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MINISTRSTVA

3469.

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena zakona o varstvu
pri delu (Uradni list SRS, št. 47/86) izdaja minister za delo,
družino in socialne zadeve

P R A V I L N I K
o pogojih, ki jih mora izpolnjevati pooblaščena

organizacija, ki opravlja strokovne naloge s področja
varstva pri delu

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

Ta pravilnik določa kadrovske, tehnične in druge pogo-
je, ki jih mora izpolnjevati pravna ali fizična oseba, da kot
pooblaščena organizacija (v nadaljnjem besedilu: organiza-
cija) opravlja strokovne naloge s področja varstva pri delu.

Ta pravilnik določa tudi postopek za izdajo pooblastila.

II. VRSTE POOBLASTIL

2. člen

Organizacijo se lahko pooblasti za opravljanje nasled-
njih strokovnih nalog:

1. izdelavo elaboratov o varstvu pri delu;
2. izdelavo listin po 13., 14. in 15. členu zakona o

varstvu pri delu;
3. izdelavo strokovnih ocen listin po 18. členu zakona o

varstvu pri delu;
4. periodične preiskave kemičnih, fizikalnih in biolo-

ških škodljivosti ter mikroklime;
5. periodične preglede ter preizkuse sredstev za delo;
6. preizkuse ali ocene pregledov in periodičnih pre-

iskav.

3. člen

Pooblastilo lahko obsega vse strokovne naloge iz prejš-
njega člena ali le posamezne naloge.

III. KADROVSKI IN TEHNIČNI POGOJI

4. člen

Organizacija lahko opravlja strokovne naloge, za katere
je pooblaščena le z zadostnim številom strokovnih delavcev,
ki so pri njej v delovnem razmerju, za posamezne strokovne
naloge pa lahko sklene pogodbo.

5. člen

Organizacija mora imeti za opravljanje strokovnih na-
log po tem pravilniku ustrezne delovne prostore ter tehnično
opremo.

Ustrezni delovni prostori po tem pravilniku so prostori,
ki so zavarovani pred prekomernimi vplivi, kot so vročina,
prah, vlaga, para, hrup, vibracije ter elektromagnetne motnje
ali motenje. Dostop do vseh prostorov mora biti urejen na
način, ki ustreza njihovemu namenu, pogoji za vstop oseb, ki
niso zaposlene v organizaciji, morajo biti posebej določeni.

6. člen

Tehnična oprema, navedena v Prilogi I, ki je sestavni
del tega pravilnika, mora biti pravilno vzdrževana, vzdrže-
valni postopki pa morajo biti podrobno opisani.

Vsak del opreme ali napravo, ki je bila preobremenjena
ali se je z njo napačno ravnalo ali daje dvomljive merilne
rezultate oziroma se je pri kalibraciji izkazalo, da je v okvari,
je treba vzeti iz uporabe in jo označiti, da je v okvari ter jo
hraniti v naprej določenem mestu popravila, dokler se s
preizkusom ali kalibracijo ne dokaže, da zadovoljivo oprav-
lja svojo funkcijo.

7. člen

Za tehnično opremo iz Priloge I tega pravilnika je po-
trebno voditi zapise, ki morajo vsebovati naslednje podatke:

– naziv naprave,
– ime proizvajalca, identifikacijo tipa in serijsko šte-

vilko,
– datum prevzema in datum začetka uporabe,
– trenutno lokacijo, če je to potrebno,
– tehnično stanje ob prevzemu (nova, rabljena, obnov-

ljena itd.),
– podrobnosti o opravljenih vzdrževalnih delih,
– opis okvar, nepravilnega delovanja, modifikacij ali

popravil.

8. člen

Delavci, ki opravljajo strokovne naloge iz 1. in 2. točke
2. člena tega pravilnika morajo imeti višjo strokovno izo-
brazbo ustrezne tehnične smeri, tri leta delovnih izkušenj in
opravljen strokovni izpit, v skladu s posebnimi predpisi.

Delavci, ki opravljajo strokovne naloge izdelave elabo-
ratov o varstvu pri delu in listin za zahtevnejša sredstva za
delo, ki so navedena v Prilogi II, ki je sestavni del tega
pravilnika, pa morajo imeti visoko strokovno izobrazbo us-
trezne tehnične smeri, tri leta delovnih izkušenj ter opravljen
strokovni izpit v skladu s posebnimi predpisi.

9. člen

Delavci, ki opravljajo strokovne naloge iz 3. točke
2. člena tega pravilnika morajo imeti visoko strokovno izo-
brazbo ustrezne tehnične smeri, tri leta delovnih izkušenj in
opravljen strokovni izpit v skladu s posebnimi predpisi.

10. člen

Organizacija, ki opravlja strokovne naloge iz 4. točke
2. člena tega pravilnika mora imeti tehnično opremo iz Prilo-
ge I tega pravilnika, skladno z vrsto preiskave in obsegom
pooblastila.

Delavci, ki opravljajo strokovne naloge iz prejšnjega
odstavka člena morajo imeti visoko strokovno izobrazbo
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ustrezne tehnične smeri, tri leta delovnih izkušenj in oprav-
ljen strokovni izpit v skladu s posebnimi predpisi.

11. člen

Organizacija, ki opravlja strokovne naloge iz 5. točke
2. člena tega pravilnika mora imeti tehnično opremo iz točke
A Priloge I tega pravilnika.

Delavci, ki opravljajo strokovne naloge iz prejšnjega
odstavka morajo imeti višjo strokovno izobrazbo ustrezne
tehnične smeri, tri leta delovnih izkušenj in opravljen stro-
kovni izpit v skladu s posebnimi predpisi.

12. člen

Organizacija, ki opravlja strokovne naloge iz 6. točke
2. člena tega pravilnika mora imeti tehnično opremo iz Prilo-
ge I tega pravilnika.

Delavci, ki opravljajo strokovne naloge iz prejšnjega
odstavka morajo imeti visoko strokovno izobrazbo ustrezne
tehnične smeri, tri leta delovnih izkušenj in opravljen stro-
kovni izpit v skladu s posebnimi predpisi.

13. člen

Organizacija mora opravljati strokovne naloge za kate-
re je pooblaščena, po postopkih in metodah, opredeljenih v
poslovniku in temelječih na serijah standardov SIST ISO
9000 in SIST EN 45000.

Kadar je potrebno uporabiti preizkusne metode in po-
stopke, ki niso standardizirani, morajo biti ti popolno doku-
mentirani.

14. člen

Organizacija mora obveščati Ministrstvo za delo, druži-
no in socialne zadeve o vsaki spremembi, ki lahko vpliva na
opravljanje strokovnih nalog, za katere je pooblaščena.

Organizacija mora ministrstvu iz prejšnjega odstavka
dajati letna poročila o nalogah, ki jih opravlja po pooblastilu
najpozneje do konca februarja za preteklo leto.

IV. POSTOPEK ZA IZDAJO POOBLASTILA

15. člen

Pravna ali fizična oseba, ki želi pooblastilo za opravlja-
nje strokovnih nalog iz varstva pri delu po tem pravilniku,
zaprosi za pooblastilo pri Ministrstvu za delo, družino in
socialne zadeve. V vlogi navede:

– strokovne naloge iz 2. člena tega pravilnika, za katere
želi pooblastilo,

– opis poslovnih prostorov, pomožnih prostorov in teh-
nične opreme ter dokazila o lastništvu oziroma najemu,

– pogodbe o zaposlitvi strokovnih delavcev oziroma
drug pravni naslov za opravljanje strokovnih nalog, z doka-
zili o izobrazbi, delovnih izkušnjah in opravljenem strokov-
nem izpitu delavcev,

– poslovnik o postopkih in metodah ter standardih, ki
jih bo uporabljala pri preiskavah in meritvah.

16. člen

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve odloči o
vlogi iz prejšnjega člena z odločbo v upravnem postopku, na
podlagi ogleda in mnenja tričlanske komisije.

Komisijo iz prejšnjega odstavka imenuje minister, in
sicer po enega člana izmed delavcev ministrstva, Inšpekto-
rata RS za delo in iz Urada RS za varnost in zdravje pri
delu.

17. člen

Organizacija lahko začne opravljati naloge, za katere je
pooblaščena z dnem vpisa v evidenco pooblaščenih organi-
zacij.

18. člen

Evidenco pooblaščenih organizacij vodi Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve.

19. člen

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve po urad-
ni dolžnosti opravi izbris organizacije iz evidence pooblaš-
čenih organizacij, če:

– pooblaščena organizacija odjavi opravljanje strokov-
nih nalog po tem pravilniku,

– pooblaščena organizacija preneha,
– je pooblaščeni organizaciji s pravnomočno odločbo

prepovedano opravljati dejavnost ali poklic,
– če pristojni inšpekcijski organ ugotovi, da pooblašče-

na organizacija ne izpolnjuje več s tem pravilnikom predpi-
sanih pogojev,

– če v roku tridesetih dni od ogleda komisije iz
16. člena tega pravilnika ne dostavi ministrstvu pogodb iz
15. člena za strokovne delavce, ki bodo opravljali naloge po
pooblastilu,

– opravlja naloge v nasprotju z vpisom v evidenco.

V. KONČNI DOLOČBI

20. člen

Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati
pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati pooblaščena
organizacija združenega dela, ki opravlja strokovne naloge s
področja varstva pri delu (Uradni list SRS, št. 22/87).

