštevati naslednje pogoje za komunalno
urejanje:
Na območju, kjer so predvideni objekti in naprave RTP
se izvede nasip v 3 nivojih: 294,5 m NMV, 294,0 m NMV in
293,5 m NMV.
Brežine so v naklonu 1 : 1,5 m.
Obstoječi potok, se v delu, ki poteka po parceli št.
2658/14 k.o. Vrhnika (dolžine ca. 150 m), spelje po betonskih ceveh. Vodovodno omrežje se napaja iz obstoječega
sekundarnega voda v podjetniško obrtni coni.
Sanitarna voda, meteorna voda iz utrjenih površin in
meteorna voda s strešin se odvaja v obstoječo kanalizacijo v
podjetniško obrtni coni. Meteorna voda iz utrjenih površin
se predhodno spelje skozi usedalnike opremljene z lovilci
olj. Odmiki med vodovodno in sanitarno mrežo pri križanjih: min. 3 m v horizontalni smeri in min. 0,5 m v vertikalni
smeri s tem, da je vodovodno omrežje nad sanitarnim. Območje RTP 110/20 kV se za potrebe lastne rabe napaja iz
transformatorske postaje TP 20/4 kV locirane v komandni
zgradbi. Objekt se ogreva s termoakumulacijskimi pečmi.
8. člen
Faze izvajanja lokacijskega načrta:
V 1. fazi se zgradijo:
– stikališče 20 kV s komando,
– 2 transformatorski polji s transformatorjema 2 x 31,5
MVA, 2 daljnovodni polji ter prečna povezava z dvojnimi
ločilkami,
– uredi se prostor za tretji transformator in dve daljnovodni polji,
– daljnovodi in kablovodi, ki jih obravnava lokacijski
načrt.
V naslednjih fazah se RTP Vrhnika dodatno vključi v
110 kV omrežje ter zgradita dva 110 kV daljnovodna polja
in eno 110 kV transformatorsko polje.
9. člen
Pri urejanju območja razdelilne transformatorske postaje in območij po katerih potekajo daljnovodi in kablovodi je
potrebno upoštevati naslednje posebne pogoje in pogoje, ki
so jih k osnutku lokacijskega načrta dali pristojni organi
oziroma soglasjedajalci:
Vsi objekti in naprave morajo biti izvedeni po določbah
ustreznih predpisov, normativov in standardov. Varstveni
pas vzporednih daljnovodov je širok 10 m oziroma 15 m
levo in desno od osi daljnovoda 20 kV in daljnovoda 110
kV. Nasip ter temelji objektov in naprav morajo biti izvedeni
po pogojih geotehničnega poročila:
– Predvidena je izvedba nasipa za upravno zgradbo,
RTP-1,2 in 3 do abs. kote 295 m, plato za električne drogove
pa do abs. kote 294 m. Nasip iz nekoherentnega materiala se
uvalja v slojih (debelina slojev odvisna od sredstev kompaktiranja).
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– Pred izkopom za temelje mora pristojna strokovna
organizacija potrditi zahtevano utrditev tampona
M=60 MN/m2. Umetni nasip se izvede pol leta pred začetkom gradnje.
– Pri izkopu za temelje je nujna prisotnost geomehanika.
Protipožarna zaščita: z izvedbo zunanjega in notranjega
hidrantnega omrežja oziroma se upoštevajo določila iz 22.
člena zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št.
71/93). Objekt a, b se opremi z napravo za avtomatsko
odkrivanje in javljanje požarov, stikališče 110 kV s prenosnimi gasilnimi aparati. Proti potresna zaščita: upošteva se
VIII stopnja po MSK intenzitetni lestvici. Zaščita proti vetru: upošteva se III. cona. Zaščita pred atmosferskimi prenapetostmi: celotno omrežje RTP se saščiti s strelovodno napravo in prenapetostnimi odvodniki. Zaščita tal pred možno
kontaminacijo z olji: z izvedbo oljne jame, lovilnih skled
pod transformatorji, nepropustne dovozne in manipulacijske
površine, lovilcev olja in upoštevanjem pravilnikov z okolju
nevarnimi snovmi.
Reševanje nevarnih in motilnih vplivov elektroenergetskih naprav, kakor tudi križanja daljnovodov ter zemeljskih
kablov s komunalnimi objekti in napravami se izvede v
skladu s predpisi, normativi in standardi ter soglasji upravljalcev.
Priključitev hidrantnega omrežja in priključka se izvede iz sekundarnega omrežja podjetniško obrtne cone.
Meteorne vode iz strešin in utrjenih površin se lahko
odvajajo v bližnji odprti jarek.
Odpadne vode morajo ustrezati pogojem za priključitev
na javni kanal, navedenim v strokovnem navodilu (Uradni
list RS, št. 18/85).
Priključek mora imeti ustrezno število revizijskih jaškov, dimenzij min. 60 x 60 cm z ustreznim pokrovom, ki
morajo biti vedno dostopni.
Pred projektiranjem je potrebno preveriti položaj plinovoda na mestu križanja, z detektorsko zakoličbo na terenu. V
projektu za izvedbo je potrebno izdelati pregleden situacijski
načrt z vrisanim plinovodom in razvidnim prostim razmikom
strojnih mest od plinovoda, ki morajo biti oddaljena najmanj
10 m od plinovoda (kotirati odmike). Od objektov na plinovodu pa za višino droga povečano za 3 m, kar velja za celotni
nadzemni vod pri prečkanju. Predvideti je posebne pogoje
dela v 2 x 5 m pasu plinovoda, (zakoličba plinovoda, ročno
izvajanje zemeljskih del, nadzor).
Eventualni ozemljitveni sistem je projektirati tako, da o
odmaknjen minimalno 3 m od plinovoda.
S posebno hidravlično presojo je potrebno ugotoviti
morebiten dvig gladine poplavne vode zaradi nivojskega
nasipa območja RTP.
Za vsak poseg prestavitve potoka v betonske cevi je
potrebno izdelati predhodno investicijsko tehnično dokumentacijo s hidravlično ekspertizo.
Vsa zemeljska dela morajo potekati pod arheološkim
nadzorom.
Vsi posegi v potoke naj bodo izvedeni po predhodnih
smernicah pristojne strokovne organizacije.
Območja gradbišč je potrebno po končanih delih sanirati in vzpostaviti prvotno stanje. Sestavni del glavnega projekta je tudi načrt barvanja fasad z barvnimi vzorci za vse
barve.
10. člen
Pri izdelavi tehnične dokumentacije in izvedbi, morata
investitor in izvajalec natančno upoštevati določila lokacij-

Stran 2777

skega načrta. Če se pogoji v naslednjih etapah izvajanja
spremenijo, vendar so še v skladu z osnovnimi določili lokacijskega načrta, si mora investitor pridobiti novo lokacijsko
odločbo. Če spremenjeni pogoji ne ustrezajo temu lokacijskemu načrtu je potrebno lokacijski načrt novelirati.
Pokablitev na zemljiščih parc. št. 2658/4 in 2658/6 k.o.
Vrhnika se po potrebi prilagaja eventualnim posegom, določenim s predvidenim prostorskim izvedbenim aktom.
11. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled pri Občinski upravi občine Vrhnika in na sedežih Krajevne skupnosti Vrhnika
in Stara Vrhnika.
12. člen
Nadzor nad izvalanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 352-012/95
Vrhnika, dne 11. junija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vrhnika
Brane Jereb l. r.

2167.
Na podlagi 29. člena statuta Občine Vrhnika (Uradni
list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Vrhnika na seji
dne 6. 6. 1996 sprejel
ODLOK
o pooblastitvi župana za odločanje o pridobitvi
in odtujitvi nepremičnin
1. člen
Občinski svet občine Vrhnika pooblašča župana za odločanje o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin Občine Vrhnika, kolikor vrednost nepremične ne presega 1,000.000 SIT.
2. člen
V primerih, ko Občina Vrhnika pridobi ali odtuji nepremičnino zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim ali če jo pridobi neodplačno, je župan pooblaščen za
odločanje ne glede na vrednost nepremičnine.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 11/1-1200-03/96
Vrhnika, dne 11. junija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vrhnika
Brane Jereb l. r.
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DRŽAVNI ZBOR

VLADA

2168.

2169.

Na podlagi točke I./2 do 6 in I./8 do 9 sklepa Komisije
Državnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve o drugih osebnih prejemkih in
povračilih poslancev Državnega zbora Republike Slovenije,
št. 102-02/90-2 z dne 2. 2. 1993 (Uradni list RS, št. 8/93,
34/93, 45/94) in točke I./2 in II. sklepa o osebnih prejemkih
in povračilih delavcev služb Državnega zbora Republike
Slovenije predsednik Komisije Državnega zbora Republike
Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve
objavlja

Na podlagi 72. člena carinskega zakona (Uradni list RS,
št. 1/95 in 28/95) in 21. člena zakona o Vladi Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada
Republike Slovenije

ZNESKE
drugih osebnih prejemkov in povračil poslancev
Državnega zbora Republike Slovenije in delavcev služb
Državnega zbora Republike Slovenije
Za mesec julij 1996 znašajo:
1. nagrade ob delovnih jubilejih:
– za 10 let delovne dobe 36.355,50 SIT;
– za 20 let delovne dobe 54.533,00 SIT;
– za 30 let delovne dobe 72.771,00 SIT;
2. regres za prehrano med delom 11.336 SIT;
3. dnevnice za službeno potovanje v Republiki Sloveniji, ki traja:
– 6 do 8 ur 1.973 SIT;
– 8 do 12 ur 2.834 SIT;
– nad 12 ur 5.668 SIT;
4. povračilo stroškov prenočevanja:
– na podlagi računa za prenočevanje v hotelih de luxe
kategorije do 4.954 SIT;
– brez računa 1.700 SIT;
5. kilometrina (30% cene bencina) 24,66 SIT;
6. povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela, če ni
možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, za vsak
kilometer (15% cene bencina) 12,33 SIT;
7. nadomestilo za ločeno življenje:
– povračilo stroškov stanovanja 20.405 SIT;
– povračilo stroškov prehrane 24.940 SIT;
8. solidarnostna pomoč v primeru smrti poslanca oziroma delavca služb Državnega zbora ali ožjega družinskega
člana, težje invalidnosti, daljše bolezni ter elementarne nesreče ali požara 72.771 SIT;
9. učencem in študentom pripadajo za obvezno prakso
mesečne nagrade:
– učencem 7.467 SIT,
– študentom 15.290 SIT.
Št. 102-02/90-2
Ljubljana, dne 19. junija 1996.
Predsednik
Komisije Državnega zbora
Republike
Slovenije za volitve, imenovanja
in administrativne zadeve
Peter Petrovič, dipl. inž. l. r.

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe o carinskih
postopkih z ekonomskim učinkom
1. člen
V uredbi o carinskih postopkih z ekonomskim učinkom
(Uradni list RS, št. 56/95) se za 55. členom doda nov 55.a
člen, ki se glasi:
’55.a člen
Ne glede na četrti odstavek 90. člena carinskega zakona
lahko carinski organ odobri uvoz blaga, ki je predmet posebnih ukrepov kmetijske politike po sistemu odloga plačila
carine, vendar le, če carinski zavezanec predloži ustrezni instrument zavarovanja v skladu s prvim odstavkom 98. člena carinskega zakona in če nudi vsa ostala jamstva za pravilno izvajanje postopka.’
2. člen
V četrtem odstavku 56. člena se črtata drugi in tretji
stavek in se nadomestita z naslednjim besedilom: ‘Izjavo v
skladu s tem odstavkom mora vložnik zahtevka vložiti najpozneje s prvo carinsko deklaracijo za začetek postopka uvoza
zaradi izvoza, ki se nanaša na ta posel oziroma to časovno
obdobje.’
Besedilo petega odstavka se nadomesti z naslednjim besedilom:
‘(5) Izjavo iz prejšnjega odstavka se vloži pri pristojnem
carinskem organu glede na sedež ali stalno prebivališče vložnika zahtevka. Ta izjava se šteje kot predhodno splošno dovoljenje za vlaganje carinskih deklaracij po postopku uvoza
zaradi izvoza.’
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se
glasi:
‘(6) Carinski organ sprejme izjavo iz tretjega oziroma
četrtega odstavka tega člena z uradnim zaznamkom na izjavi.’
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane sedmi odstavek se črta zadnji stavek, za njim pa doda nov osmi odstavek,
ki se glasi:
‘(8) Carinska uprava lahko v utemeljenih primerih dovoli, da se, ne glede na četrti in peti odstavek tega člena, izjava in
carinske deklaracije vlagajo tudi pri drugih carinskih organih.’
3. člen
V prvem odstavku 57. člena se besedilo ‘glede podatkov
o vrsti blaga, ki bo rezultat proizvodnih postopkov’ nadomesti
z besedilom ‘glede podatkov o uvoznem blagu in pridobljenih
proizvodih’.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:
‘(2) Imetnik dovoljenja ne sme začeti izvajati postopkov
in ravnanj, ki niso vsebovani v izjavi prej, preden mu je
odobrena sprememba izjave v skladu s prejšnjim odstavkom
tega člena.’
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti
odstavek.
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4. člen
Za drugim odstavkom 65. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
‘(3) V primeru, da se v prosti promet sprostijo stranski
proizvodi ali odpadki, se carinski dolg obračuna od vrednosti
in po carinski stopnji za te proizvode na osnovi predpisov, ki
veljajo na dan sprostitve v prosti promet, vendar le če njihova
količina, glede na normative porabe, ustreza količini izvoženih pridobljenih proizvodov.’
5. člen
V prvem odstavku 66. člena se za 1. točko doda nova 1.a
točka, ki se glasi:
‘1.a Če se v prost promet sprostijo stranski pridobljeni
proizvodi, vendar le, če njihova količina ustreza izvoženi
količini glavnih pridobljenih proizvodov;’
Drugi odstavek 66. člena se spremeni, tako da se glasi:
‘(2) Carinski organ obračuna kompenzacijske obresti na
način, ki velja za zamudne obresti.’
Za drugim odstavkom 66. člena se dodata novi tretji in
četrti odstavek, ki se glasita:
‘(3) Carinski organ obračuna kompenzacijske obresti za
obdobje od prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem
je bil za zadevno carinsko blago prvič začet postopek uvoza
zaradi izvoza do zadnjega dne v mesecu, v katerem je nastal
carinski dolg.
(4) Carinski organ izračuna znesek kompenzacijskih
obresti na podlagi dolgovanih uvoznih dajatev, stopnje kompenzacijskih obresti, določene v skladu z drugim odstavkom
tega člena in obdobja, ugotovljenega v skladu s tretjim odstavkom tega člena.’
6. člen
V 68. členu se za besedami ’94. člena carinskega zakona’
doda beseda ‘praviloma’.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
‘(2) Namesto metod iz prejšnjega odstavka lahko carinski organ uporabi katero drugo metodo, ki da enake ali podobne rezultate.’
7. člen
V 88. členu se za besedami ’94. člena carinskega zakona’
besedilo nadomesti z naslednjim besedilom ‘in praviloma ena
od naslednjih metod’.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
‘(2) Namesto metod iz prejšnjega odstavka lahko carinski organ uporabi katero drugo metodo, ki da enake ali podobne rezultate.’
8. člen
Drugi in tretji odstavek 109. člena se črtata.
9. člen
Za 109. členom se doda nov 109.a člen, ki se glasi:
‘109.a člen
(zaračunavanje kompenzacijskih obresti)
(1) Carinski organ obračuna kompenzacijske obresti za
celoten znesek dolgovanega carinskega dolga, če:
1. gre za primere iz 109. člena te uredbe,
2. imetnik dovoljenja ne uporablja blaga v skladu z
nameni, za katere je bil dovoljen postopek začasnega uvoza,
ne ravna z začasno uvoženim blagom v skladu z izdanim
dovoljenjem in carinskimi predpisi ter zaradi tega nastane
carinski dolg.
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(2) 1. točka prejšnjega odstavka se ne uporablja za blago,
ki je bilo ob odobritvi začasnega uvoza popolnoma oproščeno
plačila carine na podlagi 3., 4. ali 7. točke prvega odstavka
108. člena carinskega zakona. Kompenzacijske obresti se ne
zaračunajo tudi v primeru, če le-te za posamezno carinsko
deklaracijo za sprostitev v prosti promet ne presegajo 5.000
tolarjev.
(3) Carinski organ obračuna kompenzacijske obresti na
način, ki velja za zamudne obresti.
(4) Carinski organ obračuna kompenzacijske obresti za
obdobje od prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem
je bil za začasno uvoženo blago, za katerega je nastal carinski
dolg, prvič začet postopek začasnega uvoza do zadnjega dne v
mesecu, v katerem je nastal carinski dolg.
(5) Carinski organ izračuna znesek kompenzacijskih
obresti na podlagi dolgovanih uvoznih dajatev, stopnje kompenzacijskih obresti, določene v skladu s tretjim odstavkom
tega člena in obdobja, ugotovljenega v skladu s četrtim odstavkom tega člena.’
10. člen
V drugem odstavku 137. člena se besede ‘ali prijavo za
začetek carinsko dovoljene rabe ali uporabe blaga’ nadomestijo z besedami ‘za začasni uvoz’.
11. člen
Za 138. členom se doda nov 138.a člen, ki se glasi:
‘138.a člen
(1) Vložnik carinske deklaracije za začetek postopka
začasnega izvoza blaga na oplemenitenje brez sistema zamenjave mora carinski deklaraciji priložiti izjavo, katere vsebina ustreza vzorcu iz priloge 16.a k tej uredbi, ki je njen
sestavni del.
(2) Za uporabo in spreminjanje izjave iz prejšnjega
odstavka se primerno uporabljajo četrti do osmi odstavek 56.
člena in 57. člen te uredbe.’
12. člen
Za drugim odstavkom 142. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
‘(3) Vlada Republike Slovenije lahko na zahtevo ministrstva, pristojnega za ekonomske odnose s tujino in ministrstva, pristojnega za zadevno industrijsko panogo v primerih,
kadar je tehnološko ugotavljanje istovetnosti otežkočeno, odobri, da preverjanje istovetnosti v primeru začasnega izvoza
določenega blaga na oplemenitenje in vrnitvi tega blaga ni
potrebno.’
13. člen
Za 152. členom se doda nov 152.a člen, ki se glasi:
‘152.a člen
(uporaba ukrepov trgovinske politike)
(1) Ukrepi trgovinske politike, ki veljajo za izvoz domačega blaga, se v skladu z drugim odstavkom 111. člena carinskega zakona uporabijo ob sprejemu carinske deklaracije za
začetek postopka začasnega izvoza na oplemenitenje.
(2) Če se pridobljeni proizvodi iz prvega odstavka 111.
člena carinskega zakona sprostijo v prosti promet in so za
takšne proizvode v času sprejema carinske deklaracije za sprostitev v prosti promet, v veljavi ukrepi trgovinske politike, se
ti ukrepi uporabijo za pridobljene proizvode samo v primeru,
če le-ti niso proizvodi slovenskega porekla, glede na kriterije
določene v skladu z 12. do 14. členom carinskega zakona.
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(3) Ukrepi trgovinske politike, ki veljajo za sprostitev v
prosti promet se ne uporabijo tudi v primeru, da gre za sprostitev v prosti promet blaga, ki je bilo začasno izvoženo na
oplemenitenje v okviru sistema zamenjave ali ki je bilo v
tujini na začasnem izvozu zaradi popravila ali izvedbe dodatnih proizvodnih operacij v skladu s 96. členom carinskega
zakona.’
14. člen
V prilogi 5 k tej uredbi se za 3. točko doda nova 3.a
točka, ki se glasi:
‘3a. uvoženo blago:
a) trgovinski in/ali tehnični opis
b) tarifna številka carinske nomenklature
c) ocena količine
d) ocena vrednosti’
V 5. točki priloge 5 se številki ‘47’ in ‘49’ nadomestita s
številkami ‘51’ in ‘53’.
15. člen
Za prilogo 16 k tej uredbi se doda nova priloga 16.a,
katere besedilo se glasi:
‘PRILOGA 16.a
OBVEZNA VSEBINA IZJAVE ZA IZVAJANJE
POSTOPKA ZAČASNEGA IZVOZA NA
OPLEMENITENJE
(138.a člen)
Izjava iz 138.a člena se izda na obrazcu, ki mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
1. ime in prebivališče oziroma firma in sedež vložnika
izjave
2. država, v kateri se bodo opravljale proizvodne operacije
3. podatke o začasno izvoženem blagu:
a) trgovinski in/ali tehnični opis
b) tarifna številka carinske nomenklature
c) ocena količine
d) ocena vrednosti
4. podatki o pridobljenih proizvodih:
a) trgovinski in/ali tehnični opis
b) tarifna številka carinske nomenklature
c) ocena količine
d) ocena vrednosti
5. narava nameravanih proizvodnih operacij
6. ocena časa potrebnega za:
a) izvršitev proizvodnih operacij in
b) vložitev carinske deklaracije za zaključek postopka
začasnega izvoza na oplemenitenje
7. datum, kraj in podpis vložnika izjave.’
16. člen
Ta uredba začne veljati 1. julija 1996.
Št. 424-01/95-13/2-8
Ljubljana, dne 13. junija 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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2170.
Na podlagi 165. člena carinskega zakona (Uradni list RS,
št. 1/95 in 28/95) in 21. člena zakona o Vladi Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada
Republike Slovenije
UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe o uveljavljanju
pravice do carinske oprostitve
1. člen
V uredbi o uveljavljanju pravice do carinske oprostitve
(Uradni list RS, št. 56/95) se v 2. členu za tretjim odstavkom
doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
‘(4) Potrdila, ki jih izdajajo pristojni organi v skladu s to
uredbo se lahko uporabljajo v carinskih postopkih, če od
dneva njihove izdaje ni preteklo več kot šest mesecev.’
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se črta drugi stavek in doda
naslednje besedilo:
‘Označitev z uradno nalepko je obvezna za osebne
avtomobile, ki so v skladu s carinskimi predpisi oproščeni
plačila carine. Nalepko izda carinski organ, ki je odločil o
oprostitvi plačila carine.’
3. člen
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
‘3.a člen
(1) Če ta uredba določa, da je mogoče uveljavljati carinsko oprostitev le v primeru, da se blago ne izdeluje v
Sloveniji, se šteje, da se določeno blago ne izdeluje v Sloveniji, če se ne izdeluje enakovrstno blago.
(2) Šteje se, da je določeno blago enakovrstno, če se
uvršča v isto osemmestno postavko carinske nomenklature,
ima enako trgovinsko kvaliteto in je enakih tehničnih karakteristik.
(3) Pri izdaji potrdila o tem, da se določeno blago ne
proizvaja v Sloveniji, bodo pristojni organi upoštevali tudi
osnovni namen uporabe blaga, manj pa posamezne značilnosti
blaga kot so kvaliteta, tip ipd.’
4. člen
V 8. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
‘(2) Za domačega potnika se štejeta slovenski državljan
in tuji državljan, ki imata stalno prebivališče v Republiki
Sloveniji, če potujeta z veljavno listino.’
5. člen
Črta se 10. člen.
6. člen
V 11. členu se v prvem in drugem odstavku črta besedilo
‘oziroma 10.’
7. člen
V 4. točki prvega odstavka 17. člena se za prvim stavkom doda stavek:
‘Razen v upravičenih primerih seznama ni dovoljeno
dopolnjevati.’
8. člen
V 3. točki prvega odstavka 18. člena se za prvim stavkom doda stavek:
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‘Razen v upravičenih primerih seznama ni dovoljeno
dopolnjevati.’
Za drugim odstavkom 18. člena se dodata nova tretji in
četrti odstavek, ki se glasita:
‘(3) Tuj državljan uveljavlja oprostitev plačila carine v
skladu s tem poglavjem tudi za gospodinjske predmete in
rabljen osebni avtomobil, ki jih je pred sprostitvijo v prosti
promet začasno uvozil v skladu z 9. točko 108. člena carinskega zakona, vendar le, če je imel to blago v lasti oziroma
uporabi šest mesecev pred preselitvijo.’
(4) Enoletni rok za uveljavitev oprostitve plačila carine v
skladu s tem členom začne teči z dnem vročitve odločbe o
pridobitvi državljanstva oziroma dovoljenja za stalno prebivanje.’
9. člen
V 24. členu se besedilo ‘v zadnjih 12 mesecih’ nadomesti z besedilom ‘v tem koledarskem letu’.
10. člen
V drugem odstavku 33. člena se besede ‘osebna motorna
vozila’ nadomestijo z besedami ‘osebni avtomobili z delovno
prostornino bencinskega motorja do 1,8 litra in dizelskega
motorja do 1,9 litra’.
11. člen
V četrti alinei prvega odstavka 34. člena se besede ‘nega
in pomoč’ nadomestijo z besedami ‘pomoč in postrežbo druge
osebe’, besedilo v nadaljevanju se črta.
Besedilo druge alinee drugega odstavka se nadomesti z
naslednjim besedilom:
‘– otroci in mladoletniki z zmerno, težjo in težko motnjo
v duševnem razvoju (točka b, c in č 3. člena pravilnika o
razvrščanju in razvidu otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, Uradni list RS, št. 18/77 – v nadaljevanju pravilnik), otroci in
mladoletniki s težjo in težko motorično prizadetostjo (7. člen
pravilnika) in otroci in mladoletniki s kombinacijo duševnih
in telesnih motenj v razvoju, ki zaradi tega potrebujejo pripomoček oziroma pomoč druge osebe.’
12. člen
Besedilo prvega odstavka 35. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
‘(1) Oprostitev iz 34. člena te uredbe se uveljavlja na
podlagi pisnega izvida in mnenja invalidske komisije ustanovljene po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ali odločbe o priznanem statusu invalida v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo telesno in duševno prizadetih oseb ali
potrdila pristojnega centra za socialno delo, ki ga le-ta izda na
podlagi izvedenskega mnenja o razvrščanju šoloobveznih otrok
in mladoletnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju
oziroma v primeru predšolskih otrok na podlagi potrdila
zdravstvenega zavoda, ki ga le-ta izda na podlagi izvedenskega mnenja dispanzerske pediatrične službe ali ustrezne specialistične klinike. Vojni invalidi uveljavljajo oprostitev na podlagi pisnega izvida in mnenja pristojne zdravniške komisije
ustanovljene po predpisih o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju.’
V drugem odstavku 35. člena se:
– za besedo ‘komisije’ doda vejica in besedilo ‘odločbe
oziroma potrdil’,
– v drugi alinei besede ‘pravica do strežbe in pomoči’
nadomesti z besedami ‘pravica do dodatka za pomoč in
postrežbo’.
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13. člen
V 13., 20., 21. ter 34. do 37. členu se besedilo ‘motorno
vozilo’ ali ‘vozilo’ ali ‘osebno motorno vozilo’ v ustreznem
sklonu in številu nadomesti z besedilom ‘osebni avtomobil’ v
ustreznem sklonu in številu.
Šteje se, da so osebni avtomobili, avtomobili za prevoz
potnikov, ki imajo skupaj s sedežem za voznika največ devet
sedežev in so izdelani po veljavnih standardih.
14. člen
Za prvim odstavkom 58. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
‘(2) Za potrebe tega poglavja se smiselno uporablja 60.
člen te uredbe.’
15. člen
Besedilo 1. točke prvega odstavka 92. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
‘1. potrdilo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, da je podjetje oziroma zavod registriran kot invalidsko
podjetje oziroma kot zavod za usposabljanje in zaposlovanje
invalidov ter da je blago, ki se uvaža namenjeno izključno za,
uporabo pri dejavnosti zaposlovanja in usposabljanja invalidov.
Za 2. točko prvega odstavka se doda nova 3. točka, ki se
glasi:
‘3. lastno pisno izjavo, da se bodo na sredstvih oziroma
opremi, za katero se uveljavlja oprostitev plačila carine, usposabljale in zaposlovale izključno invalidne osebe oziroma
da je uvoženo blago in oprema namenjeno izključno za uporabo invalidom.’
16. člen
V 116. členu se za prvo alineo pika nadomesti z vejico in
doda nova druga alinea, ki se glasi:
‘– predmet oprostitve ne označi s posebno nalepko ali jo
odstrani pred potekom rokov iz 166. člena carinskega zakona
(3. člen).’
17. člen
Obrazec nalepke v prilogi 1 te uredbe se nadomesti z
obrazcem, ki je v prilogi te uredbe.
Nalepke, ki so bile natiskane pred uveljavitvijo te uredbe
in jih imajo carinski organi na zalogi se lahko porabijo tudi po
uveljavitvi te uredbe za označevanje blaga, oproščenega plačila carine, razen motornih vozil.
18. člen
V prilogi 3 te uredbe se:
– za tarifno številko ’85.43' doda tarifna številka ’87.02'
in naslednje besedilo:
‘Motorna vozila za javni prevoz potnikov
Ex: avtobusi s premično nakladalno ploščadjo ali s hidravličnim nagibom šasije za prevoz invalidov na invalidskih
vozičkih’
– v tarifni številki 87.03 na koncu besedila dodata naslednji alinei:
‘– osebna vozila tipa karavan posebej prirejena za
prevoz invalidov na invalidskih vozičkih
– kombi vozila posebej prirejena za prevoz invalidov
na invalidskih vozičkih
– črta tarifna številka 87.05 s pripadajočim besedilom.
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19. člen
V prilogi 4 te uredbe se v 1. točki, alinei ‘-87. Poglavje’
besedilo za besedami ‘deli in pribor’ nadomesti z naslednjim
besedilom ‘- razen vozil iz tarifne številke 87.03.’
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3. člen
V prvem odstavku 28. člena se za besedama ‘evidence
iz’ dodajo besede ‘prve ali druge alinee prvega odstavka’.
4. člen
Ta uredba začne veljati 1. julija 1996.