21. člen

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

Št. 017-01-20/96
Ljubljana, dne 7. oktobra 1996.

mag. Anton Rop l. r.
Minister za delo, družino

in socialne zadeve

PRILOGA I

SPISEK TEHNIČNE OPREME

A) ZA MEHANSKE IN ELEKTRIČNE VELIČINE
– merilniki in merila za merjenje dolžin, mase, časa in

temperature,
– merilnik števila vrtljajev,
– merilniki za električne veličine (upornost, tok, nape-

tost, moč),
– merilnik izolacijske upornosti,
– merilnik ozemljitve,
– preskuševalnik dielektrične trdnosti.

B) ZA HRUP
– merilnik hrupa na osnovi zahtev standardov IEC 651

in IEC 804 za tip 1,
– frekvenčni analizator po zahtevah standarda IEC 225,
– oprema za frekvenčno analizo v realnem času pri

časovno sprejemljivih ravneh.
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C) ZA OSVETLJENOST
– merilnik osvetljenosti (lx) in svetlosti (cd/m2), z barv-

no (V(λ)) in kosinusno korekcijo.

D) ZA UGOTAVLJANJE, MERJENJE IN VREDNO-
TENJE KONCENTRACIJ NEVARNIH SNOVI

Razvrstitev po točkah:
1. prah,
2. prah v obliki vlaken,
3. anorganski plini in pare,
4. organski plini in pare,
5. snovi, ki zahtevajo posebne analitske tehnike.

Skupne zahteve glede opreme za vseh pet točk so:

– črpalke za jemanje vzorcev – osebni dozimetri,
– ustrezne glave za pritrditev na črpalke za jemanje

različnih vzorcev,
– naprave za umerjanje črpalk,
– umerjeni kronometer ali drug merilnik časa,
– merilnik temperature, hidrometer, barometer, anemo-

meter,
– sistem za obdelavo in shranjevanje podatkov.

Zahteve za opremo po posameznih točkah so:

za prah
– stacionarni sistem za jemanje vzorcev za fini in celo-

kupni prah z ustreznimi glavami za jemanje vzorcev finega
in celokupnega prahu,

– kalibrirana analitska tehtnica,
– oprema za kondicioniranje filtrov,
– merilna naprava za vrednotenje koncentracije respi-

rablilnega prahu,
– oprema za konimetrijsko in gravimetrijsko analizo

anorganskega prahu.

za prah v obliki vlaken
– ustrezne glave, deklarirane za jemanje vzorcev prahu

v obliki vlaken,
– fazno kontrastni optični mikroskop.

za anorganske pline in pare
– oprema za vzorčenje v tekoče in trdne absorbcijske

medije,
– spektrofotometer UV/VIS,
– sistem za kontinuirano spremljanje koncentracij sno-

vi v zraku z direktnim odčitavanjem,
– metoda za potenciometrično določanje koncentracij

snovi.

za organske pline in pare
– oprema za vzorčenje v tekoče in trdne absorpcijske

medije,
– kapilarni plinski kromatograf s FID detektorjem,
– postopek ali sistem za identifikacijo snovi,
– sistem za kontinuirano spremljanje koncentracij sno-

vi v zraku z direktnim odčitavanjem.

za snovi, ki zahtevanjo posebne analitske tehnike

– visokotlačni tekočinski kromatograf (HPLC), instru-
ment za določevanje celokupnega organskega ogljika, kapi-
larni plinski kromatograf z različnimi detektorji.

F) ZA MIKROKLIMO
– merilni instrument za meritve temperature zraka, rela-

tivne vlažnosti, hitrosti gibanja zraka in toplotnih sevanj.

PRILOGA II

SPISEK ZAHTEVNEJŠIH SREDSTEV ZA DELO

a) Splošna razdelitev
1. postrojenja s parnimi kotli,
2. postrojenja s tlačnimi posodami, razen parnih kotlov,
3. postrojenja za polnitev zgoščenih, utekočinjenih ali

pod tlakom sproščenih plinov,
4. vodi pod notranjim nadtlakom za gorljive, jedke ali

strupene pline, hlape ali tekočine,
5. dvižna postrojenja,
6. električna postrojenja v posebej ogroženih prostorih,
7. postrojenja za točenje pijač in postrojenja za izdela-

vo pijač z ogljikovim dioksidom,
8. acetilenska postrojenja in skladiščenje kalcijevega

karbida,
9. postrojenja za skladiščenje, polnjenje in transport

vnetljivih tekočin,
10. medicinsko tehnični stroji in aparati.

b) Obdelovalni stroji in naprave
1. tračne žage (vertikalna ali horizontalna) za les, pla-

stične mase, kovine, meso in kosti,
2. polnojarmeniške žage za les,
3. rezkalni stroji za les, kovine in kamnine,
4. skobelni stroji za poravnavanje lesa in kovin,
5. debelinski skobelni stroj za les,
6. kombinirani lesnoobdelovalni stroji,
7. verižni rezkalni stroji za les,
8. brusilni stroji za les, kovine in kamnine,
9. stiskalnice za hladno oblikovanje kovin,
10. stiskalnice za vroče oblikovanje kovin,
11. stiskalnice za VF oblikovanje in spajanje lesain

plastičnih mas,
12. stroji za oblikovanje ali gnetenje snovi z valji,
13. izsekovalni stroji z delovnim gibom pomičnih de-

lov večjim od 6 mm,
14. stroji za brizganje ali iztiskanje plastičnih mas, gu-

me in kovin,
15. pištole za pritrjevanje s saržerji.

c.) Transportne naprave in gradbena mehanizacija
1. stroji, namenjeni za dela pod zemljo, in sicer:
– stroji na tirnicah, lokomotive in vagoni z zavornim

sistemom,
– hidravlično podporje,
– motorji z notranjim zgorevanjem, ki se montirajo na

stroje za dela pod zemljo,
2. tovornjaki za ročno nakladanje za zbiranje odpad-

kov, opremljeni s sistemom za stiskanje,
3. vozila za servisiranje vozil,
4. naprave kontinuiranega transporta,
5. gradbena mehanizacija.

3470.

Na podlagi 9. člena zakona o organizaciji in delovnem
področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94) Ministrstvo
za notranje zadeve objavlja

Z N E S K E
povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene

v državnih organih
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Za mesec november 1996 znašajo:
1. mesečne nagrade za obvezno prakso:
– učencem 7.790 SIT;
– študentom 15.951 SIT;
2. nagrade ob delovnih jubilejih:
– za 10 let delovne dobe 38.610 SIT;
– za 20 let delovne dobe 57.915 SIT;
– za 30 let delovne dobe 77.220 SIT;
3. solidarnostne pomoči 77.220 SIT;
4. regres za prehrano med delom 12.046 SIT;
5. dnevnice za službeno potovanje v Republiki Slove-

niji, ki traja:
– 6 do 8 ur 2.096 SIT;
– 8 do 12 ur 3.012 SIT;
– nad 12 ur 6.023 SIT;
6. povračilo stroškov prenočevanja:
– na podlagi računa za prenočevanje v hotelih de luxe

kategorije do 5.264 SIT;
– brez računa 1.807 SIT;
7. kilometrina 24,84 SIT;
8. povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela, če ni

možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, za vsak
kilometer 12,42 SIT;

9. nadomestilo za ločeno življenje:
– povračilo stroškov stanovanja 21.683 SIT;
– povračilo stroškov prehrane 26.501 SIT;
10. terenski dodatek 1.265 SIT.

Št. 0051/8-142/33-96/7
Ljubljana, dne 17. oktobra 1996.

Minister
za notranje zadeve
Andrej Šter l. r.

USTAVNO SODIŠČE

3471 .

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti na pobudo Krajevne skupnosti Koprivnik-Gorju-
še na seji dne 3. oktobra 1996

o d l o č i l o :
1. Razveljavi se del 6. člena statuta Občine Bohinj

(Uradni vestnik Gorenjske, št. 5/95), ki se nanaša na območ-
je, ki je z uveljavitvijo navedenega akta prešlo iz Krajevne
skupnosti Koprivnik-Gorjuše v Krajevno skupnost Srednja
vas v Bohinju.

2. Dokler se s statutom Občine Bohinj ne določi razme-
jitev med krajevnima skupnostima, navedenima v prvi točki
izreka, se zadrži izvrševanje odločitev teh dveh krajevnih
skupnosti, kolikor se nanašajo na območje, navedeno v prvi
točki izreka.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnica Krajevna skupnost Koprivnik-Gorjuše iz-

podbija drugi odstavek 6. člena statuta Občine Bohinj (v
nadaljevanju: statut), ki določa obseg krajevnih skupnosti v
občini. Zatrjuje, da je ta določba v neskladju s prvim odstav-
kom 18. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,

št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US in Uradni list RS,
št. 57/94, 14/95 in 20/96 – odl. US; v nadaljevanju: ZLS).
Pobudnica navaja, da so v izpodbijani določbi meje krajev-
nih skupnosti v Občini Bohinj določene po mejah katastr-
skih občin, pred tem pa naj bi bile v skladu z odlokom iz leta
1976 določene po mejah naselij. Z novo teritorialno členitvi-
jo občine je del nekdanjega območja Krajevne skupnosti
Koprivnik-Gorjuše (območje Goreljka) prešel v Krajevno
skupnost Srednja vas v Bohinju. Pobudnica glede Goreljka
navaja, da je bil gospodarsko pomemben del krajevne skup-
nosti in da v gospodarskem (kmetijskem in gozdarskem)
smislu gravitira h Koprivniku. Prebivalci Koprivnika imajo
po navedbah pobudnice na Goreljku gozdove, pašnike, hle-
ve, svisli in planšarske stanove. Poleg tega naj bi nova meja
odrezala od pobudnice tudi nekaj stanovanjskih hiš naselja
Koprivnik, tako da morajo sedaj nekateri prebivalci Kopriv-
nika “urejati svoje življenjske potrebe v drugi krajevni skup-
nosti”.