20. člen
Ta uredba začne veljati 1. julija 1996.

Št. 424-06/95-5/2-8
Ljubljana, dne 13. junija 1996.

Št. 424-03/95-16/3-8
Ljubljana, dne 13. junija 1996.

Vlada Republike Slovenije
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

PRILOGA
2172.
Na podlagi četrtega odstavka 12. člena carinskega zakona (Uradni list RS, št. 1/95 in 28/95) in 21. člena zakona o
Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96)
izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o dopolnitvah uredbe o kriterijih za ugotavljanje in
načinu dokazovanja porekla blaga
1. člen
V uredbi o kriterijih za ugotavljanje in načinu dokazovanja porekla blaga (Uradni list RS, št. 56/95) se v drugem
odstavku 5. člena besedi ‘je številka’ nadomestita z besedama
‘so številke’.
2. člen
V 2. točki tretjega odstavka 7. člena se beseda ‘bistveni’
nadomesti z besedo ‘značilni’.

2171.
Na podlagi četrtega odstavka 128. člena carinskega zakona (Uradni list RS, št. 1/95 in 28/95) in 21. člena zakona o
Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96)
izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe o prostih
carinskih conah
1. člen
V uredbi o prostih carinskih conah (Uradni list RS, št.
56/95) se četrti odstavek 26. člena spremeni, tako da se glasi:
‘(4) Evidence iz 136. člena carinskega zakona, ki jih
vodi uporabnik v zvezi z blagom, ki ga v coni predeluje v
okviru postopka uvoza zaradi izvoza v skladu z 2. ali 3. točko
89. člena carinskega zakona ali v okviru postopka predelave
pod carinskim nadzorom, morajo vsebovati vse podatke, ki so
z uredbo o carinskih postopkih z ekonomskim učinkom,
predpisani za nadzor nad izvajanjem teh postopkov.’
2. člen
V prvem in tretjem odstavku 27. člena se za besedama
‘evidence iz’ dodajo besede ‘prve ali druge alinee prvega
odstavka’.

3. člen
Za 18. členom se doda nov 18a. člen, ki se glasi:
’18.a člen
Dokazilo o preferencialnem poreklu blaga se ne more
upoštevati, če carinski organi obračunajo carinski dolg na
podlagi 144. do 147. člena carinskega zakona.’
4. člen
Ta uredba začne veljati 1. julija 1996.
Št. 424-01/95-14/2-8
Ljubljana, dne 13. junija 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2173.
Na podlagi prvega odstavka 58. člena carinskega zakona
(Uradni list RS, št. 1/95 in 28/95) in 21. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja
Vlada Republike Slovenije
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UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe o načinu prodaje
carinskega blaga in razdelitvi s prodajo pridobljenih
sredstev
1. člen
V uredbi o načinu prodaje carinskega blaga in razdelitvi
s prodajo pridobljenih sredstev (Uradni list RS, št. 56/95) se v
tretjem odstavku 28. člena na koncu pika nadomesti z vejico
in doda naslednje besedilo: ‘kar po seznanitvi s postopkom o
vozilu potrdi pristojni carinski organ.’
2. člen
Ta uredba začne veljati 1. julija 1996.
Št. 424-07/95-5/2-8
Ljubljana, dne 13. junija 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2174.
Na podlagi petega odstavka 167. člena carinskega zakona (Uradni list RS, št. 1/95 in 28/95) in 21. člena zakona o
Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96)
izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe o kriterijih za
oprostitev plačila carine pri ponovnem uvozu blaga
1. člen
V uredbi o kriterijih za oprostitev plačila carine pri ponovnem uvozu blaga (Uradni list RS, št. 56/95) se drugi
odstavek 12. člena spremeni tako, da se glasi:
‘(2) Če se postopki iz prejšnjega odstavka ne zaključijo
do 1. julija 1996, se lahko začasno izvoženo blago ponovno
uvozi na carinsko območje v skladu s to uredbo. Dveletni rok
iz prvega odstavka 167. člena carinskega zakona se šteje od
dneva, ko poteče rok začasnega izvoza blaga oziroma dneva,
ko poteče rok zadnjega podaljšanja začasnega izvoza blaga po
predpisih, ki so se uporabljali do uveljavitve te uredbe.’
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
‘(3) Carinska uprava lahko v upravičenih primerih dovoli, da se v skladu s to uredbo ponovno uvozi tudi blago, ki je
bilo izvoženo v skladu s predpisi, ki so se uporabljali pred
1. januarjem 1996, tudi če je že preteklo dve leti od dneva
izvoza. To blago se mora ponovno uvoziti najpozneje do
1. januarja 1997.’
2. člen
Ta uredba začne veljati 1. julija 1996.
Št. 424-03/95-15/2-8
Ljubljana, dne 13. junija 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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2175.
Na podlagi 5. člena zakona o priložnostnih kovancih
(Uradni list RS, št. 7/93) in v skladu z uredbo o določitvi
dogodkov, ob katerih se v letu 1996 izdajajo priložnostni
kovanci (Uradni list RS, št. 69/95) izdaja Vlada Republike
Slovenije
UREDBO
o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih
znamenjih priložnostnih kovancev ob 100-letnici
olimpijskih iger moderne dobe
1. člen
Republika Slovenija izda priložnostne kovance ob 100letnici olimpijskih iger moderne dobe v obsegu in z glavnimi
znamenji ter drugimi značilnostmi, kakor je določeno s to
uredbo.
2. člen
Ob 100-letnici olimpijskih iger moderne dobe izda Republika Slovenija:
– priložnostne zlatnike z nominalno vrednostjo 5000 tolarjev, in sicer najmanj 1000 kovancev v skupni nominalni
vrednosti 5,000.000 tolarjev in največ 3.000 kovancev v skupni vrednosti 15,000.000 tolarjev;
– priložnostne srebrnike z nominalno vrednostjo 500 tolarjev, in sicer najmanj 3.000 kovancev v skupni nominalni
vrednosti 1,500.000 tolarjev in največ 10.000 kovancev v
skupni vrednosti 5,000.000 tolarjev;
– priložnostne kovance, izdelane iz kovin, iz katerih se
izdelujejo kovanci v obtoku, z nominalno vrednostjo 5 tolarjev, v količini 200.000 kovancev in v skupni vrednosti
1,000.000 tolarjev.
V prvi emisiji bo izdelano 1000 zlatnikov, 3000 srebrnikov in 200.000 tečajnih kovancev.
O morebitni naknadni izdelavi priložnostnih kovancev
do največje dopustne količine v skladu s prvo in drugo alineo
prvega odstavka tega člena soglasno odločata Banka Slovenije in Ministrstvo za finance.
3. člen
Priložnostni zlatniki bodo izdelani iz zlata čistine
900/1000 v posebni tehniki z ravnimi površinami visokega
sijaja in matiranimi reliefnimi površinami priložnostnega motiva.
Zlatniki bodo imeli težo 7 gramov in premer 24 milimetrov. Pri vsakem posameznem zlatniku je dovoljen pri teži
odmik do 1% nad težo oziroma 1% pod težo.
4. člen
Priložnostni srebrniki bodo izdelani iz srebra čistine
925/1000 v posebni tehniki z ravnimi površinami visokega
sijaja in matiranimi reliefnimi površinami priložnostnega
motiva.
Srebrniki bodo imeli težo 15 gramov in premer 32
milimetrov. Pri vsakem posameznem srebrniku je dovoljen pri
teži odmik do 1% nad težo oziroma 1% pod težo.
5. člen
Priložnostni kovanci, izdelani iz kovin, iz katerih se
izdelujejo kovanci v obtoku, bodo izdelani iz zlitine, ki vsebuje 78% bakra, 20% cinka in 2% niklja.
Kovanci bodo imeli težo 6,4 grama in premer 26 milimetrov. Pri vsakem posameznem kovancu je dopusten odmik od
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teže do 2% nad ali pod težo, pri premeru pa do 0,1 mm nad
oziroma pod premerom.
6. člen
Videz sprednje strani zlatnikov, srebrnikov in tečajnih
kovancev iz 3., 4. in 5. člena te uredbe bo naslednji:
– osrednji motiv na kovancih je stiliziran lik telovadca
pri izvedbi vaje v parterju. Ob zunanjem robu je okrog lika
telovadca napis: “OLIMPIJSKE IGRE”, pod telovadcem pa
letnici: “1896–1996”.
7. člen
Videz zadnje strani priložnostnih kovancev iz 6. člena te
uredbe bo naslednji:
– v sredini kovancev je vodoravno izpisana vrednost s
številkami: “5000”, “500” oziroma: “5”, pod njimi pa besedilo: “TOLARJEV”. Nad številčno oznako kovancev je ob zunanjem robu polkrožni napis: “REPUBLIKA SLOVENIJA”.
Pod besedilom je znak Olimpijskega komiteja Slovenije (pet
olimpijskih krogov s plamenico), pod njim pa letnica izdaje:
“1996”.
8. člen
Priložnostni kovanci, izdani na podlagi te uredbe, so po
obodu nazobčani.
9. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-12/93-2/10-8
Ljubljana, dne 20. junija 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2176.
Na podlagi 5. člena zakona o priložnostnih kovancih
(Uradni list RS, št. 7/93) in v skladu z uredbo o določitvi
dogodkov, ob katerih se v letu 1996 izdajajo priložnostni
kovanci (Uradni list RS, št. 69/95) izdaja Vlada Republike
Slovenije
UREDBO
o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih
znamenjih priložnostnih kovancev ob 5. obletnici
osamosvojitve
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vrednosti 1,500.000 tolarjev in največ 10.000 kovancev v
skupni vrednosti 5,000.000 tolarjev;
– priložnostne kovance, izdelane iz kovin, iz katerih se
izdelujejo kovanci v obtoku, z nominalno vrednostjo 5 tolarjev, v količini 200.000 kovancev in v skupni vrednosti
1,000.000 tolarjev.
V prvi emisiji bo izdelano 1000 zlatnikov, 3000 srebrnikov in 200.000 tečajnih kovancev.
O morebitni naknadni izdelavi priložnostnih kovancev
do največje dopustne količine v skladu s prvo in drugo alineo
prvega odstavka tega člena soglasno odločata Banka Slovenije in Ministrstvo za finance.
3. člen
Priložnostni zlatniki bodo izdelani iz zlata čistine
900/1000 v posebni tehniki z ravnimi površinami visokega
sijaja in matiranimi reliefnimi površinami priložnostnega motiva.
Zlatniki bodo imeli težo 7 gramov in premer 24 milimetrov. Pri vsakem posameznem zlatniku je dovoljen pri teži
odmik do 1% nad težo oziroma 1% pod težo.
4. člen
Priložnostni srebrniki bodo izdelani iz srebra čistine
925/1000 v posebni tehniki z ravnimi površinami visokega
sijaja in matiranimi reliefnimi površinami priložnostnega motiva.
Srebrniki bodo imeli težo 15 gramov in premer 32 milimetrov. Pri vsakem posameznem srebrniku je dovoljen pri
teži odmik do 1% nad težo oziroma 1% pod težo.
5. člen
Priložnostni kovanci, izdelani iz kovin, iz katerih se
izdelujejo kovanci v obtoku, bodo izdelani iz zlitine, ki vsebuje 78% bakra, 20% cinka in 2% niklja.
Kovanci bodo imeli težo 6,4 grama in premer 26 milimetrov. Pri vsakem posameznem kovancu je dopusten odmik od
teže do 2% nad ali pod težo, pri premeru pa do 0,1 mm nad
oziroma pod premerom.
6. člen
Videz sprednje strani zlatnikov in tečajnih kovancev iz
3. in 5. člena te uredbe bo naslednji:
– osrednji motiv na kovancih je gorenjski dišeči nagelj v
gornjem desnem delu kovancev. Cvet je sestavljen iz petih
listov, ki simbolizirajo peto obletnico osmosvojitve. Pod njim
so letnice: “1991 . 1996”. Ob levem robu kovancev je napis:
“SAMOSTOJNA SLOVENIJA”.

1. člen
Republika Slovenija izda priložnostne kovance ob
5. obletnici osamosvojitve v obsegu in z glavnimi znamenji
ter drugimi značilnostmi, kakor je določeno s to uredbo.

7. člen
Videz zadnje strani priložnostnih kovancev iz 6. člena te
uredbe bo naslednji:
– v sredini kovancev je na levi strani vodoravno izpisana
vrednost s številkama: “5000” oziroma: “5”, pod njo pa besedilo “TOLARJEV” in letnica izdaje: “1996”. Ob desnem robu
kovancev je polkrožni napis “REPUBLIKA SLOVENIJA”.