Izpodbijana določba naj bi “dosedanje smiselno zao-
kroženo območje Krajevne skupnosti Koprivnik-Gorjuše gro-
bo spremenila”, poleg tega pa naj bi bila pri spremembi tudi
“popolnoma prezrta volja prebivalcev v Krajevni skupnosti
Koprivnik-Gorjuše, kakršna je obstajala do uveljavitve no-
vega statuta Občine Bohinj”.

Pobudnica meni, da bi bilo mogoče spremembo uvelja-
viti le s predhodnim referendumom v posameznih krajevnih
skupnostih.

Pobudi je priložena tudi protestna pola s podpisi 120
krajanov KS Koprivnik-Gorjuše.

2. Občinski svet občine Bohinj v odgovoru na pobudo
navaja, da je bil statut, ki vsebuje izpodbijano določbo,
sprejet v skladu z zakonom z dvetretjinsko večino. Iz odgo-
vora izhaja, da je bil problem, ki je nastal v zvezi z območ-
jem Krajevne skupnosti Koprivnik-Gorjuše, rešen kompro-
misno tako, da je bil katastrski občini Gorjuše pripojen
zaselek Krniški lom z nekaj domačijami, ki dejansko pripa-
dajo in živijo povezano s Koprivnikom.

B)
3. Izpodbijani drugi odstavek 6. člena statuta določa, da

je Občina Bohinj razdeljena na štiri krajevne skupnosti: Bo-
hinjska Bistrica, Srednja vas v Bohinju, Stara Fužina–Studor
in Koprivnik-Gorjuše. Določa tudi območja krajevnih skup-
nosti, in sicer praviloma po mejah katastrskih občin. Območ-
je Krajevne skupnosti Srednja vas v Bohinju obsega območ-
ja katastrskih Občin Bohinjska Srednja vas in Bohinjska
Češnjica, območje Krajevne skupnosti Koprivnik-Gorjuše
pa območje katastrske Občine Gorjuše z zaselkom Krniški
Lom.

Pred uveljavitvijo statuta je bilo območje krajevnih
skupnosti Koprivnik-Gorjuše in Srednja vas v Bohinju z
odlokom o mejah krajevnih skupnosti v Občini Radovljica
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 13/76) določeno po mejah
naselij, tako da je sporno območje Goreljka spadalo v Kra-
jevno skupnost Koprivnik-Gorjuše.

4. ZLS določa v prvem odstavku 18. člena, da je lahko
območje občine v skladu s statutom občine razdeljeno na
krajevne, vaške ali četrtne skupnosti, če je to utemeljeno s
prostorskimi, zgodovinskimi, upravno-gospodarskimi ali kul-
turnimi razlogi in če je to v interesu prebivalcev dela občine.

V drugem odstavku tega člena pa je določeno, da se
interes prebivalcev za četrtne skupnosti ugotovi na zborih
krajanov.

5. V obravnavani zadevi je občinski svet s statutom
ohranil krajevne skupnosti, ki so na območju nove Občine
Bohinj delovale že prej. Vendar pa se je odločil, da meje
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krajevnih skupnosti opredeli z mejami katastrskih občin,
zaradi česar je prišlo do teritorialnih sprememb. V odgovoru
na pobudo občinski svet ne navaja argumentov, ki bi uteme-
ljevali takšno spremembo meja z razlogi, navedenimi v pr-
vem odstavku 18. člena. Prostorski, zgodovinski in upravno-
gospodarski razlogi govorijo v prid ohranitvi starih meja
krajevnih skupnosti Koprivnik-Gorjuše in Srednja vas v Bo-
hinju. Iz podatkov, navedenih v Krajevnem leksikonu Drav-
ske banovine iz leta 1937 na straneh 532 in 533, izhaja, da je
že v tistem času območje Goreljka gospodarsko gravitiralo h
Koprivniku in Gorjušam. Tudi dejstvo, da so bile meje kra-
jevnih skupnosti, temelječe na mejah naselij, določene že
leta 1976 in se po tistem do uveljavitve statuta niso spremi-
njale, predstavlja pomemben zgodovinski razlog za ohrani-
tev starih meja.

6.  Občinski svet bi bil moral pri oblikovanju meja
krajevnih skupnosti upoštevati merila iz prvega odstavka 18.
člena ZLS. Spremembo meja bi bil lahko določil le pod
pogojem, da bi jo bil utemeljil s prostorskimi, zgodovinski-
mi, upravno-gospodarskimi ali kulturnimi razlogi. Iz odgo-
vora na pobudo izhaja, da se na takšne razloge občinski svet
sploh ni oziral. Prav tako se ni oziral na interes prebivalcev
posameznih prizadetih krajevnih skupnosti. ZLS sicer ne
določa načina oziroma postopka ugotavljanja tega interesa,
tako da lahko občinski svet izbira med različnimi načini.
Interes prebivalcev bi bil moral ugotoviti vsaj na ravni pos-
vetovalnih zborov krajanov.  Tako ugotovljeni interes za
občinski svet sicer ne bi bil absolutno zavezujoč (zlasti v
primeru ugotovitve, da si interesi prebivalstva prizadetih
krajevnih skupnosti nasprotujejo), vendar pa bi ga bil moral
občinski svet vseeno ugotoviti in upoštevati, če utemeljeni
razlogi ne bi  narekovali drugače.

7. Ker pri določanju meja Krajevne skupnosti Kopriv-
nik-Gorjuše niso bila upoštevana merila iz prvega odstavka
18. člena ZLS, je ustavno sodišče razveljavilo 6. člen statuta,
vendar samo, kolikor se nanaša na sporno območje. Če bi v
celoti razveljavilo del 6. člena, ki se nanaša na Krajevni
skupnosti Koprivnik-Gorjuše in Srednja vas v Bohinju, bi
namreč ti dve krajevni skupnosti izgubili pravno podlago za
svoj obstoj. Razveljavitev se torej nanaša le na sporno ob-
močje. Na podlagi drugega odstavka 40. člena zakona o
ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju:
ZUstS) je ustavno sodišče v drugi točki izreka določilo tudi
način izvršitve odločbe. Suspenz izvrševanja vseh odločitev
Krajevnih skupnosti Koprivnik-Gorjuše in Srednja vas v
Bohinju, kolikor se nanašajo na sporno območje, velja vse
dotlej, ko bo občinski svet s spremembo statuta določil ob-
močje obeh krajevnih skupnosti v skladu z zakonom.

C)
8. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi

21. člena, drugega odstavka 40. člena in prvega odstavka 45.
člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Tone Jerovšek in sod-
niki dr. Peter Jambrek, mag. Matevž Krivic, mag. Janez
Snoj, dr. Janez Šinkovec, dr. Lovro Šturm, Franc Testen in
dr. Boštjan M. Zupančič. Odločbo je sprejelo s šestimi glaso-
vi proti dvema. Proti sta glasovala sodnika Jambrek in Šturm.
Sodnik Jambrek je dal odklonilno ločeno mnenje, sodnik
Krivic pa pritrdilno ločeno mnenje.

Št. U-I-130/95
Ljubljana, dne 3. oktobra 1996.

Predsednik
Ustavnega sodišča

Republike Slovenije
dr. Tone Jerovšek l. r.

3472.

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem v zvezi z ustavno pritožbo Alojzije Strašek Kocjan
iz Ljubljane, na seji dne 10. oktobra 1996

o d l o č i l o :
1. Prvi odstavek 6. člena zakona o začasni ureditvi or-

ganizacije in pristojnosti občinskih sodnikov za prekrške in
občinskih javnih pravobranilcev (Uradni list RS, št. 82/94)
in drugi odstavek 278. člena zakona o prekrških (Uradni list
SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št.
10/91, 13/93 in 66/93) nista v skladu z ustavo.

2. Državni zbor mora ugotovljeno neskladnost z ustavo
iz 1. točke izreka odpraviti do 31. marca 1997.

3. Do odprave ugotovljene neskladnosti iz 1. točke izre-
ka se postopki za volitve sodnikov za prekrške in sodnikov
za prekrške Republiškega senata za prekrške ne smejo začeti
ali nadaljevati.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Ustavno sodišče je z odločbo o ustavni pritožbi Aloj-

zije Strašek Kocijan št. Up-159/96 z dne 19. 7. 1996 (Uradni
list RS, št. 39/96) na podlagi drugega odstavka 161. člena
ustave in drugega odstavka 59. člena zakona o ustavnem
sodišču (Uradni list RS, št. 15/94; v nadaljevanju: ZUstS)
odločilo, da se začne postopek za oceno ustavnosti prvega
odstavka 6. člena zakona o začasni ureditvi organizacije in
pristojnosti občinskih sodnikov za prekrške in občinskih
javnih pravobranilcev (v nadaljevanju: ZZUOPSP) in druge-
ga odstavka 278. člena zakona o prekrških (v nadaljevanju:
ZP). Odločitev o začetku postopka za oceno ustavnosti nave-
denih določb je ustavno sodišče sprejelo na podlagi ugotovi-
tve, da veljavni predpisi ne urejajo volitev sodnikov za pre-
krške v skladu s funkcijo, ki jo sodniki za prekrške opravljajo
po sedaj veljavnih predpisih. Ustavno sodišče je pri tem
upoštevalo svojo odločbo št. U-I-117/93 z dne 2. 2. 1995
(OdlUS IV, 10), s katero je sprejelo načelno stališče, da je
potrebno sodnike za prekrške skladno z določbo 23. člena
ustave obravnavati kot del sodne oblasti, ker so na podlagi
sedaj veljavnih predpisov pristojni, da za določene prekrške
lahko izrečejo zaporno kazen.