2. člen
Ob 5. obletnici osamosvojitve izda Republika Slovenija:
– priložnostne zlatnike z nominalno vrednostjo 5000 tolarjev, in sicer najmanj 1000 kovancev v skupni nominalni
vrednosti 5,000.000 tolarjev in največ 3.000 kovancev v skupni vrednosti 15,000.000 tolarjev;
– priložnostne srebrnike z nominalno vrednostjo 500 tolarjev, in sicer najmanj 3.000 kovancev v skupni nominalni

8. člen
Videz sprednje strani srebrnikov iz 4. člena te uredbe bo
naslednji:
– osrednji motiv na kovancih je reliefna podoba dela
zemeljske oble s točko, ki predstavlja približno lokacijo države Slovenije. V obrisih globusa je v loku napis:
“SAMOSTOJNA SLOVENIJA”, pod njim pa letnici:
“1991–1996”.
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9. člen
Videz zadnje strani priložnostnih srebrnikov iz 8. člena
te uredbe bo naslednji:
– na kovancih je v osrednjem delu predstavljen zemljevid Slovenije v njenih naravnih mejah. V sredini zemljevida je
v dveh linijah napis: “REPUBLIKA SLOVENIJA”. Pod zemljevidom je izpisana številčna oznaka: “500”, poleg nje pa
beseda: “TOLARJEV. Nad zemljevidom je v levem delu izpisana letnica izdaje: “1996”. V sredini kovancev zgoraj je
številčna oznaka izražena še v pisavi za slepe osebe.
10. člen
Priložnostni kovanci, izdani na podlagi te uredbe, so po
obodu nazobčani.
11. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-12/93-2/9-8
Ljubljana, dne 20. junija 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2177.
Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 7. člena zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in
ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91) in v skladu z zakonom o izvajanju proračuna Republike Slovenije za leto 1996
(Uradni list RS, št. 5/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi
finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva
ter proizvodnje hrane za leto 1996
1. člen
20. člen uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva in proizvodnje hrane za leto 1996
(Uradni list RS, št. 7/96, 13/96, 19/96 in 25/96) se spremeni
in dopolni tako, da se v celoti glasi:
“1433 Nadomestilo pri cenah kmetijskih proizvodov
A) Stroški analiz odkupljene pšenice in rži
1. Namen ukrepa in pogoji za dodelitev sredstev:
Pokrivanje stroškov analiz kakovosti odkupljene pšenice in rži letine 1996 Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve v skladu s sklepom o vzpostavitvi tržnega reda ter
uredbo o pogojih odkupa pšenice in rži letine 1996.
2. Način uveljavljanja zahtevkov:
– račun in priložena dokazila o opravljenih analizah ter
poročilo o odkupu pšenice in rži letine 1996 s strani Zavoda
Republike Slovenije za blagovne rezerve.
3. Višina sredstev za namene iz prve alinee 1. točke
tega člena je 28,500.000 SIT.
B) Pomoč klavnicam z regresiranjem obresti pri najetih
posojilih za odkup in vzdrževanje zalog govedi in prašičev
1. Namen ukrepa:
Omilitev posledic kopičenja velikih zalog klavne govedi v živem in preprečevanje zmanjševanja odkupa klavne
govedi in prašičev, pomoč klavnopredelovalnim organizaci-
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jam za regresiranje obresti pri najetih posojilih za odkup in
za vzdrževanje zalog govedi in prašičev.”
2. Pogoji za pridobitev sredstev:
Upravičenci za regresiranje obresti za posojila za odkup klavne govedi in prašičev so klavnopredelovalne organizacije, ki imajo tako posojilo najeto, ter odkupijo vse ponujene količine klavnih živali po določeni odkupni ceni, ki
ne sme biti nižja od:
a) govedo:
Plačilni
razred

1.
2.
3. osnovni
4.
5.

Odkupna cena v SIT/kg
žive teže klavni trupi

291,00
273,00
260,00
234,00
208,00

537,00
504,00
480,00
432,00
384,00

Dodatek ali odbitek
od osnovne cene v %

+12
+5
0,00
–10
–20

b) prašiči: Osnovni kakovostni razred 195 SIT/kg žive
teže pitovnih prašičev
Drugi pogoji so:
– živali morajo biti slovenskega porekla, ali pa morajo
biti v reji na območju Republike Slovenije najmanj šest
mesecev pred zakolom,
– vse živali morajo biti ocenjene na liniji klanja v skladu s predpisi,
– iz priloženega računa mora biti razvidna teža odkupljenih živali, cena, kakovostni razred živali in točen naslov
rejca,
– če so živali last klavnopredelovalne organizacije oziroma v lastni ali kooperacijski reji, se namesto računa za
odkup živali predloži obračun za storitveno pitanje, iz katerega so razvidni: čas pitanja, skupni prirast, poreklo živali,
število živali, obračun in natančen naslov lokacije reje živali
šest mesecev pred zakolom,
– rok plačila za vse odkupljene živali je največ 30 dni
od dneva prevzema,
– minimalna živa teža govedi pri odkupu je 500 kg za
pitance in 450 kg za telice oziroma 270 kg za trupe pitancev
in 240 kg za trupe telic.
3. Višina podpore:
– pri najetih posojilih za odkup v obdobju od 20. maja
1996 do 30. junija 1996 in vzdrževanju zalog mesa govedi in
prašičev za obdobje štirih mesecev po odkupu, se regresira
realna obrestna mera (r), vendar največ do višine 10 odstotkov letno. Obračun obresti se izvede na konformni način od
zneska – osnov za obračun, ki jo predstavlja cena iz 2.
podtočke B) tega člena.
4. Rok za vložitev zahtevkov:
Rok za vložitev zahtevkov za regresiranje obresti pri
najetih posojilih za odkup in vzdrževanje govedi in prašičev
je do 15. v tekočem mesecu za pretekli mesec.
5. način vlaganja zahtevkov:
Zahtevki se vlagajo na posebnem obrazcu.
Vlagatelj mora k zahtevku priložiti:
– seznam upravičencev z obračunom obresti,
– zapisnik kontrolne organizacije z linije klanja z navedbo teže in kakovostnega razreda (za prašiče odkupljene
do 1. julija 1996 samo navedba teže),
– kopijo računa ali obračuna z zgoraj navedenimi podatki,
– izjavo rejca pri uvoženih živalih, ki je imel živali v
reji v Republiki Sloveniji najmanj šest mesecev pred oddajo
v zakol.
6. Skupna vrednost sredstev za ta namen je 130,000.000
tolarjev.
C) Pomoč Zavodu Republike Slovenije za blagovne
rezerve za regresiranje obresti pri najetih posojilih za odkup
in vzdrževanje zalog govedi
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1. Namen ukrepa:
Omilitev posledic kopičenja velikih zalog klavne govedi v živem in preprečevanje zmanjševanja odkupa klavne
govedi, pomoč Zavodu Republike Slovenije za blagovne
rezerve za regresiranje obresti pri najetih posojilih za odkup in za vzdrževanje zalog 2.500 kom mlade govedi v
teži: biki več kot 650 kg žive teže oziroma 320 kg teže
trupov in telice več kot 550 kg žive teže oziroma 280 kg
teže trupov.
2. Pogoji za pridobitev sredstev:
Upravičenec za regresiranje obresti za posojila za odkup klavne govedi je Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, ki ima tako posojilo najeto ter odkupi do 2.500
kom klavne govedi po določeni odkupni ceni, ki ne sme biti
nižja od 231,50 SIT za kg žive teže za osnovni plačilni
razred oziroma:
Plačilni razred

Odkupna cena v SIT/kg
žive teže
klavni trupi

1.
2.
3. osnovni
4.
5.

259,30
243,10
231,50
220,00
208,40

489,30
458,70
436,80
414,90
393,10

Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve mora
imeti sklenjeno pogodbo z zadrugo ali klavnopredelovalno
organizacijo o odkupu govedi.
Drugi pogoji pa so enaki kot pod točko 2 poglavja Č.
3. Višina podpore
Pri najetih posojilih za odkup v obdobju od 1. julija do
31. julija 1996 in vzdrževanje zalog mesa govedi za obdobje
največ do 5 mesecev po odkupu, se regresira realna obrestna
mera (r), vendar največ do višine 10% letno. Obračun obresti
se izvede na konformni način od zneska osnove za obračun,
ki jo predstavlja cena iz točke 2.
4. Rok za vložitev zahtevkov
Rok za vložitev zahtevkov za regresiranje obresti pri
najetih posojilih za odkup in vzdrževanje govedi v zalogah
je do 15. v tekočem mesecu za pretekli mesec.
5. Način vlaganja zahtevkov
Zahtevki se vlagajo na posebnem obrazcu. Vlagatelj
mora k zahtevku priložiti:
– obračun obresti,
– zapisnik kontrolne organizacije z linije klanja z navedbo teže in kakovostnega razreda,
– kopijo računa ali obračuna z zgoraj navedenimi podatki,
– izjavo rejca pri uvoženih živalih, da je imel živali v
reji v Republiki Sloveniji najmanj šest mesecev pred oddajo
v zakol,
– obračun stroškov organizacije odkupa, klanja, skladiščenja in odprodaje zalog,
– zapisnik o skladiščenju, podpisan s strani lastnika
hladilnice in pooblaščene kontrolne organizacije,
– veljavno pogodbo z zadrugo ali klavnopredelovalno
organizacijo.
6. Višina sredstev:
Za ta namen je zagotovljenih 30,000.000 SIT.
Č) Pokrivanje negativne razlike stroškov Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, nastale ob interventnem odkupu, organizaciji zakola in skladiščenju zalog govedi
1. Namen ukrepa
Pokrivanje negativne razlike, nastale pri Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve ob interventnem na-
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kupu, organizaciji zakola in skladiščenju zalog ter odprodaji
govedi iz točke C) tega člena, za obdobje do največ 5 mesecev po nakupu v mesecu juliju 1996.
2. Pogoji za pridobitev sredstev:
Negativna razlika v skupni višini do 30% od odkupne
cene iz prejšnje alinee se izračuna na podlagi predložene
dokumentacije, iz katere je razvidno število odkupljenih živali v mesecu juliju, cenovni razredi in teža živali, končni
obračun, vsi stroški, ki so vezani na interventni odkup, vzdrževanje zalog in prodaje ter končni obračun prodanih zalog.
Obračun predloži skupaj s končnim zahtevkom Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, potrdi pa ga Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Drugi pogoji pa so:
– živali morajo biti slovenskega porekla ali pa morajo
biti v reji na območju Republike Slovenije najmanj 6 mesecev pred zakolom,
– vse živali morajo biti ocenjene na liniji klanja v skladu s predpisi,
– iz priloženega računa mora biti razvidna teža odkupljenih živali, cena, kakovostni razred živali in točen naslov
rejca, ki je živali prodal,
– k obračunu stroškov skladiščenja mora biti priložen
zapisnik pooblaščene kontrolne organizacije o začetku skladiščenja, poteku in zaključku skladiščenja, z navedbo datumov, količin in kakovosti, podpisan s strani Inspekta in
lastnika hladilnice,
– rok plačila za vse odkupljene živali je največ 30 dni
od dneva prevzema,
– minimalna živa teža govedi pri odkupu je 600 kg za
bike pitance in 550 kg za telice oziroma 320 kg za trupe
bikov pitancev in 280 kg za trupe telic.
3. Višina podpore
Za namen pokrivanja negativne razlike pri interventnem odkupu in organizacije zakola, skladiščenja in odprodaje zalog je predvideno skupno do 30% od skupne vrednosti
nakupa živali v obliki nepovratnih sredstev.
4. Rok za vložitev zahtevkov
Rok za vložitev zahtevkov za pokrivanje negativne razlike je 15 dni po odprodaji vseh količin zalog.
5. Način vlaganja zahtevkov
Zahtevki se vlagajo na posebnem obrazcu. Vlagatelj
mora k zahtevku priložiti:
– obračun obresti,
– zapisnik kontrolne organizacije z linije klanja z navedbo teže in kakovostnega razreda,
– kopijo računa ali obračuna z zgoraj navedenimi podatki,
– izjavo rejca pri uvoženih živalih, da je imel živali v
reji v Republiki Sloveniji najmanj šest mesecev pred oddajo
v zakol,
– obračun stroškov organizacije odkupa, klanja, skladiščenja in odprodaje zalog,
– zapisnik o skladiščenju, podpisan s strani lastnika
hladilnice in pooblaščene kontrolne organizacije,
– veljavno pogodbo z zadrugo ali klavnopredelovalno
organizacijo.
6. Višina sredstev
Za ta namen je namenjenih 113,000.000 SIT.
2. člen
V 2. točki 27. člena se besedilo “Priloga 2” nadomesti z
besedilom “Priloga 1”.
3. člen
Priloga: SEZNAM PROIZVODOV IN VIŠINA IZRAVNAVE STROŠKOV PRI PRIPRAVI BLAGA ZA ZUNANJI
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TRG se nadomesti z novo prilogo, ki se glasi: “Priloga 1:
SEZNAM PROIZVODOV IN VIŠINA IZRAVNAVE
STROŠKOV PRI PRIPRAVI BLAGA ZA ZUNANJI TRG”,
ki je objavljena skupaj s to uredbo.
4. člen
4. člen uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o
uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1996 (Uradni list RS,
št. 25/96) se črta.
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5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402-03/95-3/8-8
Ljubljana, dne 20. junija 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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2178.

2179.

Na podlagi drugega odstavka 5. člena zakona o carinski
tarifi (Uradni list RS, št. 74/95) v zvezi s 3. in 4. členom
uredbe o natančnejših kriterijih za določitev carinskih kontingentov in uporabe znižane carinske stopnje ali stopnje prosto
pri uvozu blaga (Uradni list RS, št. 75/95) in 21. člena zakona
o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96)
izdaja Vlada Republike Slovenije

Na podlagi 1. in 4. točke 5. člena v zvezi s 1. členom
zakona o posebnih dajatvah pri uvozu kmetijskih proizvodov
in živil (Uradni list RS, št. 29/93) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe
o določitvi carinskih kontingentov pri uvozu
blaga v letu 1996
1. člen
V uredbi o določitvi carinskih kontingentov pri uvozu
blaga v letu 1996 (Uradni list RS, št. 75/95, 2/96, 14/96,
16/96, 19/96, 24/96 in 27/96) se 11.b člen spremeni tako, da se
glasi:
’11.b člen
1) Določa se carinski kontingent za uporabo carinske
stopnje ‘prosto’ za uvoz:
Tar. št.

Poimenovanje

Količina v t

1001 90 990 Pšenica in mešanice žit
na podlagi pšenice
– drugo:
– drugo
1701
Sladkor iz sladkornega
trsa in sladkorne pese ter
kemično čista saharoza v
trdnem stanju
– drugo:
1701 99
– – drugo:
1701 99 100 – – – beli sladkor

UREDBO
o spremembah uredbe o določitvi kmetijskih
in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu
plačuje posebna dajatev
1. člen
V uredbi o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov,
za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev (Uradni list RS,
št. 77/95 in 14/96, 24/96, 27/96) se v prilogi 1, ki je sestavni
del uredbe višina posebne dajatve v koloni 3 za naslednje
kmetijske proizvode in živila nadomesti z naslednjimi višinami:
Tarifna
oznaka
1
0102
0102 90

0102 90 510
0102 90 590

Stopnja
0102 90 610
0102 90 690

100.000

30.000

prosto

prosto

2) Upravičenec za uvoz blaga iz prejšnjega odstavka je
Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve na podlagi
potrdila, ki ga za vsakokratni uvoz predhodno izda Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj.’
2. člen
V 12. členu uredbe se doda nova alinea:
‘– 8001– pri uvozu blaga po 11.b členu te uredbe’.
3. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 424-01/95-15/8-8
Ljubljana, dne 20. junija 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

0102 90 710
0102 90 790
0201
0201 10 00
0201 10 001
0201 10 009
0201 20
0201 20 20
0201 20 201
0201 20 209
0201 20 30
0201 20 301
0201 20 309
0201 20 50
0201 20 501
0201 20 509
0201 20 90
0201 20 901
0201 20 909
0201 30 00
0201 30 001
0201 30 009
0202
0202 10 00
0202 10 001
0202 10 009
0202 20
0202 20 10
0202 20 101
0202 20 109
0202 20 30
0202 20 301
0202 20 309
0202 20 50
0202 20 501
0202 20 509
0202 20 90
0202 20 901
0202 20 909
0202 30
0202 30 10

Poimenovanje
2

Višina posebne
dajatve SIT/kg
3

Govedo, žive živali
– Druge:
– – domačih pasem:
– – – z maso nad 300 kg:
– – – – telice (samice goveda, ki še niso telile):
– – – – – za zakol
– – – – – druge
– – – – krave:
– – – – – za zakol
– – – – – druge
– – – – druge:
– – – – – za zakol
– – – – – druge
Meso, goveje, sveže ali ohlajeno
– Trupi in polovice:
– – mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)
– – drugo
– Drugi kosi s kostmi:
– – ”kompenzirane četrti”:
– – – mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)
– – – drugo
– – nerazkosane ali razkosane sprednje četrti:
– – – mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)
– – – drugo
– – nerazkosane ali razkosane zadnje četrti:
– – – mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)
– – – drugo
– – drugo:
– – – mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)
– – – drugo
– Brez kosti:
– – mlada govedina visoke kvalitete (Hilton
– – drugo
Meso goveje, zamrznjeno
– Trupi in polovice:
– – mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)
– – drugo
– Drugi kosi s kostmi:
– – ”kompenzirane” četrti:
– – – mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)
– – – drugo
– – nerazkosane ali razkosane sprednje četrti:
– – – mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)
– – – drugo
– – nerazkosane ali razkosane zadnje četrti:
– – – mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)
– – – drugo
– – drugo:
– – – mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)
– – – drugo
– Brez kosti:
– – sprednje četrti, cele ali razkosane v največ
pet kosov, vsaka četrt v enem delu; kompenzirane
četrti v dveh delih, od katerih eden vsebuje
sprednjo četrt, celo ali razkosano v največ pet
kosov, drugi del pa zadnjo četrt, razen fileja v
enem kosu:

156,00
156,00
156,00
156,00
156,00
156,00

290,00
290,00
431,00
431,00
431,00
431,00
431,00
431,00
431,00
431,00
499,00
499,00
281,00
281,00
373,00
373,00
373,00
373,00
373,00
373,00
373,00
373,00
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Tarifna
oznaka

Poimenovanje

1

2

0202 30 101
0202 30 109
0202 30 50

– – – mlada govedina visoke kvalitete (Hilton) 420,00
– – – drugo
– – vrat, pleče, plečna bržola in prsa s spodnjim
delom plečeta:
– – – mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)
– – – drugo
– – drugo:
– – – mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)
– – – drugo

0202 30 501
0202 30 509
0202 30 90
0202 30 901
0202 30 909

Višina posebne
dajatve SIT/kg
3
420,00

420,00
420,00
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2181.
Na podlagi 11. člena zakona o Kobilarni Lipica (Uradni
list RS, št. 29/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
SKLEP
o organizaciji in delu javnega zavoda Kobilarna Lipica
I. SPLOŠNA DOLOČBA

420,00
420,00

2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 424-05/93-6/30-8
Ljubljana, dne 20. junija 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2180.
Na podlagi 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) in v zvezi z odlokom o
določitvi višine in načina plačevanja cestnine (Uradni list RS,
št. 28/90, 20/91, 6/92, 52/92 in 27/96) je Vlada Republike
Slovenije na 203. seji 20. junija 1996 sprejela
SKLEP
o spremembi višine cestnine
I
Cestnina za uporabo avtomobilskih cest znaša za prvi
cestninski razred za popolno avtomobilsko cesto 5,3522 tolarjev za km avtoceste.
Cestnina se poleg plačevanja v tolarjih lahko v skladu z
dovoljenjem iz drugega odstavka 21. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 1/91-I, 71/93 in 63/95)
plačuje z naslednjimi valutami: avstralski dolar, avstrijski šiling, belgijski frank, kanadski dolar, danska krona, francoski
frank, nemška marka, grška drahma, italijanska lira, nizozemski gulden, norveška krona, švedska krona, švicarski frank,
angleški funt, ameriški dolar, hrvaška kuna.
II
Najnižja vrednost vnaprejšnjega nakupa abonentskih bonov za plačevanje cestnine znaša za fizične osebe 8.000 tolarjev in za pravne osebe 80.000 tolarjev.
III
Ta sklep začne veljati 1. julija 1996.
Št. 420-05/93-3/4-8
Ljubljana, dne 20. junija 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

1. člen
S tem sklepom se urejajo podrobnejša organizacija in
delovanje javnega zavoda Kobilarna Lipica.
Štampiljka Kobilarne Lipica je okrogle oblike s premerom 3,2 cm, v sredini štampiljke je stiliziran lipicanec, v
zgornjem delu je napis “Kobilarna Lipica 1580”, v spodnjem
delu je napis “Slovenija”.
II. DEJAVNOST
2. člen
Dejavnosti Kobilarne Lipica so:
1. A/kmetijstvo, in sicer:
– A/01.1 pridelovanje krmnih rastlin;
– A/01.22 živinoreja, od tega reja in vzreja konj;
– A/01.42 storitve za živinorejo brez veterinarskih storitev, od tega: pripuščanje, odvzem semena, osemenjevanje,
selekcija, rodovništvo, preizkušanje, oskrba živali;
2. G/trgovina, od tega trgovina:
– G/51 na debelo:
– G/51.21 s krmo za domače živali;
– G/51.23 z živimi živalmi;
– G/51.42 s konjsko in konjeniško opremo;
– G/51.57 s konjskim gnojem;
– G/52 na drobno:
– G/52.11 v nespecializiranih prodajalnah pretežno z
živili;
– G/52. s konji,
– G/52.47 s knjigami, domačim in tujim dnevnim in
periodičnim tiskom, revijami, spominki in izdelki domače
obrti, pisalnimi potrebščinami, razglednicami, znamkami in
kovanci, turistično informativnim gradivom;
– G/52.481 s konjsko in konjeniško opremo;
– G/52.486 z umetniškimi izdelki;
3. H/gostinstvo:
– H/55.11 dejavnost hotelov z restavracijo;
4. I/60.23 prevoz potnikov z vprežnimi vozili;
5. K/73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije;
6. L/75.12 dejavnost javnih ustanov, ki zagotavljajo storitve na področju kulture;
L/75.13 dejavnost javnih ustanov za pospeševanje poslovne dejavnosti;
7. O/92. Rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti, od tega
0/92.32 obratovanje objektov za kulturne prireditve;
0/92.52 delovanje muzejev in varstvo kulturne dediščine;
0/92.61 obratovanje športnih objektov;
0/92.623 druge športne dejavnosti;
0/92.72 druge dejavnosti za sprostitev;
8. druge dejavnosti, za katere da soglasje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj).
III. ORGANI
3. člen
Organi Kobilarne Lipica so:
– svet;
– direktor;