2. Odločba ustavnega sodišča, s katero se je začel po-
stopek ocene ustavnosti v izreku navedenih zakonskih do-
ločb, je bila v skladu s prvim odstavkom 28. člena ZUstS
poslana Državnemu zboru v odgovor. Ustavno sodišče do
dneva odločitve odgovora Državnega zbora ni prejelo.

B)
3. ZZUOPSP v 1. členu določa, da od 1. januarja 1995

do uveljavitve novega zakona o prekrških občinski in med-
občinski sodniki za prekrške nadaljujejo z delom kot samo-
stojni organi z imenom sodnik za prekrške in s pristojnostmi,
ki jih imajo občinski sodniki za prekrške po ZP; v prvem
odstavku 6. člena pa določa, da sodnike za prekrške voli in
razrešuje Državni zbor Republike Slovenije ob smiselni upo-
rabi določb o postopku in pogojih, določenih v ZP. Ta v
drugem odstavku 278. člena določa, da predsednika in sod-
nike Republiškega senata za prekrške voli in razrešuje Dr-
žavni zbor z liste kandidatov, na kateri je število kandidatov
enako številu kandidatov, ki se volijo.

4. ZZUOPSP in ZP v okviru kandidacijskega postopka
ne urejata, kateri organ je pristojen za določitev liste kandi-
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datov v smislu prvega odstavka 265. člena in drugega od-
stavka 278. člena ZP. Prav tako ne vsebujeta določb, ki bi
kandidatom za sodnika za prekrške, ki niso predlagani v
izvolitev, dajale možnost za učinkovito sodno varstvo ustav-
nih pravic. Izbiro med prijavljenimi kandidati je do odloči-
tve ustavnega sodišča o zadržanju izvrševanja določb o voli-
tvah sodnikov za prekrške opravljala komisija za volitve,
imenovanja in administrativne zadeve Državnega zbora (v
nadaljevanju: KVIAZ), ki je na podlagi 132. člena poslovni-
ka Državnega zbora (Uradni list RS, št. 49/93, 80/94 in
28/96 – v nadaljevanju: poslovnik) pristojna le, da obravna-
va vprašanja iz pristojnosti Državnega zbora, ki so povezana
z volitvami, imenovanji, razrešitvami in administrativnimi
zadevami. Komisija na podlagi nobene določbe poslovnika
ni bila pristojna za določitev liste kandidatov za izvolitev
sodnikov za prekrške.

5.  Z že citirano odločbo št. U-I-117/93 je ustavno
sodišče odločilo, da imajo sodniki za prekrške glede na svoje
pristojnosti, ki jim jih daje veljavna zakonodaja, lahko le
položaj sodnikov. Položaj sodnika je določen v osnovi v
129., 130., 132. in 134. členu ustave. Glede volitev sodnikov
ustava v 129. členu določa, da je funkcija sodnika trajna, in v
130. členu, da sodnike voli Državni zbor na predlog Sodnega
sveta. Pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo, pogoje za
napredovanje, razloge za prenehanje sodniške funkcije, raz-
loge za razrešitev sodnika, pravice in dolžnosti, ki izvirajo iz
sodniške službe, ter postopke za njihovo uveljavljanje je v
okviru ustavnih pooblastil uredil zakonodajalec v posebnem
zakonu – zakonu o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94
in 8/96).

6. Prvi odstavek 6. člena ZZUOPSP ni v skladu z nave-
denimi ustavnimi določbami, ker glede volitev in razrešitev
sodnikov za prekrške napotuje na smiselno uporabo tistih
določb ZP, ki tega ne urejajo v skladu z ustavo. V skladu s
129. in 130. členom ustave bi ZZUOPSP lahko določil le
smiselno uporabo določb prvega dela zakona o sodiščih
(Uradni list RS, št. 19/94 in 45/95) in določb zakona o
sodniški službi.

7. Prav tako izpodbijana ureditev kandidatom za sodni-
ke za prekrške ni zagotavljala uresničitve ustavne pravice iz
tretjega odstavka 49. člena ustave, da je vsakomur pod ena-
kimi pogoji dostopno vsako delovno mesto. KVIAZ, ki je
opravljala izbiro kandidatov za sodnike za prekrške, ni ob-
veščala prijavljenih kandidatov o svojih odločitvah in v svo-
jih poročilih Državnemu zboru tudi ni navajala razlogov, iz
katerih prijavljenega kandidata ni predlagala v izvolitev.
Prijavljeni kandidat za sodnika za prekrške tako ni imel
možnosti, da bi zahteval sodno varstvo svoje pravice iz
tretjega odstavka 49. člena ustave. Sodno varstvo pravic
posameznika zagotavlja 23. člen ustave, sodno varstvo člo-
vekovih pravic in temeljnih svoboščin, med katere sodi tudi
pravica iz 49. člena ustave, pa še posebej in izrecno zagotav-
lja četrti odstavek 15. člena ustave.

8. Ker izpodbijane določbe izvolitve sodnikov za pre-
krške glede na njihovo sedanjo pristojnost ne urejajo v skla-
du z določbami 129. in 130. člena ustave ter ne vsebujejo
določb, ki bi kandidatom za sodnika za prekrške, ki niso
predlagani v izvolitev, dajale možnost za učinkovito sodno
varstvo njihovih ustavnih pravic, je ustavno sodišče ugotovi-
lo njihovo neskladnost z ustavo. Ta odločitev ustavnega
sodišča pomeni, da se do uskladitve izpodbijanih določb z
ustavo ne bodo mogle opravljati volitve novih sodnikov za
prekrške za prosta delovna mesta. V skladu z ugotovitvijo
ustavnega sodišča v odločbi št. Up-159/96 z dne 19. julija
1996 (točka 4, pod B.-II.) se vsem sodnikom za prekrške, ki
jim je ali jim bo mandat potekel pred uveljavitvijo novih
predpisov o prekrških, na podlagi tretjega odstavka 8. člena

ustavnega zakona za izvedbo ustave mandat podaljša in jim
preneha v šestih mesecih po uveljavitvi novih predpisov.
Ugotovitve v navedeni odločbi pa ne pomenijo, da zakono-
dajalec v skladu s 23. členom ustave in prvim odstavkom
6. člena konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih
svoboščin (Uradni list RS, MP, št. 7/94) z novimi predpisi o
prekrških ne bi mogel drugače urediti pristojnosti in organi-
zacijo organov za postopek o prekrških. Dokler zakonodaja-
lec drugačne ureditve ne sprejme, pa je mogoče položaj vseh
sodnikov za prekrške obravnavati le enako položaju sodni-
kov.

9. Ustavno sodišče je za uskladitev s to odločbo ugo-
tovljenih neskladnosti z ustavo določilo rok 31. marec 1996.
Mnenja je, da bi bilo potrebno čimprej zakonsko urediti
volitev sodnikov za prekrške v skladu z ustavo, da bi se
lahko začele opravljati volitve novih sodnikov za prekrške
za prosta nezasedena delovna mesta. Pri tem ni nujno, da bi
zakonodajalec hkrati uredil celotno področje prekrškov.

10. Tretjo točko izreka je ustavno sodišče sprejelo na
podlagi drugega odstavka 40. člena ZUstS, ki pooblašča
ustavno sodišče, da določi, na kakšen način se mora odločba
izvršiti.

C)
11. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi

drugega odstavka 59., drugega odstavka 40. in 48. člena
ZUstS v sestavi: predsednik dr. Tone Jerovšek in sodniki,
mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec,
Franc Testen in dr. Boštjan M. Zupančič. Odločbo je spreje-
lo s petimi glasovi proti enemu. Proti je glasoval sodnik
Zupančič, ki je dal odklonilno ločeno mnenje.

Št. U-I-321/96
Ljubljana, dne 10. oktobra 1996.

Predsednik
Ustavnega sodišča

Republike Slovenije
dr. Tone Jerovšek l. r.

3473.

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Zo-
fije Komar z Rečice ob Savinji na seji dne 10. oktobra 1996

o d l o č i l o:
1. Določbe 1. točke 8. člena odloka o prostorskih uredi-

tvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Mozirje (Uradni
list RS, št. 51/92, 14/93 in uradno glasilo občin Mozirje,
Nazarje, Gornji Grad, Ljubno ob Savinji in Luče ob Savinji,
št. 3/95) niso bile v skladu z ustavo in zakonom, kolikor so
dopuščale le gradnjo izrecno naštetih objektov in ne tudi
drugih podobnih objektov, in kolikor so gradnjo teh objek-
tov dovoljevale le kmetijskim proizvajalcem, ki jim je kme-
tijstvo osnovna dejavnost.