Stran 2794

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

– strokovni vodja;
– strokovni svet.
4. člen
Svet Kobilarne Lipica ima 7 članov, od katerih jih 5
imenuje ustanovitelj, in sicer po enega izmed predstavnikov
ministrstev, pristojnih za kmetijstvo, kulturo, varstvo narave,
turizem in finance, enega imenuje pristojni organ Občine Sežana, enega pa delavci Kobilarne Lipica.
Člani sveta Kobilarne Lipica so imenovani za 4 leta in so
po izteku mandata lahko ponovno imenovani.
Člani sveta izvolijo na prvi seji izmed sebe predsednika
in njegovega namestnika.
5. člen
Svet:
– sprejme statut, akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, pravilnik o pogojih za prodajo konj ter
druge splošne akte ter jih predloži v soglasje ustanovitelju;
– sprejme pravilnik o redu na zavarovanem območju
Kobilarne Lipica, ga predloži v soglasje ministrom, pristojnim
za kmetijstvo, kulturo in varstvo narave, in poskrbi za ustrezno seznanitev javnosti in obiskovalcev z njim;
– pripravi predlog štiriletnega programa iz 8. člena zakona o Kobilarni Lipica in ga predloži v sprejem ustanovitelju;
– sprejme letni program dela in razvoja, ki vsebuje vse
elemente programa iz 8. člena zakona o Kobilarni Lipica, ter
finančni načrt in zaključni račun ter jih predloži v soglasje
ustanovitelju;
– sprejme odločitev o prodaji lipicancev, ki ni predvidena v programu iz prejšnje alinee in jo predloži v soglasje
ministroma, pristojnima za kmetijstvo in kulturo;
– predlaga ustanovitelju spremembo dejavnosti;
– zagotavlja strokovnemu vodji neodvisno strokovno delo z lipicanci v skladu s predpisi in programi;
– imenuje in razrešuje direktorja in predloži predlog v
soglasje ustanovitelju;
– po predhodnem mnenju strokovnega sveta imenuje in
razrešuje strokovnega vodjo in njegovega pomočnika;
– imenuje člane strokovnega sveta;
– opravlja druge naloge, če tako določa zakon, ta sklep
oziroma statut Kobilarne Lipica.
Podrobnejše naloge sveta se določijo v statutu Kobilarne
Lipica.
6. člen
Direktor Kobilarne Lipica organizira in vodi njeno delo
ter poslovanje, jo zastopa in predstavlja in je odgovoren za
zakonitost njenega dela.
Direktor Kobilarne Lipica lahko samostojno sklepa posle v okviru finančnega načrta, za posle, ki niso določeni s
finančnim načrtom, pa lahko brez soglasja ustanovitelja sklepa posle do zneska, ki je določen v finančnem načrtu.
Naloge in pristojnosti direktorja Kobilarne Lipica ter
način njegovega imenovanja se podrobneje določijo v statutu
Kobilarne Lipica.
7. člen
Direktorja Kobilarne Lipica imenuje in razrešuje svet
Kobilarne Lipica s soglasjem ustanovitelja.
Za direktorja Kobilarne Lipica je lahko imenovan, kdor
ima visoko izobrazbo in ustrezne organizacijske in upravljalske izkušnje ter izpolnjuje druge pogoje, določene s statutom
Kobilarne Lipica.
Mandat direktorja traja 4 leta in je lahko po poteku te
dobe ponovno imenovan.
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8. člen
Strokovni vodja Kobilarne Lipica vodi strokovno delo v
zvezi z varstvom spomeniške celote in vsakega njenega dela.
Strokovni vodja Kobilarne Lipica ima pomočnika.
Če je strokovni vodja strokovnjak za rejo in vzrejo lipicancev, je njegov pomočnik strokovnjak za varstvo drugih
delov kulturnega spomenika oziroma obratno.
Pravice, obveznosti, odgovornosti in mandat strokovnega vodje in njegovega pomočnika ter pogoji za njuno imenovanje se določijo s statutom Kobilarne Lipica.
9. člen
Strokovni svet je kolegijski strokovni organ Kobilarne
Lipica.
Strokovni svet:
– obravnava strokovna vprašanja v zvezi z režimom varstva kulturnega spomenika in vsakega od njegovih delov;
– določa strokovne podlage za program varstva in razvoja Kobilarne Lipica iz 8. člena zakona o Kobilarni Lipica in
letni program dela;
– odloča o strokovnih vprašanjih v zvezi z režimom varstva kulturnega spomenika in vsakega od njegovih delov v
skladu s programom iz prejšnje alinee;
– daje svetu, direktorju in strokovnemu vodji strokovna
mnenja in predloge glede dejavnosti Kobilarne Lipica;
– opravlja druge naloge, določene s statutom Kobilarne
Lipica.
Strokovni svet sestavljajo strokovni delavci Kobilarne
Lipica in zunanji strokovnjaki, in sicer po eden za konjerejo,
veterinarstvo, varstvo kulturnih spomenikov, varstvo narave
ter gozdarstvo.
Člane strokovnega sveta imenuje svet Kobilarne Lipica.
Podrobnejša sestava, mandat in naloge strokovnega sveta so določene s statutom Kobilarne Lipica.
IV. ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI
10. člen
Kobilarna Lipica nastopa v pravnem prometu v svojem
imenu in za svoj račun.
Kobilarna Lipica odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, ki jih upravlja, razen z deli spomeniške celote iz 3., 4., 5.
in 6. člena zakona o Kobilarni Lipica.
11. člen
Osnovna in druga materialna sredstva, ki jih upravlja
Kobilarna Lipica, so last Republike Slovenije.
Kobilarna Lipica odgovarja za upravljanje premoženja
ustanovitelju.
Kobilarna Lipica mora s premoženjem ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja.
V. SREDSTVA ZA DELO KOBILARNE LIPICA
12. člen
Sredstva za izvajanje svoje dejavnosti pridobiva Kobilarna Lipica po 13. členu zakona o Kobilarni Lipica.
13. člen
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog direktorja Kobilarne Lipica svet Kobilarne Lipica v soglasju z ustanoviteljem.
Presežke prihodkov nad odhodki lahko Kobilarna Lipica
uporablja le za razvoj svoje dejavnosti.
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14. člen
O načinu in višini pokrivanja primanjkljaja, ki ga ni
mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda, odloča pristojni organ ustanovitelja.

VI. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
USTANOVITELJA IN KOBILARNE LIPICA
15. člen
Druge medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in
Kobilarne Lipica so:
1. ustanovitelj:
– daje soglasja k splošnim in konkretnim aktom Kobilarne Lipica v skladu s tem sklepom;
– daje soglasje k sklenitvi dolgoročnih pogodb, katerih
predmet so lipicanci;
– nadzira zakonitost dela v Kobilarni Lipica;
2. Kobilarna Lipica:
– zagotavlja javnost sej sveta in strokovnega sveta ter o
svojem delovanju obvešča javnost po množičnih občilih;
– včlanjuje se v mednarodne organizacije rejcev konj
lipicancev in utrjuje položaj Kobilarne Lipica kot matične
kobilarne lipicancev v svetu.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Kobilarna Lipica izdela bilanco stanja in uspeha skupaj s
popisom osnovnih sredstev na stanje 31. 5. 1996 v 2 mesecih
po uveljavitvi tega sklepa in jo predloži ustanovitelju.
17. člen
Vršilec direktorja Kobilarne Lipica mora poleg nalog, ki
jih ima po zakonu o Kobilarni Lipica:
– sklicati konstitutivno sejo sveta Kobilarne Lipica najpozneje v dveh tednih po imenovanju članov tega sveta;
– poskrbeti za izdelavo in sprejem statuta Kobilarne Lipica najpozneje v enem mesecu po svojem imenovanju.
18. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 332-04/94-3/5-8
Ljubljana, dne 20. junija 1996.
Vlada Republike Slovenije
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SKLEP
o spremembi sklepa o pogojih dodeljevanja
proračunskih sredstev za financiranje ustanoviteljskih
obveznosti zavodom, ki opravljajo raziskovalno
dejavnost
1. člen
Prvi člen sklepa o pogojih dodeljevanja proračunskih
sredstev za financiranje ustanoviteljskih obveznosti zavodom,
ki opravljajo raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 17/94)
se spremeni tako, da se glasi:
‘Ministrstvo za znanost in tehnologijo (v nadaljevanju:
ministrstvo) dodeljuje iz sredstev proračuna Republike Slovenije za izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa sredstev za financiranje ustanoviteljskih obveznosti javnim raziskovalnim zavodom in javnim zavodom, ki opravljajo
dejavnost, ki je infrastrukturni pogoj za raziskovalno dejavnost (v nadaljevanju: zavod).’
2. člen
Prvi odstavek 2. člena se črta.
3. člen
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
‘Sredstva za financiranje ustanoviteljskih obveznosti
zavodom se dodeljujejo v obsegu, ki pokriva fiksne stroške
upravljanja po metodologiji, ki je določena v sklepu o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa (Uradni list RS, št. 16/94).
4. člen
Četrti člen se črta.
5. člen
V četrti točki drugega odstavka 5. člena se besedilo za
besedama ‘dejavnosti zavoda’ črta.
6. člen
Deveti in deseti člen se črtata.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 402-04/94-27/6-8
Ljubljana, dne 13. junija 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
MINISTRSTVA
2182.
Na podlagi prve točke 23. člena in tretje točke 27. člena
zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91) in
21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 4/93 in 23/96) je Vlada Republike Slovenije na 202. seji
dne 13. junija 1996 sprejela

2183.
Na podlagi drugega odstavka 13. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.
12/92, 5/94 in 7/96 – v nadaljnjem besedilu: ZPIZ) in 99.
člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja
minister za delo, družino in socialne zadeve v soglasju z
ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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ODREDBO
o določitvi najnižjega katastrskega dohodka oziroma
drugega dohodka na kmetiji, ki je podlaga za vključitev
v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje
1. člen
Kmet ali član kmečkega gospodarstva se v letu 1996
obvezno vključi v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, če
letni katastrskih dohodek kmetije, na kateri opravlja kmetijsko dejavnost kot edini ali glavni poklic, skupaj z dohodkom
iz opravljanja kmetijske dejavnosti, za leto 1996 dosega
najmanj 104.000 SIT.
Za kmeta iz prejšnjega odstavka se šteje zavezanec za
plačevanje davka iz kmetijske dejavnosti, za člana kmečkega gospodarstva pa se šteje kmetov družinski član ali druga
oseba s stalnim prebivališčem na kmetiji.
2. člen
Kot dohodek iz opravljanja kmetijske dejavnosti iz
prejšnjega člena se upošteva dobiček, ki je bil podlaga za
odmero davka iz dejavnosti za leto 1994 in je bil dosežen:
– z rejo perutnine in drugih živali, ki ji vezana na doma
pridelano krmo, z ribolovom ter gojenjem rib in školjk;
– s trsničarstvom, drevesničarstvom, proizvodnjo vrtnin in cvetja ter gob;
– z opravljanjem kmetijskih storitev drugim s kmetijsko mehanizacijo.
3. člen
Na kmetiji, katere katastrski dohodek skupaj z drugimi
dohodki od opravljanja kmetijske dejavnosti, dosega premoženjski cenzus iz 1. člena te odredbe, se mora prijaviti v
pokojninsko in invalidsko zavarovanje po določbi 13. člena
ZPIZ kmet oziroma vsaj en član kmečkega gospodarstva, ki
opravlja kmetijsko dejavnost kot edini ali glavni poklic in je
dopolnil najmanj 15 let starosti, ter ima splošno zdravstveno
sposobnost za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki jo ugotavlja služba medicine dela.
Če na kmetiji izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka
kmet in en ali več članov kmečkega gospodarstva, se sami
dogovorijo, kateri med njimi se bo vključil v zavarovanje po
določbi 13. člena ZPIZ. Če ni drugače dogovorjeno, je v
obvezno zavarovanje po 13. členu ZPIZ vključen kmet.
4. člen
Ne glede na prejšnji člen se na kmetiji ni nihče dolžan
vključiti v obvezno zavarovanje po 13. členu ZPIZ, če je
zavezanec za davek iz kmetijstva na tej kmetiji:
– obvezno zavarovan na podlagi delovnega razmerja
(8. in 9. člen ZPIZ), kot samostojni podjetniki posamezniki
ali kot drugi zasebniki (11. člen ZPIZ), ali kot lastniki zasebnih podjetij ali zavodov, ki jih osebno vodijo (12. člen ZPIZ);
– uživalec pokojnine, ali
– se redno šola.
5. člen
Kmet oziroma član kmečkega gospodarstva, ki opravlja
samostojno kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji, kar
izkaže s potrdilom pristojnega upravnega organa, je državljan Republike Slovenije, je dopolnil najmanj 15 let starosti
ter ima splošno zdravstveno sposobnost za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki jo je ugotovila služba medicine dela in
se ni dolžan vključiti v obvezno zavarovanje po 3. členu te
odredbe, se lahko prostovoljno vključi v zavarovanje po 24.
členu ZPIZ, razen v primerih, ko:
– je priglašen v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov;
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– opravlja umetniško ali drugo kulturno dejavnost, odvetniško dejavnost ali drugo samostojno dejavnost in je zavezanec za davek od dohodkov od dejavnosti po 37. členu
zakona o dohodnini;
– je vpisan v sodni register kot direktor ali lastnik podjetja ali zavoda;
– je uživalec pokojnine,
– se redno šola na višji ali visoki šoli ali
– je prijavljen kot iskalec zaposlitve pri zavodu za zaposlovanje.
6. člen
Ta odredba začne veljati prvi dan prvega naslednjega
meseca po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 191-01/96
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve
Soglašam:
dr. Jože Osterc l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

2184.
Na podlagi petega odstavka 44. člena zakona o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91-I in 31/93), drugega
odstavka 76. člena zakona o zadrugah (Uradni list RS,
št. 13/92) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS,
št. 67/94) izdaja minister za finance
ODREDBO
o spremembi odredbe o koeficientu povečanja
dolarskih cen nacionaliziranega
premoženja
1. člen
V odredbi o koeficientu povečanja dolarskih cen nacionaliziranega premoženja (Uradni list RS, št. 24/92) se v tretji
alinei prvega odstavka 3. člena številka “750” nadomesti s
številko “300”.
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 464-5/95
Ljubljana, dne 14. junija 1996.
Mitja Gaspari l. r.
Minister za finance
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2185.
Na podlagi 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) minister za šolstvo in šport izdaja
ODREDBO
o izobrazbi predavateljev višjih šol in drugih
strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju
1. člen
S to odredbo se določijo minimalni izobrazbeni pogoji
za predavatelje višjih šol in druge strokovne delavce po
posameznih izobraževalnih programih.
I. Program ELEKTRONIKA (VIŠ)
2. člen
Na podlagi posebnega dela izobraževalnega programa
za pridobitev višje strokovne izobrazbe ELEKTRONIKA
(VIŠ), ki ga je določil Strokovni svet Republike Slovenije za
poklicno in strokovno izobraževanje 28. 3. 1996, se določijo
izobrazbeni pogoji za predavatelje višjih šol, in druge strokovne delavce za posamezne predmete, in sicer:
1. strokovna terminologija v tujem jeziku
Predavatelj višje šole za predmet strokovna terminologija v tujem jeziku – angleškem, nemškem, francoskem ali
italijanskem – je lahko, kdor je končal enopredmetni ali
dvopredmetni visokošolski študij iz ustreznega tujega jezika
in si je pridobil katerega izmed strokovnih naslovov:
– profesor angleščine (in),
– diplomirani anglist (in) ali
– diplomirani anglist/prevajalec (in),
ali
– profesor nemščine (in),
– diplomirani nemcist (in) ali
– diplomirani nemcist/prevajalec (in),
ali
– profesor francoščine in ... ali
– diplomirani francist in,
ali
– profesor italijanščine in ... ali
– diplomirani italianist in ... .
2. poslovno sporazumevanje in vodenje
Predavatelj višje šole za predmet poslovno sporazumevanje in vodenje je lahko, kdor je končal visokošolski študij
iz komunikologije, ekonomije ali organizacije dela in si je
pridobil katerega izmed strokovnih naslovov:
– diplomirani komunikolog,
– diplomirani ekonomist ali
– diplomirani organizator dela.
Predavatelj višje šole za predmet iz prejšnjega odstavka
je lahko tudi, kdor je končal visokošolski študij iz managementa.
3. ekonomika in management podjetij
Predavatelj višje šole za predmet ekonomika in management podjetij je lahko, kdor je končal visokošolski študij
iz ekonomije, organizacije dela, elektrotehnike ali gospodarskega inženirstva in si je pridobil katerega izmed strokovnih
naslovov:
– diplomirani ekonomist,
– diplomirani organizator dela,
– diplomirani inženir elektrotehnike ali
– diplomirani inženir gospodarskega inženirstva.
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4. varstvo pri delu
Predavatelj višje šole za predmet varstvo pri delu je
lahko, kdor je končal visokošolski študij iz varstva pri delu.
Predavatelj višje šole za predmet iz prejšnjega odstavka
je lahko tudi, kdor je končal visokošolski študij iz elektrotehnike in si je pridobil strokovni naslov diplomirani inženir
elektrotehnike.
5. tehniška regulativa in projektiranje
Predavatelj višje šole za predmet tehniška regulativa in
projektiranje je lahko, kdor je končal visokošolski študij iz
elektrotehnike in si je pridobil strokovni naslov diplomirani
inženir elektrotehnike.
6. računalništvo in informatika
7. računalniško vodeni procesi
Predavatelj višje šole za predmeta računalništvo in informatika ter računalniško vodeni procesi je lahko, kdor je
končal visokošolski študij iz računalništva in informatike,
matematike ali elektrotehnike in si je pridobil katerega izmed strokovnih naslovov:
– diplomirani inženir računalništva in informatike,
– profesor matematike ali diplomirani inženir matematike ali
– diplomirani inženir elektrotehnike.
Inštruktor pri vajah iz predmetov računalništvo in informatika ter računalniško vodeni procesi je lahko, kdor je
končal visokošolski študij iz računalništva in informatike,
matematike ali elektrotehnike in si je pridobil katerega izmed strokovnih naslovov:
– diplomirani inženir računalništva in informatike,
– profesor matematike ali diplomirani inženir matematike ali
– diplomirani inženir elektrotehnike.
Inštruktor je lahko tudi, kdor je po prejšnjih predpisih
končal višješolski študij iz elektrotehnike ali računalništva
in informatike in si je pridobil strokovni naslov:
– inženir računalništva in informatike ali
– inženir elektrotehnike.
8. materiali v elektrotehniki
Predavatelj višje šole za predmet materiali v elektrotehniki je lahko, kdor je končal visokošolski študij iz elektrotehnike ali kemije in si je pridobil katerega izmed strokovnih
naslovov:
– diplomirani inženir elektrotehnike,
– profesor kemije,
– diplomirani inženir kemije ali
– diplomirani inženir kemijske tehnologije.
Inštruktor pri vajah iz predmeta materiali v elektrotehniki je lahko, kdor je končal visokošolski študij iz elektrotehnike ali kemije in si je pridobil katerega izmed strokovnih
naslovov
– diplomirani inženir elektrotehnike,
– profesor kemije,
– diplomirani inženir kemije ali
– diplomirani inženir kemijske tehnologije.
Inštruktor je lahko tudi, kdor je po prejšnjih predpisih
končal višješolski študij iz elektrotehnike ali kemije in si je
pridobil katerega izmed strokovnih naslovov:
– inženir elektrotehnike,
– učitelj kemije in ...,
– inženir kemije ali
– inženir kemijske tehnologije.
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9. električne meritve
10. krmilni in regulacijski sistemi
11. elektronska vezja in naprave
12. prenosna elektronika
13. industrijska elektrotehnika
Predavatelj višje šole za predmete električne meritve,
krmilni in regulacijski sistemi, elektronska vezja in naprave,
prenosna elektronika in industrijska elektrotehnika je lahko,
kdor je končal visokošolski študij iz elektrotehnike in si je
pridobil strokovni naslov diplomirani inženir elektrotehnike.
Inštruktor pri vajah iz predmetov iz prejšnjega odstavka
je lahko, kdor je končal visokošolski študij iz elektrotehnike
in si je pridobil strokovni naslov diplomirani inženir elektrotehnike. Inštruktor je lahko tudi, kdor je po prejšnjih predpisih končal višješolski študij iz elektrotehnike in si je pridobil
strokovni naslov inženir elektrotehnike.
14. praktično izobraževanje
Predavatelj višje šole – organizator praktičnega izobraževanja – je lahko, kdor je končal visokošolski študij iz
elektrotehnike in si pridobil strokovni naslov diplomirani
inženir elektrotehnike.
II. Program ELEKTROENERGETIKA (VIŠ)
3. člen
Na podlagi posebnega dela izobraževalnega programa
za pridobitev višje strokovne izobrazbe ELEKTROENERGETIKA (VIŠ), ki ga je določil Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje
28. 3. 1996, se določijo izobrazbeni pogoji za predavatelje
višjih šol in druge strokovne delavce za posamezne predmete, in sicer:
1. strokovna terminologija v tujem jeziku
Predavatelj višje šole za predmet strokovna terminologija v tujem jeziku – angleškem, nemškem, francoskem ali
italijanskem – je lahko, kdor je končal enopredmetni ali
dvopredmetni visokošolski študij iz ustreznega tujega jezika
in si je pridobil katerega izmed strokovnih naslovov:
– profesor angleščine (in),
– diplomirani anglist (in) ali
– diplomirani anglist / prevajalec (in),
ali
– profesor nemščine (in),
– diplomirani nemcist (in) ali
– diplomirani nemcist / prevajalec (in),
ali
– profesor francoščine in ... ali
– diplomirani francist in,
ali
– profesor italijanščine in ... ali
– diplomirani italianist in ... .
2. poslovno sporazumevanje in vodenje
Predavatelj višje šole za predmet poslovno sporazumevanje in vodenje je lahko, kdor je končal visokošolski študij
iz komunikologije, ekonomije ali organizacije dela in si je
pridobil katerega izmed strokovnih naslovov:
– diplomirani komunikolog,
– diplomirani ekonomist ali
– diplomirani organizator dela.
Predavatelj višje šole za predmet iz prejšnjega odstavka
je lahko tudi, kdor je končal visokošolski študij iz managementa.
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3. ekonomika in management podjetij
Predavatelj višje šole za predmet ekonomika in management podjetij je lahko, kdor je končal visokošolski študij
iz ekonomije, organizacije dela, elektrotehnike ali gospodarskega inženirstva in si je pridobil katerega izmed strokovnih
naslovov:
– diplomirani ekonomist,
– diplomirani organizator dela,
– diplomirani inženir elektrotehnike ali
– diplomirani inženir gospodarskega inženirstva.
4. varstvo pri delu, požarna varnost in varstvo okolja
Predavatelj višje šole za predmet varstvo pri delu, požarna varnost in varstvo okolja je lahko, kdor je končal
visokošolski študij iz varstva pri delu.
Predavatelj višje šole za predmet iz prejšnjega odstavka
je lahko tudi, kdor je končal visokošolski študij elektrotehnike in si je pridobil strokovni naslov diplomirani inženir
elektrotehnike.
5. tehniška regulativa in projektiranje
6. električne meritve
7. krmilja in regulacije
8. električni elementi EES
9. elementi EES
10. zaščita EES
11. vodenje obratovanja EES
12. elektromotorni pogoni
13. električne instalacije.
Predavatelj višje šole za predmete električne meritve,
krmilja in regulacije, tehniška regulativa in projektiranje,
električni elementi EES, elementi EES, zaščita EES, vodenje
obratovanja EES, elektromotorni pogoni in električne instalacije je lahko, kdor je končal visokošolski študij elektrotehnike in si je pridobil strokovni naslov diplomirani inženir
elektrotehnike.
Inštruktor pri vajah iz predmetov iz prejšnjega odstavka
je lahko, kdor je končal visokošolski študij iz elektrotehnike
in si je pridobil strokovni naslov diplomirani inženir elektrotehnike. Inštruktor je lahko tudi, kdor je po prejšnjih predpisih končal višješolski študij iz elektrotehnike in si je pridobil
strokovni naslov inženir elektrotehnike.
14. računalništvo in informatika
Predavatelj višje šole za predmet računalništvo in informatika je lahko, kdor je končal visokošolski študij iz računalništva in informatike, matematike ali elektrotehnike in si
je pridobil katerega izmed strokovnih naslovov:
– diplomirani inženir računalništva in informatike,
– profesor matematike ali diplomirani inženir matematike ali
– diplomirani inženir elektrotehnike.
Inštruktor pri vajah iz predmeta računalništvo in informatika je lahko, kdor je končal visokošolski študij iz računalništva in informatike, matematike ali elektrotehnike in si
je pridobil katerega izmed strokovnih naslovov:
– diplomirani inženir računalništva in informatike,
– profesor matematike ali diplomirani inženir matematike ali
– diplomirani inženir elektrotehnike.
Inštruktor je lahko tudi, kdor je po prejšnjih predpisih
končal višješolski študij iz računalništva in informatike ali
elektrotehnike in si je pridobil strokovni naslov:
– inženir računalništva in informatike ali
– inženir elektrotehnike.
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15. uporabna mehanika, hidrodinamika in termodinamika
Predavatelj višje šole za predmet uporabna mehanika,
hidrodinamika in termodinamika je lahko, kdor je končal
visokošolski študij iz elektrotehnike ali strojništva in si je
pridobil katerega izmed strokovnih naslovov:
– diplomirani inženir elektrotehnike,
– diplomirani inženir strojništva
Inštruktor pri vajah iz predmeta iz prejšnjega odstavka
je lahko, kdor je končal visokošolski študij iz elektrotehnike
ali strojništva in si je pridobil strokovni naslov diplomirani
inženir elektrotehnike ali diplomirani inženir strojništva. Inštruktor je lahko tudi, kdor je po prejšnjih predpisih končal
višješolski študij iz elektrotehnike ali strojništva in si je
pridobil strokovni naslov inženir elektrotehnike ali inženir
strojništva.
16. praktično izobraževanje
Predavatelj višje šole – organizator praktičnega izobraževanja – je lahko, kdor je končal visokošolski študij iz
elektrotehnike in si pridobil strokovni naslov diplomirani
inženir elektrotehnike.
III. Program STROJNIŠTVO (VIŠ)
4. člen
Na podlagi posebnega dela izobraževalnega programa
za pridobitev višje strokovne izobrazbe STROJNIŠTVO
(VIŠ), ki ga je določil Strokovni svet Republike Slovenije za
poklicno in strokovno izobraževanje 28. 3. 1996, se določijo
izobrazbeni pogoji za predavatelje višjih šol in druge strokovne delavce za posamezne predmete, in sicer:
1. strokovna terminologija v tujem jeziku
Predavatelj višje šole za predmet strokovna terminologija v tujem jeziku – angleškem, nemškem, francoskem ali
italijanskem – je lahko, kdor je končal enopredmetni ali
dvopredmetni visokošolski študij iz ustreznega tujega jezika
in si je pridobil katerega izmed strokovnih naslovov:
– profesor angleščine (in),
– diplomirani anglist (in) ali
– diplomirani anglist / prevajalec (in),
ali
– profesor nemščine (in),
– diplomirani nemcist (in) ali
– diplomirani nemcist / prevajalec (in),
ali
– profesor francoščine in ... ali
– diplomirani francist in,
ali
– profesor italijanščine in ... ali
– diplomirani italianist in ... .
2. poslovno sporazumevanje in vodenje
Predavatelj višje šole za predmet poslovno sporazumevanje in vodenje je lahko, kdor je končal visokošolski študij
iz komunikologije, ekonomije ali organizacije dela in si je
pridobil katerega izmed strokovnih naslovov:
– diplomirani komunikolog,
– diplomirani ekonomist ali
– diplomirani organizator dela.
Predavatelj višje šole za predmet iz prejšnjega odstavka
je lahko tudi, kdor je končal visokošolski študij iz managementa.
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3. ekonomika in management podjetija
Predavatelj višje šole za predmet ekonomika in management podjetja je lahko, kdor je končal visokošolski študij
iz ekonomije, organizacije dela, strojništva ali gospodarskega inženirstva in si je pridobil katerega izmed strokovnih
naslovov:
– diplomirani ekonomist,
– diplomirani organizator dela,
– diplomirani inženir strojništva ali
– diplomirani inženir gospodarskega inženirstva.
4. računalništvo in informatika
Predavatelj višje šole za predmet računalništvo in informatika je lahko, kdor je končal visokošolski študij iz računalništva in informatike, matematike, elektrotehnike ali strojništva in si je pridobil katerega izmed strokovnih naslovov:
– diplomirani inženir računalništva in informatike,
– profesor matematike ali diplomirani inženir matematike,
– diplomirani inženir elektrotehnike in
– diplomirani inženir strojništva.
Inštruktor pri vajah iz predmeta računalništvo in informatika je lahko, kdor je končal visokošolski študij iz računalništva in informatike, matematike, elektrotehnike ali strojništva in si je pridobil katerega izmad strokovnih naslovov:
– diplomirani inženir računalništva in informatike,
– profesor matematike ali diplomirani inženir matematike,
– diplomirani inženir elektrotehnike in
– diplomirani inženir strojništva.
Inštruktor je lahko tudi, kdor je po prejšnjih predpisih
končal višješolski študij iz elektrotehnike, računalništva in
informatike ali strojništva in si je pridobil katerega izmed
strokovnih naslovov:
– inženir računalništva in informatike,
– inženir elektrotehnike ali
– inženir strojništva.
5. varstvo pri delu in varstvo okolja
Predavatelj višje šole za predmet varstvo pri delu je
lahko, kdor je končal visokošolski študij iz varstva pri delu.
Predavatelj višje šole za predmet iz prejšnjega odstavka
je lahko tudi, kdor je končal visokošolski študij strojništva in
si je pridobil strokovni naslov diplomirani inženir strojništva.
6. tehniški predpisi in projektiranje
Predavatelj višje šole za predmet tehniški predpisi in
projektiranje je lahko, kdor je končal visokošolski študij iz
strojništva in si je pridobil strokovni naslov diplomirani
inženir strojništva.
7. mehanika
8. kakovost in zanesljivost proizvodnje
9. tehnologija
10. avtomatizacija in robotika
11. snovanje, konstruiranje in avtomatizacija orodij
12. izdelava, preizkušnje in vzdrževanje orodij
Predavatelj višje šole za predmete mehanika, kakovost in zanesljivost proizvodnje, tehnologija, avtomatizacija in robotika, snovanje, konstruiranje in avtomatizacija
orodij ter izdelava, preizkušnje in vzdrževanje orodij je
lahko, kdor je končal visokošolski študij iz strojništva in
si je pridobil strokovni naslov diplomirani inženir strojništva.
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Inštruktor pri vajah iz predmetov navedenih v prejšnjem odstavku je lahko, kdor je končal visokošolski študij iz
strojništva in si je pridobil strokovni naslov diplomirani
inženir strojništva.
Inštruktor je lahko tudi, kdor je po prejšnjih predpisih
končal višješolski študij strojništva in si je pridobil strokovni naslov inženir strojništva.
13. energetika
Predavatelj višje šole za predmet energetika je lahko,
kdor je končal visokošolski študij iz strojništva in si je
pridobil strokovni naslov diplomirani inženir strojništva.
14. gradiva
Predavatelj višje šole za predmet gradiva je lahko, kdor
je končal visokošolski študij iz strojništva ali metalurgije in
materialov in si je pridobil katerega izmed strokovnih naslovov:
– diplomirani inženir strojništva,
– diplomirani inženir metalurgije ali
– diplomirani inženir za materiale.
15. elektrotehnika
Predavatelj višje šole za predmet elektrotehnika je lahko, kdor je končal visokošolski študij iz elektrotehnike in si
je pridobil strokovni naslov diplomirani inženir elektrotehnike.
Inštruktor pri vajah iz predmeta, navedenega v prejšnjem odstavku, je lahko, kdor je končal visokošolski študij
iz elektrotehnike in si je pridobil strokovni naslov diplomirani inženir elektrotehnike. Inštruktor je lahko tudi, kdor je
po prejšnjih predpisih končal višješolski študij elektrotehnike in si je pridobil strokovni naslov inženir elektrotehnike.
16. marketing v strojništvu
Predavatelj višje šole za predmet marketing v strojništvu je lahko, kdor je končal visokošolski študij iz ekonomije,
strojništva ali gospodarskega inženirstva in si je pridobil
katerega izmed strokovnih naslovov:
– diplomirani ekonomist,
– diplomirani inženir strojništva ali
– diplomirani inženir gospodarskega inženirstva.
Inštruktor pri vajah iz predmeta, navedenega v prejšnjem odstavku, je lahko, kdor je končal visokošolski študij
iz ekonomije ali strojništva in si je pridobil katerega izmed
strokovnih naslovov:
– diplomirani ekonomist ali
– diplomirani inženir strojništva.
Inštruktor je lahko tudi, kdor je po prejšnjih predpisih končal višješolski študij ekonomije ali strojništva in si
je pridobil strokovni naslov ekonomist ali inženir strojništva.
17. praktično izobraževanje
Predavatelj višje šole – organizator praktičnega izobraževanja – je lahko, kdor je končal visokošolski študij iz
strojništva in si pridobil strokovni naslov diplomirani inženir
strojništva.
IV. Program TURIZEM (VIŠ)
5. člen
Na podlagi posebnega dela izobraževalnega programa
za pridobitev višje strokovne izobrazbe TURIZEM (VIŠ), ki
ga je določil Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno
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in strokovno izobraževanje 28. 3. 1996, se določijo izobrazbeni pogoji za predavatelje višjih šol in druge strokovne
delavce za posamezne predmete, in sicer:
1. strokovna terminologija v tujem jeziku I
Predavatelj višje šole za predmet strokovna terminologija v tujem jeziku I – angleškem, nemškem, francoskem ali
italijanskem – je lahko, kdor je končal enopredmetni ali
dvopredmetni visokošolski študij iz ustreznega jezika in si je
pridobil katerega izmed strokovnih naslovov:
– profesor angleščine (in),
– diplomirani anglist (in) ali
– diplomirani anglist / prevajalec (in),
ali
– profesor nemščine (in),
– diplomirani nemcist (in) ali
– diplomirani nemcist / prevajalec (in).
ali
– profesor francoščine in ... ali
– diplomirani francist in,
ali
– profesor italijanščine in ... ali
– diplomirani italianist in ... .
2. strokovna terminologija v tujem jeziku II
Predavatelj višje šole za predmet strokovna terminologija v tujem jeziku II (angleškem, nemškem, francoskem ali
italijanskem – je lahko, kdor je končal enopredmetni ali
dvopredmetni visokošolski študij iz ustreznega jezika in si je
pridobil katerega izmed strokovnih naslovov:
– profesor angleščine (in),
– diplomirani anglist (in) ali
– diplomirani anglist / prevajalec (in).
ali
– profesor nemščine (in),
– diplomirani nemcist (in) ali
– diplomirani nemcist / prevajalec (in),
ali
– profesor francoščine in ... ali
– diplomirani francist in,
ali
– profesor italijanščine in ... ali
– diplomirani italianist in ... .
3. strokovna terminologija v tujem jeziku III
Predavatelj višje šole za predmet strokovna terminologija v tujem jeziku III – angleškem, nemškem, francoskem
ali italijanskem – je lahko, kdor je končal visokošolski študij
ustreznega jezika in si je pridobil katerega izmed strokovnih
naslovov:
– profesor angleščine (in),
– diplomirani anglist (in) ali
– diplomirani anglist / prevajalec (in).
ali
– profesor nemščine (in),
– diplomirani nemcist (in) ali
– diplomirani nemcist / prevajalec (in),
ali
– profesor francoščine in ... ali
– diplomirani francist in ... .
ali
– profesor italijanščine in ... ali
– diplomirani italianist in ... .
4. poslovno sporazumevanje in vodenje
Predavatelj višje šole za predmet poslovno sporazume-
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vanje in vodenje je lahko, kdor je končal visokošolski študij
iz komunikologije, ekonomije ali organizacije dela in si je
pridobil katerega izmed strokovnih naslovov:
– diplomirani komunikolog,
– diplomirani ekonomist ali
– diplomirani organizator dela.
Predavatelj višje šole za predmet iz prejšnjega odstavka
je lahko tudi, kdor je končal visokošolski študij hotelirstva
in turizma ali managementa.
5. pravni in tehnični predpisi
Predavatelj višje šole za predmet pravni in tehnični
predpisi je lahko, kdor je končal visokošolski študij iz prava
in si je pridobil strokovni naslov diplomirani pravnik.
6. ekonomika in management podjetij
7. ekonomika turizma
8. trženje v gostinstvu in turizmu
9. poslovna informatika in statistika
10. poslovanje gostinskih in turističnih podjetij.
Predavatelj višje šole za predmete ekonomika in management podjetij, ekonomika turizma, trženje v gostinstvu in
turizmu, poslovna informatika in statistika in poslovanje
gostinskih in turističnih podjetij je lahko, kdor je končal
visokošolski študij iz ekonomije in si je pridobil strokovni
naslov diplomirani ekonomist.
Predavatelj višje šole za predmete iz prejšnjega odstavka je lahko tudi, kdor je končal visokošolski študij hotelirstva in turizma.
11. naravna in kulturna dediščina
12. turistična geografija.
Predavatelj višje šole za predmeta naravna in kulturna
dediščina ter turistična geografija je lahko, kdor je končal
visokošolski študij iz geografije, etnologije in kulturne antropologije ali umetnostne zgodovine in si je pridobil katerega izmed strokovnih naslovov:
– profesor geografije (in),
– diplomirani geograf (in),
– diplomirani etnolog in kulturni antropolog (in),
– diplomirani umetnostni zgodovinar (in),
– profesor umetnostne zgodovine in ... .
13. dopolnilne turistične dejavnosti
Predavatelj višje šole za predmet dopolnilne turistične
dejavnosti je lahko, kdor je končal visokošolski študij iz
geografije, etnologije in kulturne antropologije, ekonomije
ali umetnostne zgodovine in si je pridobil katerega izmed
strokovnih naslovov:
– profesor geografije (in),
– diplomirani geograf (in),
– diplomirani etnolog in kulturni antropolog (in),
– diplomirani ekonomist,
– diplomirani umetnostni zgodovinar (in),
– profesor umetnostne zgodovine in ... .
Predavatelj višje šole za predmet iz prejšnjega odstavka
je lahko tudi, kdor je končal visokošolski študij hotelirstva
in turizma.
Inštruktor pri vajah iz predmeta dopolnilne turistične
dejavnosti ja lahko, kdor je po prejšnjih predpisih končal
višje šolski študij hotelirstva in turizma.
14. kuharstvo z gastronomijo
15. strežba
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Predavatelj višje šole za predmeta kuharstvo z gastronomijo ter strežba je lahko, kdor je končal visokošolski
študij iz hotelirstva in turizma.
Če predavateljev z izobrazbo iz prejšnjega odstavka ni,
je lahko predavatelj višje šole tudi, kdor je končal visokošolski študij iz živilske tehnologije, biologije, gospodinjstva,
ekonomije, organizacije dela in kmetijstva in si je pridobil
katerega izmed strokovnih naslovov:
– diplomirani inženir živilske tehnologije,
– diplomirani biolog,
– profesor gospodinjstva in ...,
– diplomirani ekonomist
– diplomirani organizator dela ali
– diplomirani inženir kmetijstva.
Inštruktor pri vajah iz predmetov kuharstvo z gastronomijo ter strežba je lahko, kdor je po prejšnjih predpisih
končal višješolski študij hotelirstva in turizma.
16. praktično izobraževanje
Predavatelj višje šole – organizator praktičnega izobraževanja – je lahko, kdor je končal visokošolski študij iz
živilske tehnologije, biologije, gospodinjstva, ekonomije,
kmetijstva, organizacije dela ali hotelirstva in turizma.
V. Program GOSTINSTVO (VIŠ)
6. člen
Na podlagi posebnega dela izobraževalnega programa
za pridobitev višje strokovne izobrazbe GOSTINSTVO
(VIŠ), ki ga je določil Strokovni svet Republike Slovenije za
poklicno in strokovno izobraževanje 28. 3. 1996, se določijo
izobrazbeni pogoji za predavatelje višjih šol in druge strokovne delavce za posamezne predmete, in sicer:
1. strokovna terminologija v tujem jeziku I.
Predavatelj višje šole za predmet strokovna terminologija v tujem jeziku I – angleškem, nemškem, francoskem ali italijanskem – je lahko, kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni visokošolski študij iz ustreznega
jezika in si je pridobil katerega izmed strokovnih naslovov:
– profesor angleščine (in),
– diplomirani anglist (in) ali
– diplomirani anglist / prevajalec (in),
ali
– profesor nemščine (in),
– diplomirani nemcist (in) ali
– diplomirani nemcist / prevajalec (in),
ali
– profesor francoščine in ... ali
– diplomirani francist in,
ali
– profesor italijanščine in ... ali
– diplomirani italianist in ... .
2. strokovna terminologija v tujem jeziku II
Predavatelj višje šole za predmet strokovna terminologija v tujem jeziku II – angleškem, nemškem, francoskem ali
italijanskem – je lahko, kdor je končal enopredmetni ali
dvopredmetni visokošolski študij iz ustreznega jezika in si je
pridobil katerega izmed strokovnih naslovov:
– profesor angleščine (in),
– diplomirani anglist (in) ali
– diplomirani anglist / prevajalec (in).
ali
– profesor nemščine (in),
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– diplomirani nemcist (in) ali
– diplomirani nemcist / prevajalec (in),
ali
– profesor francoščine in ... ali
– diplomirani francist in,
ali
– profesor italijanščine in ... ali
– diplomirani italianist in ... .
3. strokovna terminologija v tujem jeziku III
Predavatelj višje šole za predmet strokovna terminologija v tujem jeziku III – angleškem, nemškem, francoskem
ali italijanskem – je lahko, kdor je končal visokošolski študij
ustreznega jezika in si je pridobil katerega izmed strokovnih
naslovov:
– profesor angleščine (in),
– diplomirani anglist (in) ali
– diplomirani anglist / prevajalec (in).
ali
– profesor nemščine (in),
– diplomirani nemcist (in) ali
– diplomirani nemcist / prevajalec (in),
ali
– profesor francoščine in ... ali
– diplomirani francist in ... .
ali
– profesor italijanščine in ... ali
– diplomirani italianist in ... .
3. poslovno sporazumevanje in vodenje
Predavatelj višje šole za predmet poslovno sporazumevanje in vodenje je lahko, kdor je končal visokošolski študij
iz komunikologije, ekonomije ali organizacije dela in si je
pridobil katerega izmed strokovnih naslovov:
– diplomirani komunikolog,
– diplomirani ekonomist ali
– diplomirani organizator dela.
Predavatelj višje šole za predmet iz prejšnjega odstavka
je lahko tudi, kdor je končal visokošolski študij hotelirstva
in turizma ali managementa.
4. pravni in tehnični predpisi
Predavatelj višje šole za predmet pravni in tehnični
predpisi je lahko, kdor je končal visokošolski študij iz prava
in si je pridobil strokovni naslov diplomirani pravnik.
5. ekonomika in management podjetij
6. ekonomika turizma
7. trženje v gostinstvu in turizmu
8. poslovna informatika in statistika
9. poslovanje gostinskih in turističnih podjetij.
Predavatelj višje šole za predmete ekonomika in management podjetij, ekonomika turizma, trženje v gostinstvu in
turizmu, poslovna informatika in statistika ter poslovanje
gostinskih in turističnih podjetij, je lahko, kdor je končal
visokošolski študij iz ekonomije in si je pridobil strokovni
naslov diplomirani ekonomist.
Predavatelj višje šole za predmet iz prejšnjega odstavka
je lahko tudi, kdor je končal visokošolski študij managementa ali hotelirstva in turizma.
10. naravna in kulturna dediščina
Predavatelj višje šole za predmet naravna in kulturna
dediščina je lahko, kdor je končal visokošolski študij iz
geografije, etnologije, kulturne antropologije ali umetnostne
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zgodovine in si je pridobil katerega izmed strokovnih naslovov:
– profesor geografije (in),
– diplomirani geograf (in),
– diplomirani etnolog in kulturni antropolog,
– diplomirani umetnostni zgodovinar (in),
– profesor umetnostne zgodovine in ... .
11. gastronomija
12. kakovost hrane in pijač
13. kuharstvo in organizacija dela
14. strežba in organizacija dela.
Predavatelj višje šole za predmete gastronomija, kakovost hrane in pijač, kuharstvo in organizacija dela, strežba in
organizacija dela je lahko, kdor je končal visokošolski študij
hotelirstva in turizma.
Če predavateljev z izobrazbo iz prejšnjega odstavka ni,
je lahko predavatelj višje šole tudi, kdor je končal visokošolski študij iz živilske tehnologije, biologije, gospodinjstva,
ekonomije, organizacije dela in kmetijstva in si je pridobil
katerega izmed strokovnih naslovov:
– diplomirani inženir živilske tehnologije,
– diplomirani biolog,
– profesor gospodinjstva in ...,
– diplomirani ekonomist
– diplomirani organizator dela ali
– diplomirani inženir kmetijstva.
Inštruktor pri vajah iz predmetov iz prejšnjega odstavka
je lahko, kdor je po prejšnjih predpisih končal višješolski
študij hotelirstva in turizma.
15. praktično izobraževanje
Predavatelj višje šole – organizator praktičnega izobraževanja – je lahko, kdor je končal visokošolski študij iz
živilske tehnologije, biologije, gospodinjstva, ekonomije,
kmetijstva, organizacije dela ali hotelirstva in turizma.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 603-36/96
Ljubljana, dne 19. junija 1996.
Dr. Slavko Gaber l.r.
Minister
za šolstvo in šport