2. Ugotovitev neustavnosti in nezakonitosti iz 1. točke
izreka te odločbe ima učinek odprave.

O b r a z l o ž i t e v

A)

1. Pobudnica navaja, da ji je Urbanistična inšpekcija
Inšpektorata Skupščine Občine Mozirje z odločbo št.
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356-57/92-93-03 z dne 21. 11. 1994 naložila, da odstrani
lesen gospodarski objekt, ki ga je postavila na svoji njivi.
Navaja, da občina opira svojo odločitev na 8. člen odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za prostosko celoto Občine
Mozirje (v nadaljevanju: odlok), ki določa, da so na zem-
ljišču kategorije “A” dovoljeni le posegi, ki neposredno
služijo primarni kmetijski dejavnosti oziroma proizvajalcem,
ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost. Poudarja, da je lese-
no uto zgradila le za shranjevanje orodja, ki ga potrebuje za
obdelovanje svoje njive, ki je oddaljena 3 km od njenega
doma. Stara je preko 70 let in orodja ne more vsakodnevno
nositi s seboj. Lesena uta ji omogoča, da svojo njivo še
obdeluje. Meni, da je izpodbijana določba v nasprotju s
67. členom ustave, kolikor ji ne dovoljuje, da bi svojo zem-
ljo lahko obdelovala za lastno preživetje.

2. Občina Mozirje v svojih pojasnilih z dne 15. 5. 1996
navaja, da je občina sprejela nov odlok o prostorskih uredi-
tvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Mozirje, ki je
objavljen v uradnem glasilu občin Mozirje, Nazarje, Gornji
Grad, Ljubno in Luče, št. 3/96 z dne 9. 4. 1996, ki je kriterij
za postavitev vrtne ute z 1 ha kmetijskih površin zmanjšal na
0,5 ha, od tega minimalno 0,2 ha za intenzivno pridelavo.

B)

3. Glede na izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka
26. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št.
15/94, v nadaljevanju: ZUstS) je ustavno sodišče pobudo
sprejelo in takoj nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.

4. Inšpektorat za gospodarski razvoj, finance in ureja-
nje prostora Občine Mozirje je z odločbo št. 351-401/94 z
dne 21. 11. 1994 zavrnil izdajo odločbe o dovolitvi priglaše-
nih del oziroma odločbe o legalizaciji lesene lope, ki jo je
pobudnica postavila na svoji njivi. V obrazložitvi je navede-
no, da spada parcela, na kateri stoji lesena lopa v območje
“A” kmetijskih zemljišč in da 8. člen odloka določa, da so na
tem območju dovoljeni samo posegi, ki neposredno služijo
primarni kmetijski dejavnosti oziroma proizvajalcem, ki jim
je kmetijstvo osnovna dejavnost. Iz obrazložitve je torej
razvidno, da je bila zahteva pobudnice zavrnjena, ker 8. člen
odloka ni dopuščal graditev lesenih lop na območju “A”
kmetijskih zemljišč in ker pobudnica ni imela statusa kmetij-
skega proizvajalca, ki mu je kmetijstvo osnovna dejavnost.

5. Izpodbijani odlok je Skupščina Občine Mozirje spre-
jela 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, v nadalje-
vanju: ZUN) in predstavlja prostorski izvedbeni akt, ki ga
občina sprejme samostojno, upoštevajoč temeljna načela za
urejanje naselij in drugih posegov v prostor, določena v
zakonu, in v skladu s svojimi planskimi akti. Izpodbijana
1. točka 8. člena odloka na 1. območju kmetijskih zemljišč
/A/ dovoljuje gradnjo, nadzidavo, dozidavo, rekonstrukcijo
in spremembo namembnosti le tistih objektov, ki neposred-
no služijo primarni kmetijski proizvodnji in jih v šestih
alineah taksativno našteva (1. stanovanjske hiše, 2. nado-
mestne stanovanjske hiše, 3. hlevi, 4. silosi, gnojišča in
gnojne jame, 5. kozolci in skednji ter 6. strojne lope). V
drugem odstavku 1. točke pa odlok vsebuje še nadaljnjo
omejitev in sicer določa, da so ti posegi dovoljeni le kmetij-
skim proizvajalcem, ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost,
s tem da pridobijo soglasje Kmetijske zemljiške skupnosti
Občine Mozirje.

6. Izpodbijane določbe 8. člena odloka so temeljile na
11. členu zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS,
št. 1/79, 11/81, 1/86 in Uradni list RS, št. 9/90, 5/91, 46/92 –
odl. US in 58/95 – odl. US (opomba 1), v nadaljevanju:
ZKZ), ki v 1. alinei četrtega odstavka dopušča, da se lahko

izjemoma v sredjeročnem planu občine določi, da se zem-
ljišča, ki so razvrščena v 1. območje kmetijskih zemljišč,
namenijo za nekmetijsko rabo, če ni mogoče uporabiti manj
primernih zemljišč, in če gre za gradnjo objektov, ki nepo-
sredno služijo primarni kmetijski proizvodnji (stanovanjske
hiše, hlevi, silosi, strojne lope in podobno). Kakor je razvid-
no iz besedila navedene določbe, ZKZ ne našteva taksativno
objektov, ki neposredno služijo primarni kmetijski dejavno-
sti, ampak jih samo v oklepaju primeroma navaja in izrecno
dopušča tudi druge podobne objekte. ZKZ za gradnjo nave-
denih objektov ne določa nadaljnjega pogoja, ki ga vsebuje
izpodbijana določba odloka, in sicer, da se navedeni objekti
lahko dovolijo le kmetijskim proizvajalcem, ki jim je kme-
tijstvo osnovna dejavnost.

7. Izpodbijana določba odloka dopušča graditev objek-
tov, ki pomenijo neprimerno hujši poseg v prostor, kot bi
pomenila zgraditev lesene lope za shrambo orodja, katere pa
odlok ne dopušča. Takšna omejitev, ki dopušča večje pose-
ge, celo stanovanjske hiše, manjše posege – lope za shrambo
orodja – pa prepoveduje, ni v skladu z 11. členom ZKZ,
katerega namen je varstvo pred spreminjanjem prvega ob-
močja kmetijskih zemljišč za nekmetijsko rabo.

8. Izpodbijane določbe 1. točke 8. člena odloka določa-
jo za posege na 1. območju kmetijskih zemljišč tudi pogoj,
da je takšen poseg dovoljen le kmetijskim proizvajalcem, ki
jim je kmetijstvo osnovna dejavnost. Ustava v tretjem od-
stavku 153. člena določa, da morajo biti podzakonski pred-
pisi in drugi splošni akti v skladu z ustavo in z zakoni. Odlok
o prostorskih ureditvenih pogojih je splošni akt občine, ki
mora biti v skladu z zakoni in z ustavo. Ker izpodbijana 1.
točka 8. člena odloka določa za posege na 1. območju kme-
tijskih zemljišč dodaten pogoj, ki ga ZKZ ne predvideva, je
torej v nasprotju z zakonom. Izpodbijane določbe odloka
prav tako niso v skladu s 67. in 71. členom ustave, ki določa-
ta, da le zakon, in ne podzakonski predpis, lahko uredi način
pridobivanja in uživanja lastnine, posebne pogoje za upora-
bo zemljišč ter posebno varstvo kmetijskih zemljišč. Odlok o
prostorskih ureditvenih pogojih kot splošni predpis občine
ne more določati pogojev, ki bi mimo zakona lastniku ome-
jevali uživanje in rabo njegovega zemljišča.

B) - I.

9. Izpodbijani odlok je med postopkom za oceno njego-
ve ustavnosti in zakonitosti prenehal veljati. Občinski svet
občine Mozirje ja sprejel nov odlok o prostorskih ureditve-
nih pogojih za prostorsko celoto Mozirje na svoji seji dne
28. 3. 1996, objavljen v uradnem glasilu občin Mozirje,
Nazarje, Gornji grad, Ljubno ob Savinji in Luče ob Savinji,
št. 3/96 z dne 9. 4. 1996. Navedeni novi odlok v 1. točki 8.
člena dopušča posege na 1. območju kmetijskih zemljišč v
skladu z ZKZ. Nova določba dovoljuje gradnjo tudi “drugih
podobnih objektov” in ne vsebuje več pogoja, da so ti posegi
dovoljeni le kmetijskim proizvajalcem, ki jim je kmetijstvo
osnovna dejavnost. Izpodbijane določbe prejšnjega odloka
so torej usklajene z 11. členom ZKZ.

10. Ustavno sodišče praviloma presoja le veljavne pred-
pise. Če predpis preneha veljati med postopkom za oceno
ustavnosti in zakonitosti, ustavno sodišče s sklepom ustavi
postopek. Na podlagi 47. člena ZUstS pa ustavno sodišče
lahko ugotovi, da predpis, ki je bil med postopkom usklajen
z ustavo in zakonom oziroma je prenehal veljati, ni bil v
skladu z ustavo in zakonom, če niso bile odpravljene posle-
dice neustavnosti oziroma nezakonitosti. Na podlagi izpod-
bijanih določb odloka je bila pobudnici zavrnjena njena zah-
teva za izdajo odločbe o dovolitvi priglašenih del oziroma
odločba o naknadni legalizaciji priglašene gradnje, glede na
to, da je pobudnica leseno lopo že zgradila. Posledice neza-
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konitosti izpodbijane določbe odloka torej niso odpravljene.
Zato je ustavno sodišče v izreku te odločbe ugotovilo, da so
bile izpodbijane določbe odloka v neskladju z zakonom in
ustavo in da ima ugotovitev neustavnosti in nezakonitosti
učinek odprave izpodbijanih določb odloka. Ustavno so-
dišče pa ni našlo razlogov za ugotovitev nezakonitosti dru-
gih določb izpodbijanega odloka, ki prihajajo v poštev pri
odločanju o zahtevi pobudnice.

11. Člen 46 ZUstS določa, da ima vsakdo, ki so mu
nastale škodljive posledice s posamičnim aktom, ki je bil
izdan na podlagi odpravljenega podzakonskega predpisa ozi-
roma splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih poobla-
stil, pravico zahtevati spremembo ali odpravo posamičnega
akta pri organu, ki je odločil na prvi stopnji. Na podlagi
navedene določbe ZUstS je vsakdo, ne samo pobudnica,
upravičen, da zahteva spremembo ali odpravo posamičnega
akta, ki ga je upravni organ na prvi stopnji izdal na podlagi
določb, za katere je bilo s to odločbo ugotovljeno, da so bile
v nasprotju z zakonom in z ustavo. Rok za zahtevo je tri
mesece od dneva objave te odločbe v Uradnem listu Repub-
like Slovenije, in če od vročitve posamičnega akta do vloži-
tve pobude ni preteklo več kot eno leto.

C)

12. Ustavno sodišče je to odločbo sprejelo na podlagi
47. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Tone Jerovšek in
sodniki dr. Peter Jambrek, mag. Matevž Krivic, mag. Janez
Snoj, dr. Janez Šinkovec, Franc Testen in dr. Boštjan M.
Zupančič. Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. U-I-339/94
Ljubljana, dne 10. oktobra 1996.

Predsednik
dr. Tone Jerovšek l. r.

1 Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-184/94 z dne 14. 9. 1995
(OdlUS IV/2, 73) z odložnim rokom enega leta v celoti razveljavilo tudi ZKZ, ker
je ugotovilo, da ZKZ zaradi drugačnega pojmovanja lastnine v prejšnjem prav-
nem sistemu ureja nesorazmerno strožje ukrepe za varovanje kmetijskih zemljišč
in socialnega položaja kmeta (4. člen ZKZ) kot bi to zahteval drugi odstavek
71. člena ustave.

BANKA SLOVENIJE

3474.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena zakona o predpi-
sani obrestni meri zamudnih obresti in temeljni obrestni meri
(Uradni list RS, št. 45/95) ter drugega odstavka 20. člena
zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja
Svet Banke Slovenije

S K L E P
o temeljni obrestni meri

1

Temeljna obrestna mera je letna obrestna mera, izraču-
nana iz mesečne temeljne obrestne mere.

2

Mesečna temeljna obrestna mera za določen mesec se
izračuna kot aritmetično povprečje mesečnih stopenj rasti

cen na drobno v Republiki Sloveniji v preteklih šestih mese-
cih, zaokroženo na eno decimalno mesto.

3

Letna temeljna obrestna mera, veljavna za določen me-
sec, se iz mesečne temeljne obrestne mere izračuna na dve
decimalni mesti, na konformni način ter z upoštevanjem
dejanskega števila dni v mesecu in letu.

4

Vsakokratno izračunano temeljno obrestno mero in
obrestno mero zamudnih obresti Banka Slovenije sporoči
Združenju bank Slovenije in sredstvom javnega obveščanja
naslednji delovni dan po objavi stopnje rasti drobnoprodaj-
nih cen s strani Statističnega urada Republike Slovenije.

5

Ta sklep začne veljati in se uporabljati z dnem 1. 12.
1996, tako da se temeljna obrestna mera po določilih tega
sklepa določa od meseca decembra 1996 dalje.

6

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o
temeljni obrestni meri (Uradni list RS, št. 1/96).

Št. 22-0277/96
Ljubljana, dne 25. oktobra 1996.

dr. France Arhar  l. r.
Guverner

Predsednik Sveta
Banke Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3475.

Na podlagi tretjega odstavka 88. člena zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93) ter 21. in 26. člena statuta
Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, d.d. (Urad-
ni list RS, št. 44/96) in po predhodnem mnenju Ministrstva
za okolje in prostor z dne 17. 10. 1996 je Upravni odbor
Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, d.d., Ljub-
ljana na 27. seji dne 24. 10. 1996 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika ekološko

razvojnega sklada Republike Slovenije, d.d., Ljubljana
o postopkih javnih razpisov za kreditiranje

1. člen

V pravilniku Ekološko razvojnega sklada Republike
Slovenije, d.d., Ljubljana o postopkih javnih razpisov za
kreditiranje (Uradni list RS, št. 41/95 in 54/95) (v nadaljeva-
nju: pravilnik) se v preambuli besedilo “22. in 27. člena”
nadomesti z besedilom “21. in 26. člena”.

2. člen

V 1. členu pravilnika se številka “10.” nadomesti s
številko “9.”, ter številka “21.” nadomesti s številko “19.”.

3. člen

V zadnji vrstici 3. člena pravilnika se številka “37.”
nadomesti s številko “36.”.
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4. člen

Na koncu prvega odstavka 4. člena pravilnika se črta
pika in doda besedilo: “in ga daje v predhodno mnenje
MOP.”, ter doda nov stavek, ki se glasi: “Po pridobitvi
predhodnega mnenja MOP UO sklada odloča o dokončnem
besedilu sklepa o pripravi javnega razpisa.”.

5. člen

V prvem stavku 6. člena pravilnika se besedilo “pred-
log sklepa” nadomesti z besedilom “sklep”, ter črta pika na
koncu tega stavka in besedilo v drugem stavku tega člena
“Po pridobitvi predhodnega mnenja MOP odloča UO sklada
o dokončnem besedilu sklepa o javnem razpisu za pridobitev
kredita”.

6. člen

V prvi vrstici 7. člena pravilnika se številka “21.” nado-
mesti s številko “19.”.

7. člen

V drugi vrstici drugega odstavka 13. člena pravilnika se
številka “9.” nadomesti s številko “10.”.

8. člen

V drugem odstavku 14. člena pravilnika se številka
“21.” nadomesti s številko “19.”, številka “19.” nadomesti s
številko “17.”, ter številka “16.” nadomesti s številko “14.”.

9. člen

V besedilu prvega odstavka 15. člena pravilnika se
doda nov prvi odstavek, ki se glasi:

“Direktor sklada predlog sklepa o dodelitvi sredstev iz
tretje alinee tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika posre-
duje v predhodno mnenje MOP.”

V dosedanjem prvem odstavku, ki postane drugi odsta-
vek se za besedama “Izvajalca razpisa” vstavi besedilo “in
predhodnega mnenja MOP”.

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek, dose-
danji tretji odstavek pa četrti odstavek.

10. člen

Doda se nov 17. b člen, ki se glasi:
“Javni razpisi pričeti pred uveljavitvijo tega pravilnika,

se nadaljujejo in dokončajo na način in po postopku, določe-
nem s pravilnikom Ekološko razvojnega sklada Republike
Slovenije, d.d., Ljubljana o postopkih javnih razpisov za
kreditiranje (Uradni list RS, št. 41/95 in 54/95).

11. člen

Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 127-06/96
Ljubljana, dne 24. oktobra 1996.

Predsednik
upravnega odbora

Ekološko razvojnega sklada
Republike Slovenije
Marko Slokar l. r.

OBČINE

LJUBLJANA

3476.

Na podlagi 51. člena statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 32/95 in 33/95) je Mestni svet mestne
občine Ljubljana na 20. seji dne 26. septembra 1996 obrav-
naval predlog sklepa o povišanju najemnin za poslovne pro-
store v lasti Mestne občine Ljubljana in sprejel

S K L E P

1

Najemnine za poslovne prostore v lasti Mestne občine
Ljubljana, razen najemnin, ki so bile določene z licitacijo, se
s 1. 11. 1996 poveča za faktor 1,5.

2

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

Št. 36-17/96
Ljubljana, dne 26. septembra 1996.

Predsednik
Mestnega sveta

mestne občine Ljubljana
Dimitrij Kovačič l. r.

3477.

Na podlagi 6. točke 49. in 93. člena statuta Mestne
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95 in 33/95) izdaja
župan Mestne občine Ljubljana

N A V O D I L O
o načinu oddajanja telovadnic osnovnih šol v uporabo

1. člen

S tem navodilom se določa način oddajanja telovadnic
osnovnih šol (v nadaljevanju: telovadnice) na območju Mest-
ne občine Ljubljana v uporabo, višina uporabnine in način
plačila uporabnine.

2. člen

Osnovne šole (v nadaljevanju: šole) lahko oddajajo
telovadnice v uporabo po končanem pouku in zaključenih
interesnih dejavnostih svoje šole.

3. člen

Pri oddajanju telovadnic v uporabo morajo šole dati
prednost tistim programom športnih društev, ki vključujejo
otroke in mladino do 20. leta starosti in so vključeni v
program športa Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju:
MOL). Šole naj bi za te starostne skupine zagotavljale telo-
vadnice do 20. ure zvečer.
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4. člen

Za uveljavitev prednostne pravice morajo športna druž-
ba predložiti šoli potrdilo o priznanem številu ur, ki ga, v
skladu z letnim programom športa v MOL, izda oddelek za
pedagoško vzgojo, izobraževanje in šport, Mestne uprave
MOL (v nadaljevanju: pristojni upravni organ).

5. člen

Uporabnina za tisti del programa, ki je za športna dru-
štva sofinanciran iz proračunskih sredstev MOL, znaša za
1 uro vadbe (60 minut) 10 DEM za veliko telovadnico oziro-
ma 8 DEM za malo telovadnico, v tolarski protivrednosti na
dan izstavitve računa.

6. člen

Za oddane prostore, v katerih uporabnik telovadnice iz-
vaja dejavnost namenjeno uporabnikom, ki niso opredeljeni v
3. členu tega navodila, se oblikuje ekonomska najemnina.