2186.
Na podlagi drugega odstavka 73. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 in 42/94 – odločba US
RS), izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o napredovanju strokovnih delavcev in strokovnih
sodelavcev na področju socialnega varstva v nazive
1. člen
V pravilniku o napredovanju strokovnih delavcev in
strokovnih sodelavcev v nazive (Uradni list RS, št. 5/95) se
tretja alinea 6. člena spremeni tako, da se glasi:
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“– je objavljal strokovne prispevke s področja socialnega varstva, in sicer vsaj enega letno,”.
2. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Predlog za napredovanje v naziv mora vsebovati:
– življenjepis s pomembnimi podatki o strokovni karieri kandidata,
– obrazložitev predloga in dokazila o izpolnjevanju
posameznih pogojev za napredovanje,
– mnenje strokovnega sveta zavoda o utemeljenosti
predloga in o izpolnjevanju pogojev za napredovanje.
Kot dokazila o izpolnjevanju pogojev za napredovanje
se uporabljajo potrdila in druge listine.
O izpolnjevanju posameznih pogojev za napredovanje,
za katere delavec ne more predložiti ustreznega potrdila,
mora podati mnenje strokovni svet zavoda.”
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na zaposleno osebo v Republiki Sloveniji za obdobje maj
1995–april 1996, znaša 107,8.
Št. 052-35-13/96
Ljubljana, dne 17. junija 1996.
Statistični urad Republike
Slovenije
Tomaž Banovec l. r.
Direktor

BANKA SLOVENIJE
2188.

3. člen
V 12. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Predlogi, vloženi po preteku roka in nepopolni predlogi, se štejejo, kot da niso bili vloženi, o čemer komisija
obvesti predlagatelja.”
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

Na podlagi tretjega odstavka 69. člena zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I), 11. člena zakona o
priložnostnih kovancih (Uradni list RS, št. 7/93) in uredbe o
določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 1996 izdajajo priložnostni kovanci (Uradni list RS, št. 69/95) izdaja Svet
Banke Slovenije

4. člen
V prvem odstavku 13. člena se za besedilom “v letu
1995” doda besedilo “in v letu 1996”.

SKLEP
o izročitvi priložnostnih kovancev v prodajo in obtok

5. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701/0006/96
Ljubljana, dne 31. maja 1996.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve
mag. Anton Rop l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2187.
Na podlagi zakona o državni statistiki (Uradni list RS,
št. 45/95) objavlja Statistični urad Republike Slovenije
POROČILO
o gibanju plač za april 1996
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Republiki Sloveniji za april 1996 znaša 125.499 SIT, kar
pomeni v primerjavi z marcem 1996 rast za 4,4, odstotke.
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
gospodarstvu Republike Slovenije za april 1996 znaša
116.006 SIT in je za 3,4 odstotke višja kot v marcu 1996.
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
gospodarstvu Republike Slovenije za obdobje februar–april
1996 znaša 113.364 SIT.
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
gospodarstvu Republike Slovenije za obdobje februar–april
1996 znaša 72.771 SIT.
Indeks povprečne bruto plače na zaposleno osebo v
Republiki Sloveniji za april 1996 na povprečno bruto plačo

1
Banka Slovenije bo 24. junija 1996 dala v prodajo
priložnostne zlatnike in srebrnike, izdane ob 100-letnici olimpijskih iger moderne dobe, z znamenji, ki so določena z
uredbo o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih priložnostnih kovancev ob 100-letnici olimpijskih
iger moderne dobe (Uradni list RS, št. 33/96).
2
Priložnostni kovanci, izdelani iz zlata in srebra, se bodo
prodajali po ceni, ki je večja od njihove nominalne vrednosti.
3
Banka Slovenije bo 24. junija 1996 izročila v obtok
tudi priložnostne kovance za 5 tolarjev, izdelane iz kovin, iz
katerih se izdelujejo kovanci v obtoku, in z znamenji, ki so
določena z uredbo o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in
glavnih znamenjih priložnostnih kovancev ob 100-letnici
olimpijskih iger moderne dobe (Uradni list RS, št. 33/96).
Kovanci bodo izročeni v obtok po njihovi nominalni vrednosti.
4
Vsi priložnostni kovanci iz 1. in 3. točke tega sklepa so
zakonito plačilno sredstvo v višini nominalne vrednosti, ki
je označena na njih.
5
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 38/96
Ljubljana, dne 4. junija 1996.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.
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2189.
Na podlagi tretjega odstavka 69. člena zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I), 11. člena zakona o
priložnostnih kovancih (Uradni list RS, št. 7/93) in uredbe o
določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 1996 izdajajo priložnostni kovanci (Uradni list RS, št. 69/95) izdaja Svet
Banke Slovenije
SKLEP
o izročitvi priložnostnih kovancev v prodajo in obtok
1
Banka Slovenije bo 24. junija 1996 dala v prodajo
priložnostne zlatnike in srebrnike, izdane ob 5. obletnici
osamosvojitve, z znamenji, ki so določena z uredbo o obsegu
izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih priložnostnih kovancev ob 5. obletnici osamosvojitve (Uradni list RS,
št. 33/96).
2
Priložnostni kovanci, izdelani iz zlata in srebra, se bodo
prodajali po ceni, ki je večja od njihove nominalne vrednosti.
3
Banka Slovenije bo 24. junija 1996 izročila v obtok
tudi priložnostne kovance za 5 tolarjev, izdelane iz kovin, iz
katerih se izdelujejo kovanci v obtoku, in z znamenji, ki so
določena z uredbo o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in
glavnih znamenjih priložnostnih kovancev ob 5. obletnici
osamosvojitve (Uradni list RS, št. 33/96). Kovanci bodo
izročeni v obtok po njihovi nominalni vrednosti.
4
Vsi priložnostni kovanci iz 1. in 3. točke tega sklepa so
zakonito plačilno sredstvo v višini nominalne vrednosti, ki
je označena na njih.
5
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 39/96
Ljubljana, dne 4. junija 1996.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.

OBČINE
ŠMARJE PRI JELŠAH
2190.
POROČILO
o izidu volitev v svet
Krajevne skupnosti Šmarje pri Jelšah
na volitvah 2. 6. 1996
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Oddanih je bilo rednem volišču 214 glasovnic in na
predčasnem volišču 12 glasovnic. Neveljavnih glasovnic je
bilo 5 na rednem in 0 na predčasnem volišču.
Število glasov, ki so jih posamezni kandidati dobili na
glasovanju je naslednje:
1. Franc Novak skupaj 81 glasov,
2. Igor Habjan skupaj 122 glasov,
3. Bojan Stupica skupaj 31 glasov,
4. Aleksander Svetelšek 33 glasov,
5. Vincencij Habjan skupaj 91 glasov,
6. Marjan Nečimer skupaj 47 glasov,
7. Anton Pilko skupaj 46 glasov,
8. Vladimir Gobec skupaj 41 glasov,
9. Božidar Kunstić skupaj 20 glasov,
10. Cvetko Jezovšek skupaj 21 glasov,
11. Terezija Šramel skupaj 109 glasov.
V volilni enoti se volijo trije kandidati. Volilna komisija je ugotovila, da so najvišje število glasov dobili naslednji
kandidati:
1. Igor Habjan 122 glasov,
2. Terezija Šramel 109 glasov,
3. Vincencij Habjan 91 glasov.
2. VOLILNA ENOTA
V volilni imenik je bilo vpisanih 166 volivcev.
Na volišču je glasovalo 74 volivcev, na predčasnem
volišču pa 1 volivec. Skupaj 75 volivcev.
Oddanih je bilo rednem volišču 74 glasovnic in na
predčasnem volišču 1 glasovnica. Neveljavnih glasovnic ni
bilo.
Število glasov, ki so jih posamezni kandidati dobili na
glasovanju je naslednje:
1. Marjan Fir 19 glasov,
2. Drago Krajnc 4 glasove,
3. Anton Stoklas 52 glasov.
V volilni enoti se je volil en kandidat.
Volilna komisija je ugotovila, da je največje število
glasov dobil Anton Stoklas, 52 glasov.
3. VOLILNA ENOTA
V volilni imenik je bilo vpisanih 152 volivcev.
Na volišču je glasovalo 66 volivcev, na predčasnem
volišču pa ni glasoval nobeden volilec.
Skupaj je glasovalo 66 volivcev.
Oddanih je bilo rednem volišču 66 glasovnic. Neveljavni glasovnici sta bili 2 na rednem volišču.
Število glasov, ki so jih posamezni kandidati dobili na
glasovanju je naslednje:
1. Cvetka Ogrizek 0 glasov,
2. Jožef Močnik 19 glasov,
3. Franc Nunčič 30 glasov,
4. Jožef Kadenšek 15 glasov.
V volilni enoti se voli en kandidat.
Volilna komisija je ugotovila, da je največje število
glasov dobil Franc Nunčič, in sicer 30 glasov.
4. VOLILNA ENOTA

1. VOLILNA ENOTA
V volilni imenik je bilo vpisanih 915 volivcev.
Na volišču je glasovalo 214 volivcev, na predčasnem
volišču pa 12 volivcev. Skupaj 226 volivcev.

V volilni imenik je bilo vpisanih 152 volivcev.
Na volišču je glasovalo 69 volivcev, na predčasnem
volišču pa ni glasoval nobeden volivec.
Skupaj je glasovalo 69 volivcev.
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Oddanih je bilo rednem volišču 69 glasovnic. Neveljavnih glasovnic ni bilo. Število glasov, ki so jih posamezni
kandidati dobili na glasovanju je naslednje:
1. Vinko Dečman 21 glasov,
2. Jožef Cerovšek 41 glasov,
3. Ivan Skale 7 glasov.
V volilni enoti se voli en kandidat.
Komisija je ugotovila,da je največje število glasov dobil Jožef Cerovšek, in sicer 41 glasov.
5. VOLILNA ENOTA
V volilni imenik je bilo vpisanih 253 volivcev.
Na volišču je glasovalo 129 volivcev, na predčasnem
volišču pa 5 volivcev.
Skupaj je glasovalo 134 volivcev.
Oddanih je bilo rednem volišču 129 glasovnic in na
predčasnem volišču 5 glasovnic. Neveljavnih glasovnic je
bilo 3 na rednem in 0 na predčasnem volišču.
Število glasov, ki so jih posamezni kandidati dobili na
glasovanju je naslednje:
1. Alojz Tirgušek skupaj 30 glasov,
2. Franc Eisenholer skupaj 25 glasov,
3. Silvo Vizjak skupaj 30 glasov,
4. Marjan Golež skupaj 22 glasov,
5. Aleksander Štravs skupaj 56 glasov,
6. Marjana Žogan skupaj 36 glasov,
7. Olga Čakš skupaj 5 glasov,
8. Branko Kolar skupaj 26 glasov,
9. Edvard Lorger skupaj 29 glasov.
V VE se volita dva kandidata.
Volilna komisija je ugotovila, da sta največje število
glasov dobila:
1. Aleksander Štravs 56 glasov,
2. Marjana Žogan 36 glasov.
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3. Andrej Stiplovšek 8 glasov,
4. Stanko Šket 41 glasov.
V VE se voli en kandidat.
Volilna komisija je ugotovila, da je najvišje število
glasov dobil Stanko Šket, in sicer 41 glasov.
8. VOLILNA ENOTA
V volilni imenik je bilo vpisanih 251 volivcev.
Na volišču je glasovalo 90 volivcev, na predčasnem
volišču ni glasoval nihče.
Oddanih je bilo 90 glasovnic. Neveljavnih glasovnic je
bilo 5.
Število glasov, ki so jih posamezni kandidati dobili na
glasovanju je naslednje:
1. Miran Fajs 25 glasov,
2. Janez Strašek 49 glasov,
3. Silvo Tamše 11 glasov.
V VE se voli en kandidat.
Volilna komisija je ugotovila, da je najvišje število
glasov dobil Janez Strašek, in sicer 49 glasov.
9. VOLILNA ENOTA
V volilni imenik je bil vpisan 101 volilec.
Na volišču je glasovalo 40 volivcev, na predčasnem
volišču ni glasoval nihče.
Oddanih je bilo 40 glasovnic. Neveljavni glasovnici sta
bili 2.
Število glasov, ki so jih posamezni kandidati dobili na
glasovanju je naslednje:
1. Ivanka Jecl 38 glasov.
V VE se voli en kandidat.
Volilna komisija je ugotovila, da je najvišje število
glasov dobila Ivanka Jecl, in sicer 38 glasov.

6. VOLILNA ENOTA
10. VOLILNA ENOTA

V volilni imenik je bilo vpisanih 170 volivcev.
Na volišču je glasovalo 28 volivcev, na predčasnem
volišču ni glasoval nihče.
Oddanih je bilo 28 glasovnic. Neveljavna glasovnica je
bila 1.
Število glasov, ki so jih posamezni kandidati dobili na
glasovanju je naslednje:
1. Breda Vrešak 3 glasove,
2. Franc Kokot 4 glasove,
3. Ljudmila Vrečko 3 glasove,
4. Marjan Hribernik 10 glasov,
5. Janez Sevšek 7 glasov.

V volilni imenik je bilo vpisanih 162 volivcev.
Na volišču je glasovalo 64 volivcev, na predčasnem
volišču ni glasoval nihče.
Oddanih je bilo 64 glasovnic. Neveljavnih glasovnic ni
bilo.
Število glasov, ki so jih posamezni kandidati dobili na
glasovanju je naslednje:
1. Franc Pišek 13 glasov,
2. Jožef Pečak 15 glasov,
3. Peter Planinšek 28 glasov,
4. Anton Ogrizek 8 glasov.

V VE se voli en kandidat.
Volilna komisija je ugotovila, da je najvišje število
glasov dobil Marjan Hribernik, in sicer 10 glasov.

V VE se voli en kandidat.
Volilna komisija je ugotovila, da je najvišje število
glasov dobil Peter Planinšek, in sicer 28 glasov.

7. VOLILNA ENOTA

11. VOLILNA ENOTA

V volilni imenik je bilo vpisanih 332 volivcev.
Na volišču je glasovalo 95 volivcev, na predčasnem
volišču ni glasoval nihče.
Oddanih je bilo 95 glasovnic. Neveljavna glasovnica je
bila 1.
Število glasov, ki so jih posamezni kandidati dobili na
glasovanju je naslednje:
1. Janko Šket 26 glasov,
2. Franc Vreže 19 glasov,

V volilni imenik je bilo vpisanih 206 volivcev.
Na volišču je glasovalo 38 volivcev, na predčasnem
volišču ni glasoval nihče.
Oddanih je bilo 38 glasovnic. Neveljavna glasovnica je
bila 1.
Število glasov, ki so jih posamezni kandidati dobili na
glasovanju je naslednje:
1. Jože Fajs 1 glas,
2. Ivan Dečman 16 glasov,
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3. Marko Čakš 9 glasov,
4. Stanko Čakš 11 glasov.
V VE se voli en kandidat.
Volilna komisija je ugotovila, da je najvišje število
glasov dobil Ivan Dečman, in sicer 16 glasov.
12. VOLILNA ENOTA
V volilni imenik je bilo vpisanih 153 volivcev.
Na volišču je glasovalo 44 volivcev, na predčasnem
volišču ni glasoval nihče.
Oddanih je bilo 44 glasovnic. Neveljavnih glasovnic ni
bilo.
Število glasov, ki so jih posamezni kandidati dobili na
glasovanju je naslednje:
1. Stanislav Nunčič 12 glasov,
2. Anton Gaberšek 21 glasov,
3. Jerica Smole 8 glasov,
4. Viktor Vrbek 3 glasovi.
V VE se voli en kandidat.
Volilna komisija je ugotovila, da je najvišje število
glasov dobil Anton Gaberšek, in sicer 21 glasov.
Volilna komisija je ugotovila, da so v svet KS Šmarje
pri Jelšah izvoljeni naslednji kandidati:
1. Igor Habjan,
2. Terezija Šramel,
3. Vincencij Habjan,
4. Anton Stoklas,
5. Franc Nunčič,
6. Jože Cerovšek,
7. Aleksander Štravs,
8. Marjana Žogan,
9. Marjan Hribernik,
10. Stane Šket,
11. Janez Strašek,
12. Ivanka Jecl,
13. Peter Planinšek,
14. Ivan Dečman,
15. Anton Gaberšek.
OVK:
Suzana Smerdej l. r.
Silva Vrčkovnik l. r.
Branko Kvar l. r.
Srečko Podhraški l. r.
Andreja Pevec l. r.
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Število glasov, ki so jih posamezni kandidati dobili na
glasovanju je naslednje:
1. Franc Jančič 95 glasov,
2. Anton Strašek 49 glasov,
3. Davorin Kosovel 18 glasov,
4. Aleksander Jančič 32 glasov,
5. Srečko Lešek 35 glasov,
6. Jože Nunčič 51 glasov,
7. Marija Gajšek 28 glasov,
8. Franc Zupanc 17 glasov.
V VE se volijo trije kandidati.
Volilna komisija je ugotovila, da so najvišje število
glasov dobili Franc Jančič 95 glasov, Jože Nunčič 51 glasov,
Anton Strašek 49 glasov.
2. VOLILNA ENOTA
V volilni imenik je bilo vpisanih 125 volivcev.
Na volišču je glasovalo 78 volivcev, na predčasnem
volišču ni glasoval nihče.
Oddanih je bilo 78 glasovnic. Neveljavnih glasovnic ni
bilo.
Število glasov, ki so jih posamezni kandidati dobili na
glasovanju je naslednje:
1. Roman Polajžar 57 glasov,
2. Janez Malgaj 32 glasov,
3. Darko Šega 43 glasov.
V VE se volita dva kandidata.
Volilna komisija je ugotovila, da je najvišje število
glasov dobil Roman Polajžar 57 glasov in Darko Šega 43
glasov.
3. VOLILNA ENOTA
V volilni imenik je bilo vpisanih 134 volivcev.
Na volišču je glasovalo 61 volivcev, na predčasnem
volišču ni glasoval nihče.
Oddanih je bilo 61 glasovnic. Neveljavnih glasovnic ni
bilo.
Število glasov, ki so jih posamezni kandidati dobili na
glasovanju je naslednje:
1. Miran Mernik 40 glasov,
2. Uroš Lorenčak 46 glasov,
3. Emilijan Skale 39 glasov.
V VE se volijo 3 kandidati.
Volilna komisija je ugotovila, da je najvišje število
glasov dobil Uroš Lorenčak 46 glasov, Miran Mirnik 40
glasov in Emilijan Skale 39 glasov.

2191.

4. VOLILNA ENOTA

POROČILO
o izidu volitev v svet
Krajevne skupnosti Mestinje
na volitvah 2. 6. 1996
1. VOLILNA ENOTA

V volilni imenik je bilo vpisanih 90 volivcev.
Na volišču je glasovalo 21 volivcev, na predčasnem
volišču ni glasoval nihče.
Oddanih je bilo 21 glasovnic. Neveljavna glasovnica je
bila 1.
Število glasov, ki so jih posamezni kandidati dobili na
glasovanju je naslednje:
1. Erih Strašek 20 glasov.

V volilni imenik je bilo vpisanih 320 volivcev.
Na volišču je glasovalo 115 volivcev, na predčasnem
volišču ni glasoval nihče.
Oddanih je bilo 115 glasovnic. Neveljavna glasovnica
je bila 1.

V VE se voli en kandidat.
Volilna komisija je ugotovila, da je najvišje število
glasov dobil Erih Strašek, in sicer 20 glasov.
Volilna komisija je ugotovila, da so v svet KS Mestinje
izvoljeni naslednji kandidati:

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 33 – 21. VI. 1996

1. Franc Jančič,
2. Anton Strašek,
3. Jože Nunčič,
4. Roman Polajžar,
5. Darko Šega,
6. Miran Mernik,
7. Uroš Lorenčak,
8. Emilijan Skale,
9. Erih Strašek.
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Število glasov, ki so jih posamezni kandidati dobili na
glasovanju je naslednje:
1. Vincenc Jagodič 11 glasov.
V VE se voli en kandidat.
Volilna komisija je ugotovila, da je najvišje število
glasov dobil Vincenc Jagodič, in sicer 11 glasov.
4. VOLILNA ENOTA
OVK:
Suzana Smerdej l. r.
Silva Vrčkovnik l. r.
Branko Kvar l. r.
Srečko Podhraški l. r.
Andreja Pevec l. r.

2192.
POROČILO
o izidu volitev v svet Krajevne skupnosti
Kristan vrh
na volitvah 2. 6. 1996
1. VOLILNA ENOTA
V volilni imenik je bilo vpisanih 119 volivcev.
Na volišču je glasovalo 54 volivcev, na predčasnem
volišču ni glasoval nihče.
Oddanih je bilo 54 glasovnic. Neveljavni glasovnici sta
bili 2.
Število glasov, ki so jih posamezni kandidati dobili na
glasovanju je naslednje:
1. Marjan Kropec 8 glasov,
2. Anton Turnšek 23 glasov,
3. Vinko Čokl 21 glasov.
V VE se voli en kandidat.
Volilna komisija je ugotovila, da je najvišje število
glasov dobil Anton Turnšek, in sicer 23 glasov.
2. VOLILNA ENOTA
V volilni imenik je bilo vpisanih 117 volivcev.
Na volišču je glasovalo 53 volivcev, na predčasnem
volišču ni glasoval nihče.
Oddanih je bilo 53 glasovnic. Neveljavna glasovnica je
bila 1.
Število glasov, ki so jih posamezni kandidati dobili na
glasovanju je naslednje:
1. Branko Murko 39 glasov,
2. Janko Žlof 13 glasov.
V VE se voli en kandidat.
Volilna komisija je ugotovila, da je najvišje število
glasov dobil Branko Murko, in sicer 39 glasov.
3. VOLILNA ENOTA
V volilni imenik je bilo vpisanih 82 volivcev.
Na volišču je glasovalo 12 volivcev, na predčasnem
volišču ni glasoval nihče.
Oddanih je bilo 12 glasovnic. Neveljavna glasovnica je
bila 1.

V volilni imenik je bilo vpisanih 52 volivcev.
Na volišču je glasovalo 24 volivcev, na predčasnem
volišču ni glasoval nihče.
Oddanih je bilo 24 glasovnic. Neveljavnih glasovnica
je bila 1.
Število glasov, ki so jih posamezni kandidati dobili na
glasovanju je naslednje:
1. Ivan Bevcar 5 glasov,
2. Franc Strašek 19 glasov.
V VE se voli en kandidat.
Volilna komisija je ugotovila, da je najvišje število
glasov dobil Franc Strašek, in sicer 19 glasov.
5. VOLILNA ENOTA
V volilni imenik je bilo vpisanih 56 volivcev.
Na volišču je glasovalo 18 volivcev, na predčasnem
volišču ni glasoval nihče.
Oddanih je bilo 18 glasovnic. Neveljavna glasovnica je
bila 1.
Število glasov, ki so jih posamezni kandidati dobili na
glasovanju je naslednje:
1. Ivan Drofenik 17 glasov.
V VE se voli en kandidat.
Volilna komisija je ugotovila, da je najvišje število
glasov dobil Ivan Drofenik, in sicer 17 glasov.
6. VOLILNA ENOTA
V volilni imenik je bilo vpisanih 57 volivcev.
Na volišču je glasovalo 23 volivcev, na predčasnem
volišču ni glasoval nihče.
Oddanih je bilo 23 glasovnic. Neveljavnih glasovnic ni
bilo.
Število glasov, ki so jih posamezni kandidati dobili na
glasovanju je naslednje:
1. Vili Povalej 11 glasov,
2. Herman Turnšek 12 glasov.
V VE se voli en kandidat.
Volilna komisija je ugotovila, da je najvišje število
glasov dobil Herman Turnšek, in sicer 12 glasov.
7. VOLILNA ENOTA
V volilni imenik je bilo vpisanih 80 volivcev.
Na volišču je glasovalo 20 volivcev, na predčasnem
volišču ni glasoval nihče.
Oddanih je bilo 20 glasovnic. Neveljavnih glasovnic ni
bilo.
Število glasov, ki so jih posamezni kandidati dobili na
glasovanju je naslednje:
1. Jože Čakš 5 glasov,
2. Edo Jagodič 15 glasov.
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V VE se voli en kandidat.
Volilna komisija je ugotovila, da je najvišje število
glasov dobil Edo Jagodič, in sicer 15 glasov.
8. VOLILNA ENOTA
V volilni imenik je bilo vpisanih 41 volivcev.
Na volišču je glasovalo 9 volivcev, na predčasnem
volišču ni glasoval nihče.
Oddanih je bilo 9 glasovnic. Neveljavni glasovnici sta
bili 2.
Število glasov, ki so jih posamezni kandidati dobili na
glasovanju je naslednje:
1. Miran Majer 7 glasov.
V VE se voli en kandidat.
Volilna komisija je ugotovila, da je najvišje število
glasov dobil Miran Majer, in sicer 7 glasov.
9. VOLILNA ENOTA
V volilni imenik je bilo vpisanih 38 volivcev.
Na volišču je glasovalo 9 volivcev, na predčasnem
volišču ni glasoval nihče.
Oddanih je bilo 9 glasovnic. Neveljavni glasovnici sta
bili 2.
Število glasov, ki so jih posamezni kandidati dobili na
glasovanju je naslednje:
1. Anton Mahajnc 7 glasov.
V VE se voli en kandidat.
Volilna komisija je ugotovila, da je najvišje število
glasov dobil Anton Mahajnc, in sicer 7 glasov.
Volilna komisija je ugotovila, da so bili v svet KS
Kristan vrh izvoljeni naslednji kandidati:
1. Anton Turnšek,
2. Branko Murko,
3. Vincenc Jagodič,
4. Franc Strašek,
5. Ivan Drofenik,
6. Herman Turnšek,
7. Edo Jagodič,
8. Miran Majer,
9. Anton Mahajnc.
OVK:
Suzana Smerdej l. r.
Silva Vrčkovnik l. r.
Branko Kvar l. r.
Srečko Podhraški l. r.
Andreja Pevec l. r.
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Oddanih je bilo 58 glasovnic. Neveljavna glasovnica je
bila 1.
Število glasov, ki so jih posamezni kandidati dobili na
glasovanju je naslednje:
1. Franc Nunčič 12 glasov,
2. Franc Novak 37 glasov,
4. Leopold Černoša 9 glasov,
5. Stanislav Gorjup 6 glasov,
6. Matevž Dobnik 17 glasov,
7. Vili Novak 41 glasov,
8. Ivan Škrablin 12 glasov,
9. Jožica Podgoršek 24 glasov,
10. Anton Vodušek 6 glasov,
11. Martin Nunčič 5 glasov.
V VE se volijo trije kandidati.
Volilna komisija je ugotovila, da je najvišje število
glasov dobil Vili Novak 41 glasov, Franc Novak 37 glasov,
Jožica Podgoršek 24 glasov.
2. VOLILNA ENOTA
V volilni imenik je bilo vpisanih 161 volivcev.
Na volišču je glasovalo 65 volivcev, na predčasnem
volišču ni glasoval nihče.
Oddanih je bilo 65 glasovnic. Neveljavni glasovnici sta
bili 2.
Število glasov, ki so jih posamezni kandidati dobili na
glasovanju je naslednje:
1. Jožef Čebular 34 glasov,
2. Franc Vipotnik 36 glasov,
3. Franc Rupnik 23 glasov,
5. Stanislav Kamplet 37 glasov,
6. Albin Novak 30 glasov,
7. Silvo Vodušek 19 glasov.
V VE se volijo trije kandidati.
Volilna komisija je ugotovila, da je najvišje število
glasov dobil Stanislav Kamplet 37 glasov, Franc Vipotnik
36 glasov, Jožef Čebular 34 glasov.
3. VOLILNA ENOTA
V volilni imenik je bilo vpisanih 151 volivcev.
Na volišču je glasovalo 63 volivcev, na predčasnem
volišču ni glasoval nihče.
Oddanih je bilo 63 glasovnic. Neveljavna glasovnica je
bila 1.
Število glasov, ki so jih posamezni kandidati dobili na
glasovanju je naslednje:
1. Zdenka Plavčak 10 glasov,
2. Franc Cenc 18 glasov,
3. Marjan Zorin 34 glasov.

2193.
POROČILO
o izidu volitev v svet
Krajevne skupnosti Sladka Gora
na volitvah 2. 6.1996
1. VOLILNA ENOTA
V volilni imenik je bilo vpisanih 193 volivcev.
Na volišču je glasovalo 58 volivcev, na predčasnem
volišču ni glasoval nihče.

V VE se voli en kandidat.
Volilna komisija je ugotovila, da je najvišje število
glasov dobil Marjan Zorin 34 glasov.
Volilna komisija je ugotovila, da so bili v svet KS
Sladka gora izvoljeni naslednji kandidati:
1. Vili Novak,
2. Franc Novak,
3. Jožica Podgoršek,
4. Stanislav Kamplet,
5. Franc Vipotnik,
6. Jožef Čebular,
7. Marjan Zorin.
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OVK:
Suzana Smerdej l. r.
Silva Vrčkovnik l. r.
Branko Kvar l. r.
Srečko Podhraški l. r.
Andreja Pevec l. r.

2194.
POROČILO
o izidu volitev v svet
Krajevne skupnosti Sveti Štefan
na volitvah 2. 6. 1996
1. VOLILNA ENOTA
V volilni imenik je bilo vpisanih 146 volivcev.
Na volišču je glasovalo 49 volivcev, na predčasnem
volišču ni glasoval nihče.
Oddanih je bilo 49 glasovnic. Neveljavnih glasovnic ni
bilo.
Število glasov, ki so jih posamezni kandidati dobili na
glasovanju je naslednje:
1. Friderik Čoklc 29 glasov,
2. Danijel Cesar 7 glasov,
3. Martin Slatenšek 7 glasov,
4. Silvo Škornik 6 glasov,
5. Branko Salober 0 glasov,
V VE se voli en kandidat.
Volilna komisija je ugotovila, da je najvišje število
glasov dobil Friderik Čoklc, in sicer 29 glasov.
2. VOLILNA ENOTA
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V VE se voli en kandidat.
Volilna komisija je ugotovila, da je najvišje število
glasov dobil Branko Podrepšek, in sicer 12 glasov.
4. VOLILNA ENOTA
V volilni imenik je bilo vpisanih 80 volivcev.
Na volišču je glasovalo 16 volivcev, na predčasnem
volišču ni glasoval nihče.
Oddanih je bilo 15 glasovnic. Neveljavna glasovnica je
bila 1.
Število glasov, ki so jih posamezni kandidati dobili na
glasovanju je naslednje:
1. Štefan Mužerlin 8 glasov,
2. Franc Tičer 3 glasove,
3. Franc Drofenik 3 glasove.
V VE se voli en kandidat.
Volilna komisija je ugotovila, da je najvišje število
glasov dobil Štefan Mužerlin, in sicer 8 glasov.
5. VOLILNA ENOTA
V volilni imenik je bilo vpisanih 81 volivcev.
Na volišču je glasovalo 27 volivcev, na predčasnem
volišču ni glasoval nihče.
Oddanih je bilo 27 glasovnic. Neveljavnih glasovnic ni
bilo.
Število glasov, ki so jih posamezni kandidati dobili na
glasovanju je naslednje:
1. Karl Lorger 8 glasov,
2. Jože Koštomaj 14 glasov,
3. Alojz Štancer 5 glasov.
V VE se voli en kandidat.
Volilna komisija je ugotovila, da je najvišje število
glasov dobil Jože Koštomaj, in sicer 14 glasov.
6. VOLILNA ENOTA

V volilni imenik je bilo vpisanih 99 volivcev.
Na volišču je glasovalo 32 volivcev, na predčasnem
volišču ni glasoval nihče.
Oddanih je bilo 32 glasovnic. Neveljavne glasovnice so
bile 3.
Število glasov, ki so jih posamezni kandidati dobili na
glasovanju je naslednje:
1. Jožef Žaberl 9 glasov,
2. Jože Vitasovič 6 glasov,
3. Andrej Smole 14 glasov,

V volilni imenik je bilo vpisanih 104 volivcev.
Na volišču je glasovalo 45 volivcev, na predčasnem
volišču ni glasoval nihče.
Oddanih je bilo 45 glasovnic. Neveljavnih glasovnic ni
bilo.
Število glasov, ki so jih posamezni kandidati dobili na
glasovanju je naslednje:
1. Franc Lorger 5 glasov,
2. Jakob Romih 32 glasov,
3. Mirko Bevc 8 glasov.

V VE se voli en kandidat.
Volilna komisija je ugotovila, da je najvišje število
glasov dobil Andrej Smole, in sicer 14 glasov.

V VE se voli en kandidat.
Volilna komisija je ugotovila, da je najvišje število
glasov dobil Jakob Romih, in sicer 32 glasov.

3. VOLILNA ENOTA

7. VOLILNA ENOTA

V volilni imenik je bilo vpisanih 67 volivcev.
Na volišču je glasovalo 24 volivcev, na predčasnem
volišču ni glasoval nihče.
Oddanih je bilo 24 glasovnic. Neveljavna glasovnica je
bila 1.
Število glasov, ki so jih posamezni kandidati dobili na
glasovanju je naslednje:
1. Janko Čujež 2 glasova,
2. Branko Podrepšek 12 glasov,
3. Jožef Mužerlin 9 glasov.

V volilni imenik je bilo vpisanih 64 volivcev.
Na volišču je glasovalo 27 volivcev, na predčasnem
volišču ni glasoval nihče.
Oddanih je bilo 27 glasovnic. Neveljavnih glasovnic ni
bilo.
Število glasov, ki so jih posamezni kandidati dobili na
glasovanju je naslednje:
1. Zorica Čoklc 10 glasov,
2. Branko Užmah 11 glasov,
3. Aleš Doberšek 6 glasov.
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V VE se voli en kandidat.
Volilna komisija je ugotovila, da je najvišje število
glasov dobil Branko Užmah, in sicer 11 glasov.
Volilna komisija je ugotovila, da so bili v svet KS Sveti
Štefan izvoljeni naslednji kandidati:
1. Friderik Čoklc,
2. Andrej Smole,
3. Branko Podrepšek,
4. Štefan Mužerlin,
5. Jože Koštomaj,
6. Jakob Romih,
7. Branko Užmah.
OVK:
Suzana Smerdej l. r.
Silva Vrčkovnik l. r.
Branko Kvar l. r.
Srečko Podhraški l. r.
Andreja Pevec l. r.

2195.
POROČILO
o izidu volitev v svet
Krajevne skupnosti Šentvid pri Grobelnem
na volitvah 2. 6. 1996

Št. 33 – 21. VI. 1996

4. Marjan Lakner 69 glasov,
5. Terezija Košec 50 glasov,
6. Ivan Kline 37 glasov,
7. Franc Čebular 46 glasov,
8. Borut Bevc 52 glasov.
V VE se voli tri kandidate.
Volilna komisija je ugotovila, da je najvišje število
glasov dobila Angela Mlaker 71 glasov, Marjan Lakner 69
glasov in Borut Bevc 52 glasov.

3. VOLILNA ENOTA
V volilni imenik je bilo vpisanih 80 volivcev.
Na volišču je glasovalo 50 volivcev, na predčasnem
volišču ni glasoval nihče.
Oddanih je bilo 50 glasovnic. Neveljavnih glasovnic ni
bilo.
Število glasov, ki so jih posamezni kandidati dobili na
glasovanju je naslednje:
1. Stanko Javornik 38 glasov,
2. Vinko Golež 39 glasov,
3. Jožef Gajšek 18 glasov.
V VE se voli dva kandidata.
Volilna komisija je ugotovila, da je najvišje število
glasov dobil Vinko Golež 39 glasov in Stanko Javornik 38
glasov.

1. VOLILNA ENOTA
V volilni imenik je bilo vpisanih 450 volivcev.
Na volišču je glasovalo 158 volivcev, na predčasnem
volišču ni glasoval nihče.
Oddanih je bilo 158 glasovnic. Neveljavnih glasovnic
ni bilo.
Število glasov, ki so jih posamezni kandidati dobili na
glasovanju je naslednje:
1. Natalija Šolinc 59 glasov,
2. Jožef Hrovat 27 glasov,
3. Daniel Gajšek 54 glasov,
4. Franc Gobec 59 glasov,
5. Branislav Žogan 34 glasov,
6. Jože Anderluh 80 glasov,
7. Rudolf Horvat 38 glasov,
8. Alojz Dečman 51 glasov,
9. Janez Mlaker 37 glasov.
V VE se volijo trije kandidati.
Volilna komisija je ugotovila, da je najvišje število
glasov dobil Jože Anderluh 80 glasov, Franc Gobec 59 glasov, Natalija Šolinc 59 glasov.
2. VOLILNA ENOTA
V volilni imenik je bilo vpisanih 404 volivcev.
Na volišču je glasovalo 147 volivcev, na predčasnem
volišču ni glasoval nihče.
Oddanih je bilo 147 glasovnic. Neveljavne glasovnice
so bile 4.
Število glasov, ki so jih posamezni kandidati dobili na
glasovanju je naslednje:
1. Avgust Šket 33 glasov,
2. Marjan Šolinc 46 glasov,
3. Angela Mlaker 71 glasov,

4. VOLILNA ENOTA
V volilni imenik je bilo vpisanih 122 volivcev.
Na volišču je glasovalo 38 volivcev, na predčasnem
volišču ni glasoval nihče.
Oddanih je bilo 38 glasovnic. Neveljavna glasovnica je
bila 1.
Število glasov, ki so jih posamezni kandidati dobili na
glasovanju je naslednje:
1. Dušan Rožencvet 14 glasov,
2. Martin Lakner 23 glasov.
V VE se voli en kandidat.
Volilna komisija je ugotovila, da je najvišje število
glasov dobil Martin Lakner, in sicer 23 glasov.
Občinska volilna komisija je ugotovila, da so bili v svet
KS Šentvid pri Grobelnem izvoljeni naslednji kandidati:
1. Jože Anderluh,
2. Natalija Šolinc,
3. Franc Gobec,
4. Angela Mlaker,
5. Marjan Lakner,
6. Borut Bevc,
7. Vinko Golež,
8. Stanko Javornik,
9. Martin Lakner.
OVK:
Suzana Smerdej l. r.
Silva Vrčkovnik l. r.
Branko Kvar l. r.
Srečko Podhraški l. r.
Andreja Pevec l. r.

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 33 – 21. VI. 1996

2196.

Stran 2811

3. Mirko Krivec 8 glasov,
4. Vlado Rančigaj 22 glasov.

POROČILO
o izidu volitev v svet
Krajevne skupnosti Tinsko
na volitvah 2. 6. 1996
1. VOLILNA ENOTA
V volilni imenik je bilo vpisanih 182 volivcev.
Na volišču je glasovalo 93 volivcev, na predčasnem
volišču ni glasoval nihče.
Oddanih je bilo 93 glasovnic. Neveljavnih glasovnic je
bilo 7.
Število glasov, ki so jih posamezni kandidati dobili na
glasovanju je naslednje:
1. Benedikt Drame 46 glasov,
2. Miran Krašovec 52 glasov,
3. Silvester Marzek 45 glasov,
4. Franc Namurš 65 glasov,
5. Andreja Tepeš 63 glasov,
6. Branko Čakš 48 glasov,
7. Bojan Kunstič 41 glasov.
V VE se voli pet kandidatov.
Volilna komisija je ugotovila, da je najvišje število
glasov dobil Franc Namurš 65 glasov, Andreja Tepeš 63
glasov, Miran Krašovec 52 glasov, Branko Čakš 48 glasov,
Benedikt Drame 46 glasov.
Občinska volilna komisija je ugotovila, da so bili v svet
KS Tinsko izvoljeni naslednji kandidati:
1. Franc Namurš,
2. Andreja Tepeš,
3. Miran Krašovec,
4. Branko Čakš,
5. Benedikt Drame.
OVK:
Suzana Smerdej l. r.
Silva Vrčkovnik l. r.
Branko Kvar l. r.
Srečko Podhraški l. r.
Andreja Pevec l. r.