7. člen

Šole izstavljajo račune za plačilo uporabnine za telovad-
nice, za tisti del programa, ki se društvom sofinancira iz
proračunskih sredstev MOL, pristojnemu upravnemu organu.

8. člen

Pogodbe o oddaji telovadnic v uporabo, podatke o pri-
hodkih in porabi sredstev iz naslova oddaje telovadnic v
uporabo pošiljajo ravnatelji osnovnih šol pristojnemu uprav-
nemu organu enkrat letno.

9. člen

Sredstva, pridobljena iz naslova oddaje telovadnic v
uporabo, lahko šole uporabljajo le za opravljanje in razvoj
športnih dejavnosti, oziroma vzdrževanje prostorov.

10. člen

To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 2815/1-96
Ljubljana, dne 18. oktobra 1996.

Župan
Mestne občine Ljubljana
dr. Dimitrij Rupel l. r.

BOHINJ

3478.

Na podlagi ugotovitve Občinskega sveta občine Bohinj
na 20. seji, dne 4. 9. 1996, da je občinskemu svetniku Janku
Humarju prenehal mandat na podlagi 37. 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) je občinska volilna komisi-
ja na podlagi 30. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94 in 33/94) na seji dne 17. 10. 1996

u g o t o v i l a,
da je mandat občinskega svetnika prešel na naslednje-

ga kandidata z liste kandidatov Liberalne demokracije Slo-
venije.

Ta kandidat je Janez Rozman, roj. 18. 10. 1946, stanu-
joč Ravne 3, Bohinjska Bistrica.

Kandidat je 7. 10. 1996 podal izjavo, da sprejema
mandat.

Št. 00-55/96-3586
Bohinjska Bistrica, dne 17. oktobra 1996.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Bohinj
Mitja Kozamernik l. r.

BREŽICE

3479.

Na podlagi 65. člena, v zvezi z 12. alineo zadnjega
odstavka 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93; 6/94, – Odločba US RS, št. U-I-13/94-65;
45/94, odločba US RS, št. U-I-144/94-18 in Uradni list RS,
št. 57/94, 14/95 in 20/95, – odločba US RS, št.
U-I-285/94-105), zakona o prekrških zoper javni red in mir
(Uradni list SRS, št. 16/74), 3., 25. in 241. člena zakona o
prekrških (Uradni list RS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86,
47/87, 5/90, 10/91, 13/93 in 66/93) ter 73. člena, v zvezi z
8. alineo 1. točke 10. člena statuta Občine Brežice (Uradni
list RS, št. 38/95), je Občinski svet občine Brežice na
23. seji, dne 26. 9. 1996, sprejel

O D L O K
o javnem redu in miru v Občini Brežice

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se predpisujejo ukrepi za vzdrževanje
javnega reda in miru, varstvo ljudi in premoženja ter čistoče
in zunanjega videza.

2. člen

Občani in obiskovalci Občine Brežice ne smejo s svo-
jim ravnanjem motiti dela, razvedrila in počitka drugih. Ob-
našati se morajo tako, da spoštujejo javno moralo, skrbijo za
varstvo ljudi in premoženja ter za privlačen videz krajev in
naselij v Občini Brežice.

Za storjene prekrške zoper javni red in mir so neposred-
no odgovorne osebe, ki jih same storijo ali neposredno starši,
skrbniki ali rejniki, ki jim je zaupano varstvo in vzgoja
mladoletnikov ali oseb pod skrbništvom, če so prekrški po-
sledica njihove pomanjkljive skrbi za mladoletnike.

3. člen

Po tem odloku se kaznujejo, kot prekršek zoper javni
red in mir dejanja, s katerimi se v primerih, navedenih v
odloku na nedovoljen način motita mir nočni počitek ali delo
občanov, povzroča nemir ali javno zgražanje, ogroža splo-
šno varnost ljudi in premoženja, kvari zunanji videz krajev,
ogroža zdravje ali čistočo, ovira vzgojo mladine ali kako
drugače moti javni red.
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II. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU

4. člen

Vodja javnega shoda, oziroma javne prireditve na jav-
nem shodu in javni prireditvi (v nadaljnjem besedilu: prire-
ditev) in poslovodja pravne osebe ter samostojni podjetnik,
ki opravlja gostinsko dejavnost, je dolžan:

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

2. poskrbeti, da udeleženci na prireditveni prostor ne
prinašajo alkoholnih pijač,

3. poskrbeti, da se mladina do 15. leta starosti brez
spremstva staršev ali skrbnikov po 22. uri ne zadržuje na
prireditvenih prostorih in v gostinskih lokalih,

4. zaključiti prireditev ob uri, ki je navedena v posebni
odločbi ali potrdilu o priglasitvi, oziroma zapreti in izprazni-
ti javni lokal po izteku obratovalnega časa,

5. poskrbeti za parkirne prostore in red ter varnost na
njih,

6. po končani prireditvi prireditveni prostor očistiti in
odstraniti postavljene objekte in ostale predmete, in sicer
najpozneje v 12 urah,

7. poskrbeti, da se na prireditvah, v lokalu ali podjetju,
uporablja slovenski jezik.

5. člen

Igranje zabavnih iger se z odločbo upravnega organa za
notranje zadeve v posameznem javnem lokalu prepove, če v
enem letu pride do treh kršitev javnega reda in miru. Prepo-
ved je lastnik lokala dolžan izobesiti na vhodu v lokal takoj
po pravnomočnosti odločbe. Lastnik lokala je dolžan zago-
toviti, da osebje v lokalu skrbi za izvrševanje te odločbe.

6. člen

Za zagotovitev varstva javnega reda in miru je prepove-
dano:

1. točiti ali prodajati alkoholne pijače v lokalih, ki so
izključno namenjeni prehrani učencev, dijakov in delavcev,

2. kaditi v javnih prostorih in povsod tam, kjer je to z
napisom prepovedano,

3. prenočevati po tržnicah, senikih, kozolcih, parkih,
avtobusih in železniških postajah, v zapuščenih vozilih in v
drugih, za to neprimernih prostorih,

4. puščati motorna vozila z delujočimi motorji ali ogre-
vati motorje v strnjenih stanovanjskih naseljih dalj kot tri
minute,

5. ovirati ali motiti organizirane sprevode ter vznemir-
jati udeležence sprevodov,

6. metati petarde ali podobna pirotehnična sredstva ta-
ko, da se moti okolico ali ogroža varnost drugih,

7. popivati na javnih krajih zunaj prostorov, ki so dolo-
čeni za točenje alkoholnih pijač,

8. stopiti brez dovoljenja v prostore, zgradbe ali na
kraj, kjer je vstop prepovedan, če je prepoved vidno označe-
na ali če je kraj kako drugače zavarovan,

9. vznemirjati ali nadlegovati občane v zasebnem pro-
storu ali na javnem kraju z zbiranjem podatkov, izjav ali z
vsiljevanjem artiklov,

10. namerno motiti kopalce ali ogrožati njihovo varnost
na javnem kopališču,

11. povzročati hrup z uporabo zvočnikov, radijskih in
televizijskih aparatov, glasbil in ostalih zvočnih aparatov, ki
jih je treba v nočnem času, to je od 22. ure zvečer do 6. ure
zjutraj prilagoditi na sobno jakost ter s hrupnim obratova-
njem raznih obratovalnic in podjetij v strnjenem naselju tudi
v času praznikov in nedelj,

12. povzročati čezmeren hrup ali ropot v bližini šol,
bolnišnic, ambulant, zdravilišč in drugih javnih ustanov,

13. s preglasnim govorjenjem, petjem, kričanjem, ropo-
tom, hrupom ali drugače motiti nočni počitek občanov med
22. uro zvečer in 6. uro zjutraj,

14. s kakršnimkoli namernim ravnanjem motiti televi-
zijske in radijske programe.

7. člen

Prireditve in zabavni sporedi, ki izjemoma in po poseb-
nem dovoljenju trajajo preko obratovalnega časa oziroma v
nočnem času, morajo biti v zaprtih prostorih tako, da se ne
moti nočni mir in počitek drugih ljudi.

Izjeme iz prejšnjega odstavka tega člena lahko dovoli
pristojni organ za notranje zadeve upravne enote.

III. IZOBEŠANJE IN UPORABA ZASTAV

8. člen

Podjetja in samostojni podjetniki, hišni sveti, lastniki in
drugi uporabniki stanovanjskih in drugih poslovnih zgradb v
strnjenih naseljih na območju Občine Brežice so dolžni skr-
beti, da na dan republiških, občinskega ter krajevnega praz-
nika in na splošni poziv izobesijo na poslovnih in stanovanj-
skih zgradbah zastavo Republike Slovenije oziroma Občine
Brežice.

Zastave, ki se izobešajo ne smejo biti zbledele, raztrga-
ne, umazane ali zmečkane in morajo biti pravilnih dimenzij.

Pri izobešanju zastav se smiselno uporabljajo določbe
zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o
slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94) oziroma
odloka o simbolih Občine Brežice.

9. člen

Zastave je potrebno izobesiti na večer pred praznikom,
odstraniti pa takoj, oziroma najkasneje v roku 24 ur, ko mine
razlog zaradi katerega so bile izobešene.

Slavoloke, transparente, plakate, panoje in druge pri-
ložnostne okraske in obvestila, ki se postavljajo ob posebnih
priložnostih je potrebno odstraniti najkasneje v treh dneh, ko
preneha razlog, zaradi katerega so bili postavljeni.