V VE se voli dva kandidata.
Volilna komisija je ugotovila, da je najvišje število
glasov dobil Miran Drame 27 glasov, Vlado Rančigaj 22
glasov.
2. VOLILNA ENOTA
V volilni imenik je bilo vpisanih 60 volivcev.
Na volišču je glasovalo 7 volivcev, na predčasnem
volišču ni glasoval nihče.
Oddanih je bilo 7 glasovnic. Neveljavnih glasovnic ni
bilo.
Število glasov, ki so jih posamezni kandidati dobili na
glasovanju je naslednje:
1. Martin Fajs 7 glasov.
V VE se voli en kandidat.
Volilna komisija je ugotovila, da je najvišje število
glasov dobil Martin Fajs, in sicer 7 glasov.

3. VOLILNA ENOTA
V volilni imenik je bilo vpisanih 82 volivcev.
Na volišču je glasovalo 23 volivcev, na predčasnem
volišču ni glasoval nihče.
Oddanih je bilo 23 glasovnic. Neveljavnih glasovnic ni
bilo.
Število glasov, ki so jih posamezni kandidati dobili na
glasovanju je naslednje:
1. Borislav Šofranac 8 glasov,
2. Anton Drame 5 glasov,
3. Zvonko Goručan 5 glasov,
4. Marjan Rančigaj 5 glasov.
V VE se voli en kandidat.
Volilna komisija je ugotovila, da je najvišje število
glasov dobil Borislav Šofranac, in sicer 8 glasov.

4. VOLILNA ENOTA

2197.
POROČILO
o izidu volitev v svet
Krajevne skupnosti Zibika
na volitvah 2. 6. 1996
1. VOLILNA ENOTA
V volilni imenik je bilo vpisanih 141 volivcev.
Na volišču je glasovalo 32 volivcev, na predčasnem
volišču ni glasoval nihče.
Oddanih je bilo 32 glasovnic. Neveljavnih glasovnic ni
bilo.
Število glasov, ki so jih posamezni kandidati dobili na
glasovanju je naslednje:
1. Miran Drame 27 glasov,
2. Janez Bele 6 glasov,

V volilni imenik je bilo vpisanih 15 volivcev.
Na volišču je glasovalo 9 volivcev, na predčasnem
volišču ni glasoval nihče.
Oddanih je bilo 9 glasovnic. Neveljavnih glasovnic ni
bilo.
Število glasov, ki so jih posamezni kandidati dobili na
glasovanju je naslednje:
1. Anton Vrbek 9 glasov,
2. Jože Štrok 0 glasov.
V VE se voli en kandidat.
Volilna komisija je ugotovila, da je najvišje število
glasov dobil Anton Vrbek, in sicer 9 glasov.
5. VOLILNA ENOTA
V volilni imenik je bilo vpisanih 88 volivcev.
Na volišču je glasovalo 11 volivcev, na predčasnem
volišču ni glasoval nihče.
Oddanih je bilo 11 glasovnic. Neveljavnih glasovnic ni
bilo.
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Število glasov, ki so jih posamezni kandidati dobili na
glasovanju je naslednje:
1. Vitomir Pevec 1 glas,
2. Jožef Ribič 1 glas,
3. Cvetko Vrbek 9 glasov.
V VE se voli en kandidat.
Volilna komisija je ugotovila, da je najvišje število
glasov dobil Cvetko Vrbek, in sicer 9 glasov.
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Občinska volilna komisija je ugotovila, da so bili v svet
KS Zibika izvoljeni naslednji kandidati:
1. Miran Drame,
2. Vlado Rančigaj,
3. Martin Fajs,
4. Borislav Šofranac,
5. Anton Vrbek,
6. Cvetko Vrbek,
7. Avgust Pevec,
8. Marjan Pevec,
9. Andrej Založnik.

6. VOLILNA ENOTA
V volilni imenik je bilo vpisanih 87 volivcev.
Na volišču je glasovalo 15 volivcev, na predčasnem
volišču ni glasoval nihče.
Oddanih je bilo 15 glasovnic. Neveljavna glasovnica je
bila 1.
Število glasov, ki so jih posamezni kandidati dobili na
glasovanju je naslednje:
1. Franc Oset 0 glasov,
2. Avgust Pevec 10 glasov,
3. Miroslav Planinšek 4 glasovi.
V VE se voli en kandidat.
Volilna komisija je ugotovila, da je najvišje število
glasov dobil Avgust Pevec, in sicer 10 glasov.

OVK:
Suzana Smerdej l. r.
Silva Vrčkovnik l. r.
Branko Kvar l. r.
Srečko Podhraški l. r.
Andreja Pevec l. r.

2198.
POROČILO
o izidu volitev v svet
Krajevne skupnosti Dol – Spodnje Mestinje
na volitvah 2. 6. 1996

7. VOLILNA ENOTA
V volilni imenik je bilo vpisanih 73 volivcev.
Na volišču je glasovalo 23 volivcev, na predčasnem
volišču ni glasoval nihče.
Oddanih je bilo 23 glasovnic. Neveljavna glasovnica je
bila 1.
Število glasov, ki so jih posamezni kandidati dobili na
glasovanju je naslednje:
1. Milan Povh 2 glasova,
2. Janko Hostnik 3 glasovi,
3. Marjan Pevec 17 glasov,
4. Milan Ribič 0 glasov.
V VE se voli en kandidat.
Volilna komisija je ugotovila, da je najvišje število
glasov dobil Marjan Pevec, in sicer 17 glasov.

8. VOLILNA ENOTA
V volilni imenik je bilo vpisanih 44 volivcev.
Na volišču je glasovalo 4 volivcev, na predčasnem
volišču ni glasoval nihče.
Oddanih je bilo 4 glasovnic. Neveljavnih glasovnic ni
bilo.
Število glasov, ki so jih posamezni kandidati dobili na
glasovanju je naslednje:
1. Andrej Založnik 3 glasovi,
2. Jožko Drofenik 1 glas,
3. Alojzij Bizjak 0 glasov.
V VE se voli en kandidat.
Volilna komisija je ugotovila, da je najvišje število
glasov dobil Andrej Založik, in sicer 3 glasove.

1. VOLILNA ENOTA
V volilni imenik je bilo vpisanih 81 volivcev.
Na volišču je glasovalo 70 volivcev, na predčasnem
volišču ni glasoval nihče.
Oddanih je bilo 70 glasovnic. Neveljavna glasovnica je
bila 1.
Število glasov, ki so jih posamezni kandidati dobili na
glasovanju je naslednje:
1. Zlatka Pilko 67 glasov,
2. Viktor Kosaber 40 glasov,
3. Ivan Pezdevšek 60 glasov,
4. Martin Grudnik 53 glasov,
5. Martin Popovič 56 glasov,
6. Janez Lipnik 64 glasov.
V VE se voli pet kandidatov.
Volilna komisija je ugotovila, da je najvišje število
glasov dobila Zlatka Pilko 67 glasov, Janez Lipnik 64 glasov, Ivan Pezdevšek 60 glasov, Martin Popovič 56 glasov,
Martin Grudnik 53 glasov.
Občinska volilna komisija je ugotovila, da so bili v svet
KS Dol-Spodnje Mestinje izvoljeni naslednji kandidati:
1. Zlatka Pilko,
2. Janez Lipnik,
3. Ivan Pezdevšek,
4. Martin Popovič,
5. Martin Grudnik.
OVK:
Suzana Smerdej l. r.
Silva Vrčkovnik l. r.
Branko Kvar l. r.
Srečko Podhraški l. r.
Andreja Pevec l. r.
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V pravilniku o carinski vrednosti blaga, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 56-2647/95 z dne 4. oktobra 1995 se:
– v prvem odstavku 27. člena beseda “ti” nadomesti z
besedo “ta”, beseda “dvomijo” pa nadomesti z besedo “dvomi”;
– v drugem stavku četrtega odstavka 28. člena se besedi
“ti zahtevajo” nadomestita z besedama “ta zahteva”;
– v prilogi 1, v prvem odstavku poglavja I. Splošna
določila se beseda “poimenovanja” nadomesti z besedo “postavke”;
– v prilogi 1, v prvi alinei drugega odstavka opisa
22. razdelka beseda “imenovanjih” nadomesti z besedo
“postavkah”;
– v prilogi 2, prva stran obrazca DCV se v razdelku
“2b. Ime in naslov deklaranta” črta vodoravna črta, ki deli
razdelek na dva dela;
– v prilogi 2, prva in hrbtna stran obrazca DCV BIS se
v 13. točki pod besedo “kupec:” doda točka “a) provizije,
razen nakupnih:”.
Minister
za finance
Mitja Gaspari l. r.

2173. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o načinu prodaje carinskega blaga in
razdelitvi s prodajo pridobljenih sredstev
2174. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o kriterijih za oprostitev plačila carine
pri ponovnem uvozu blaga
2175. Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih priložnostnih kovancev ob 100-letnici olimpijskih iger moderne dobe
2176. Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih priložnostnih kovancev ob 5. obletnici osamosvojitve
2177. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje
hrane za leto 1996
2178. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi carinskih kontingentov pri
uvozu blaga v letu 1996
2179. Uredba o spremembah uredbe o določitvi
kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev
2180. Sklep o spremembi višine cestnine
2181. Sklep o organizaciji in delu javnega zavoda
Kobilarna Lipica
2182. Sklep o spremembi sklepa o pogojih dodeljevanja proračunskih sredstev za financiranje ustanoviteljskih obveznosti zavodom,
ki opravljajo raziskovalno dejavnost

2114.
2115.
VSEBINA
2116.

Stran
DRŽAVNI ZBOR
2168. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil poslancev Državnega zbora Republike
Slovenije in delavcev služb Državnega zbo2778
ra Republike Slovenije

2117.

2183.
VLADA
2169. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o carinskih postopkih z ekonomskim
učinkom
2170. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uveljavljanju pravice do carinske oprostitve
2171. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o prostih carinskih conah
2172. Uredba o dopolnitvah uredbe o kriterijih
za ugotavljanje in načinu dokazovanja porekla blaga

2778
2780
2782
2782

2184.
2185.
2186.

MINISTRSTVA
Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
Odredba o določitvi višine nadomestila za
kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih
območjih na območju Upravne enote Slovenska Bistrica za leto 1996
Odredba o določitvi višine nadomestila za
kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih
območjih na območju Upravne enote Sevnica za leto 1996
Odredba o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih prašičev ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih in
divjih prašičev, iz zvezne dežele Mecklenburg–Vorpommern v Zvezni republiki
Nemčiji
Odredba o določitvi najnižjega katastrskega dohodka oziroma drugega dohodka na
kmetiji, ki je podlaga za vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Odredba o spremembi odredbe o koeficientu povečanja dolarskih cen nacionaliziranega premoženja
Odredba o izobrazbi predavateljev višjih
šol in drugih strokovnih delavcev v višjem
strokovnem izobraževanju
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o napredovanju strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev na področju socialnega varstva v nazive

2783
2783

2783
2784

2785
2792
2792
2793
2793

2795

2717

2717

2718

2718

2795
2796
2797

2802
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2118. Pravilnik o načinu vodenja davčnih evidenc
2119. Pravilnik o obrazcu in postopku za izdajo
službene izkaznice davčnega inšpektorja in
izterjevalca davkov
2120. Pravilnik o spremembi pravilnika o vodenju evidenc v carinskih skladiščih
2121. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o pregledu blaga ter pogojih in
načinu jemanja vzorcev blaga
2122. Pravilnik o pogojih za pridobitev licenc za
prevoze v cestnem prometu, načinu in postopku njihove pridobitve ter o načinu vodenja evidence o izdanih licencah
2123. Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih
pogojih za parkirišča in mesta za vzdrževanje vozil
2124. Pravilnik o programu preizkusa strokovne
usposobljenosti ter o postopku in načinu
opravljanja preizkusa za pridobitev licence
za prevoze v cestnem prometu
2125. Pravilnik o spremembah pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati javni veterinarski zavodi in zasebna veterinarska dejavnost in o postopku njihove verifikacije
in preverjanja
2126. Navodilo o finančnem poslovanju upravnih
enot ter uprav, uradov in inšpektoratov, ki
so upravni organi v sestavi ministrstev in
imajo svoje enote na lokalnih ravneh
2127. Pooblastilo za upravljanje preizkušanja in
izdajanja potrdil

2719
2721
2721
2721

2722
2725

2727

2729

2730
2732

BANKA SLOVENIJE
2188. Sklep o izročitvi priložnostnih kovancev v
2803
prodajo in obtok
2189. Sklep o izročitvi priložnostnih kovancev v
2804
prodajo in obtok

2128.
2129.
2130.
2131.
2132.
2133.
2134.
2135.
2187.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE
Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. junija 1996
Sklep o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
Sklep o najvišji pokojninski osnovi
Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o
preživninskem varstvu kmetov
Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
Priporočilo o uvedbi dodiplomskih študijskih programov
Poročilo o gibanju plač za april 1996

2732
2733
2733
2733
2734
2734
2734
2735
2803

OBČINE
2738
2136. Sklep o določitvi cen v vrtcih (Ljubljana)
2137. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka
za del območja KS Gederovci, za naselje
2739
Krajna (Cankova-Tišina)
2138. Sklep o uvedbi dodatnega krajevnega samoprispevka za del območja KS Cankova,
2739
za naselje Gerlinci (Cankova-Tišina)

Stran

2139. Odlok o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin v Občini
Črenšovci
2140. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Gornja Radgona
2141. Odlok o preimenovanju Taborske jame v
Županovo jamo (Grosuplje)
2142. Sprememba statuta Občine Kranj
2143. Ponovne volitve članov sveta KS Brestanica
iz II. volilne enote, volišče številka 202
(Krško)
2144. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki
v Občini Kungota
2145. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Petišovci (Lendava)
2146. Odlok o javnem redu in miru v Občini Litija
2147. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Zavoda za izobraževanje in kulturo Litija
2148. Sklep o javni razgrnitvi dopolnitev in sprememb načrtov ureditvenega območja mesta Litije levi in desni breg z mikrocelotami
GS 6, GS 1, GS 2, LS 3 in LS 1
2149. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Radoslavci za naselja Godemarci in Precetinci (Ljutomer)
2150. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Logatec in srednjeročnega družbenega
plana Občine Logatec
2151. Odlok o pomožnih objektih, za katere ni
potrebno lokacijsko dovoljenje (Loška dolina)
2152. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja
stavbnih zemljišč v Občini Loška dolina
2153. Odlok o zaključnem računu proračuna
Mestne občine Novo mesto za leto 1995
2154. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto
2155. Odlok o zazidalnem načrtu poslovno-stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah (Novo mesto)
2156. Odlok o določitvi pomožnih objektov, naprav in drugih posegov v prostor za potrebe občanov in njihovih družin, za katere ni
potrebno lokacijsko dovoljenje na območju
Mestne občine Novo mesto
2157. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta P 10 – Servisno proizvodna
cona ob Reški cesti, Postojna
2158. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Postojna za obdobje
1986–2000 in srednjeročnega plana Občine
Postojna za obdobje 1986–1990 (dec. 1995)
ter o javni razgrnitvi programske zasnove
P 10 – Servisno proizvodna cona ob Reški
cesti, Postojna
2159. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin, za katere ni
potrebno lokacijsko dovoljenje (Ravne-Prevalje)

2740
2741
2741
2741
2742
2742
2746
2747
2753

2753

2754

2755
2760
2761
2762
2762
2764

2768
2770

2770

2771
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2160. Odlok o določitvi višine letnih povračil za
uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki
cest za traktorje, njihova priklopna vozila,
ter vozila UNIMOG na območju Občine
Ravne-Prevalje
2161. Odlok o spremembah odloka o taksah in
povračilih za obremenjevanje okolja (Ravne-Prevalje)
2162. Sklep pravil in kriterijev za dodelitev
socialnih stanovanj (Ravne-Prevalje)
2163. Poročilo o izidu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti in v svete vaških skupnosti
na območju Občine Rogašovci na volitvah
dne 26. 5. 1996
2190. Poročilo o izidu volitev v svet Krajevne
skupnosti Šmarje pri Jelšah na volitvah 2.
6. 1996
2191. Poročilo o izidu volitev v svet Krajevne
skupnosti Mestinje na volitvah 2. 6. 1996
2192. Poročilo o izidu volitev v svet Krajevne
skupnosti Kristan vrh na volitvah 2. 6. 1996
2193. Poročilo o izidu volitev v svet Krajevne skupnosti Sladka Gora na volitvah 2. 6. 1996
2194. Poročilo o izidu volitev v svet Krajevne
skupnosti Sveti Štefan na volitvah 2. 6. 1996
2195. Poročilo o izidu volitev v svet Krajevne
skupnosti Šentvid pri Grobelnem na volitvah 2. 6. 1996
2196. Poročilo o izidu volitev v svet Krajevne
skupnosti Tinsko na volitvah 2. 6. 1996
2197. Poročilo o izidu volitev v svet Krajevne
skupnosti Zibika na volitvah 2. 6. 1996
2198. Poročilo o izidu volitev v svet Krajevne
skupnosti Dol–Spodnje Mestinje na volitvah
2. 6. 1996
2164. Odlok o prispevku za investicijska vlaganja
na področju vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in ravnanja s komunalnimi odpadki (Štore)
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2165. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta
2000 za območje Občine Štore in spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin družbenega plana Občine Celje za obdobje od
leta 1986 do leta 1990 za območje Občine
Štore v skladu z zakonom o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij (Štore)
2166. Odlok o lokacijskem načrtu za razdelilno
transformatorsko postajo 110/20 kV Vrhnika z vključitvijo v 110 kV in 20 kV omrežje
2167. Odlok o pooblastitvi župana za odločanje o
pridobitvi in odtujitvi nepremičnin (Vrhnika)
–
Popravek pravilnika o carinski vrednosti
blaga
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MEDNARODNE POGODBE
34. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Republike
Madžarske o sodelovanju na področju veterinarske medicine (BHUSVM)
35. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o sodelovanju na področju veterinarske medicine (BSKVM)
36. Uredba o ratifikaciji Dogovora med Vlado Republike Avstrije, Ministrstvom za notranje
zadeve Republike Hrvaške, Notranjim ministrstvom Zvezne republike Nemčije, Vlado Republike Slovenije in Zveznim svetom
Švicarske konfederacije o dovolitvi tranzita
in tranzitnega prevoza bosansko-hercegovskih beguncev
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SPROTNI (ON-LINE) DOSTOP DO RAZGLASNEGA DELA
URADNEGA LISTA RS
Razglasni del Uradnega lista RS (javni razpisi, razpisi delovnih mest, programi lastninskega preoblikovanja in stečaji) je dosegljiv tudi sprotno (on-line) na pravnem in poslovnem informacijskem sistemu IUSINFO, in sicer od 15. ure dalje na dan izida posamezne številke Uradnega lista RS.
Način dostopa: s katerimkoli komunikacijskim programom pokličete na tel. 090-8230. Ob prijavi je treba
DVAKRAT (kot uporabniško ime in kot geslo) vnesti črki “ul”. V terminalskem načinu uporabe so
dostopni menuji in sprotna pomoč. Uporabnikom se manipulativni stroški vzdrževanja baze zaračunavajo
tako, da Telekom obračunava po 156 SIT za vsako minuto vzpostavljene telefonske zveze.
Brezplačno je možno dobiti tudi poseben program, s katerim je mogoče z enim klikom na miško sprožiti
samodejen prenos podatkov (npr. o zadnjih javnih razpisih) do uporabnikovega računalnika.
Podrobnejše informacije: tel., faks 061/371-473, 16-12-464, e-mail: ul@ius.software.si
ČZ Uradni list RS
Slovenska 9, Ljubljana
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URADNI LIST RS
V KNJIGARNI KONZORCIJ
NA SLOVENSKI CESTI 29 V LJUBLJANI
Vsako številko slovenskega uradnega glasila bo
poslej tiskarna najprej dostavila v
KNJIGARNO KONZORCIJ,
kjer bo na oddelku revij mogoče kupiti
najnovejši
Uradni list Republike Slovenije.
Od ponedeljka do petka je knjigarna odprta od 9. ure do 19.30,
ob sobotah pa od 8. do 13. ure.

Izdaja Časopisni zavod Uradni list Republike Slovenije – Direktor in odgovorni urednik Marko Polutnik – Tisk Tiskarna SET, d.o.o., Vevče – Akontacija naročnine za leto
1996 je 12.600 SIT (s prometnim davkom), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 5% prometni davek – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu
vsake številke – Uredništvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 – Poštni predal 379/VII – Telefon direktor, sekretar, šef računovodstva 125 14 19, prodaja 125 02 94, računovodstvo, naročnine 125 23 57, telefaks 125 14 18, uredništvo 125 73 08, uredništvo – telefaks 125 01 99 – Žiro račun 50100-603-40323 – Po mnenju Ministrstva za kulturo se
ta publikacija uvršča med proizvode, od katerih se plačuje davek od prometa proizvodov po 13. točki tar. št. 3 zakona o prometnem davku (Uradni list RS,
št. 4-245/92 z dne 25. I. 1992)