IV. VARSTVO LJUDI IN PREMOŽENJA

10. člen

Da se zavaruje življenje in zdravje ljudi ter javno in
zasebno premoženje je prepovedano:

1. na prireditvah in v javnih lokalih imeti orožje ali
nevarno orodje,

2. namerno dražiti, plašiti in ščuvati živali,
3. z brezobzirno vožnjo poškropiti ali kako drugače

onesnažiti ljudi,
4. uničiti, poškodovati, popisati ali odstraniti napisne

table, oznake ali kakršnekoli naprave, ki služijo javnemu
namenu,

5. opustiti opravila ali odstraniti objekte in naprave za
varnost ljudi in premoženja,

6. z metanjem kamenja ali drugih predmetov, poškodo-
vati ali ogrožati ljudi in premoženje,

7. sankati, smučati, kotalkati, drsati, rolkati ali igrati se
z žogo na javnih cestah in drugih površinah, ki za to niso
namenjene,

8. med vožnjo vstopati, izstopati ali se obešati na vozila
v javnem prometu,
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9. prislanjati kolesa, kolesa z motorjem in motorna ko-
lesa k stenam hiš in drugih objektov, robnikom hodnikov za
pešce, izložbam ali na druge kraje, kjer to lahko povzroči
škodo ali ovira promet.

10. kuriti ogenj ali sežigati odpadke tako, da to pov-
zroča gost dim in prah ali na odprtem prostoru v bližini
zgradb, drugih objektov in drugih krajev, če ogenj ni ustrez-
no zavarovan oziroma pustiti ogenj nepogašen,

11. odmetavati goreče cigarete ali druge ogorke in pe-
pel na kraju, kjer je nevarnost požara,

12. uničevati, trgati ali pobirati sadja, poljske in vrtne
pridelke brez dovoljenja lastnika,

13. puščati otroke do 5. leta starosti brez nadzorstva v
stanovanjih, na cestah, ulicah in drugih javnih mestih,

14. organizirati tekmovanja, vaje ali treninge v strelja-
nju z orožjem zunaj organiziranih strelišč brez soglasja pri-
stojnega organa,

15. preprodajati in vsiljevati predmete ali storitve, ter
brez dovoljenja krošnjariti po stanovanjih ali na javnih
krajih,

16. nadlegovati občane s širjenjem ali vsiljevanjem idej
in naukov po stanovanjih ali na javnih krajih,

17. puščati živali na javnih prostorih ali prometnih po-
vršinah brez nadzorstva in brez zaščitne torbice – nagobčnika,

18. streljati s fračo, lokom ali drugimi napravami na
kraju, kjer je lahko ogrožena varnost ljudi in premoženja,

19. vlačiti z vprego ali s traktorjem hlode po asfaltira-
nih cestah ali javnih poteh ter z delovnimi stroji ali traktorji
poškodovati, umazati ali drugače uničevati cestišče oziroma
orati njive do ceste ali v cestno telo ter obračanje s traktorji
na cestišču.

11. člen

Prepovedano je med obratovalnim časom zaklepati ali
kako drugače onemogočiti odpiranje vrat ter ovirati norma-
len vstop ali izstop v trgovinske, gostinske in ostale lokale.

V. VARSTVO ZDRAVJA, ČISTOČE IN ZUNANJEGA
VIDEZA

12. člen

Zaradi varstva zdravja in čistoče je prepovedano:
1. na javnem kopališču onesnažiti vodo ali poškodovati

kopališke naprave ali opremo, metati ali odlagati predmete,
snovi ali odpadke na ulice, pločnike, ceste, dvorišča in druge
prostore, ki niso za to določeni,

2. voditi živali v vozila javnega prometa, javne lokale,
tržne prostore, otroška igrišča, javna kopališča, na pokopa-
lišča, v parke in po zelenicah, razen službenih psov ali psov
vodičev slepih,

3. poškodovati, prevračati ali odstraniti na javnih me-
stih postavljene smetnjake ali klopi,

4. na tržnicah, športnih igriščih, avtobusnih in želez-
niških postajah in drugih javnih prostorih zanemariti red in
čistočo tako, da se s tem kvari videz, moti okolica ali ogroža
zdravje ljudi,

5. zanemariti osebno čistočo in snago v stanovanju ali v
delavnici v takem obsegu, da to moti okolico, povzroča
zgražanje ali utegne škodovati zdravju ljudi,

6. prevažati mrhovino, kosti, kože, fekalije ali podobne
odpadke v odprtih vozilih in s tem povzročati smrad ali
zgražanje občanov,

7. kopati živali v rekah in jezerih, kjer se kopajo ljudje,
8. iztepati, izlivati ali metati iz balkonov in oken karko-

li, kar povzroča nesnago ali ogroža zdravje občanov.

13. člen

Prepovedano je pustiti motorno vozilo, s katerega so
odstranjene registrske tablice ali brez veljavne registracije,
ali je huje poškodovano in zanj nihče ne skrbi, na parkirnem
prostoru, zeleni površini ali na drugi javni površini.

Če motornega vozila iz prejšnjega odstavka lastnik na
poziv pristojnega organa ne odstrani, pristojni inšpekcijski
organ odredi, da se vozilo odstrani na stroške lastnika.

Kolikor lastnika ni mogoče ugotoviti, pristojni upravni
organ za komunalne zadeve odredi, da se motorno vozilo iz
prvega odstavka tega člena odstrani na stroške Občine Bre-
žice.

Za komunalne zadeve pristojen občinski upravni organ
določi organizacijo, ki bo zadolžena za odstranjevanje mo-
tornih vozil iz prvega odstavka tega člena.

14. člen

Lastniki stanovanjskih hiš, hišni sveti, upravljalci jav-
nih površin in upravljalci cest ter upravljalci stanovanjskih
in poslovnih zgradb ob cestah so dolžni zagotoviti:

1. da bo očiščen sneg, ki je ponoči zapadel ali padel s
strehe na pločnike, dohode k stanovanjskim in poslovnim
zgradbam, prehode za pešce na pločnikih, kanalizacijske
jaške in hidrante čimprej, najpozneje pa do 8. ure zjutraj,
podnevi pa sproti odstranjevati novozapadli sneg,

2. da bodo ob poledici posipani pločniki ob stanovanj-
skih in poslovnih zgradbah s soljo, peskom ali žaganjem,

3. da bodo odstranjene zastarele napisne table in napisi
na stavbah, poslovnih prostorih ali na drugih javnih mestih,

4. da so vsi javni napisi na stavbah, poslovnih prostorih
ali na drugih javnih mestih napisani v slovenskem jeziku.

15. člen

Zaradi zaščite živali in ptic je prepovedano:
1. rediti živali v neprimernih in slabo vzdrževanih pro-

storih,
2. mučiti živali s pretepanjem, stradanjem ali z nepri-

mernim načinom ubijanja,
3. transportirati živali z neustreznimi prevoznimi

sredstvi,
4. dražiti, plašiti ali ščuvati pse ali druge živali,
5. s kakršnimkoli orožjem ali napravo streljati ali loviti

ptice pevke.

VI. KAZENSKE DOLOČBE

16. člen

Z denarno kaznijo najmanj 5.000 SIT se kaznuje za
prekršek:

1. vodja javnega shoda ali prireditve, poslovodja in
druga odgovorna oseba podjetja ter samostojni podjetnik, ki
opravlja gostinsko dejavnost, če ne poskrbi, da se odstranijo
iz prireditvenega prostora ali gostinskega lokala osebe, ki
ogrožajo javni red in mir, vzbujajo zgražanje, motijo, nadle-
gujejo ali žalijo občane (1. točka 4. člena),

2. vodja prireditve, ča ne poskrbi, da udeleženci na
prireditveni prostor ne prinašajo alkoholnih pijač (2. točka
4. člena),

3. vodja prireditve, poslovodja ali druga odgovorna ose-
ba podjetja ali samostojni podjetnik, ki opravlja gostinsko
dejavnost, če ne poskrbi, da se mladina do 15. leta starosti
brez spremstva staršev ali skrbnikov po 22. uri ne zadržuje
na prireditvenih prostorih in gostinskih lokalih (3. točka
4. člena),

4. vodja prireditve, če ne zaključi prireditve ob uri, ki je
navedena v posebni odločbi ali potrdilu o priglasitvi
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(4. točka 4. člena) oziroma, če ravna v nasprotju s 7. členom
tega odloka,

5. poslovodja ali druga odgovorna oseba podjetja ali
samostojni podjetnik, ki opravlja gostinsko dejavnost, če ne
zapre in izprazni javni lokal po izteku obratovalnega časa
(4. točka 4. člena),

6. poslovodja ali druga odgovorna oseba podjetja ali
samostojni podjetnik, ki opravlja gostinsko dejavnost, če ne
zagotovi uporabo in zaščito slovenskega jezika na priredi-
tvah, v lokalu ali podjetju (7. točka 4. člena),

7. kdor toči ali prodaja alkoholne pijače v lokalih, ki so
izključno namenjeni prehrani učencev, dijakov in delavcev
(1. točka 6. člena),

8. kdor prenočuje po tržnicah, senikih, kozolcih, par-
kih, avtobusnih in železniških postajah, zapuščenih vozilih
in drugih za to neprimernih prostorih (3. točka 6. člena),

9. kdor vznemirja ali nadleguje občane z zbiranjem po-
datkov ali izjav, ki niso v javnem interesu (9. točka 6. člena)

10. kdor nadleguje občane s širjenjem ali vsiljevanjem
idej in naukov po stanovanjih ali na javnih krajih (16. točka
10. člena)

11. kdor ima orožje ali nevarno orodje na prireditvi ali
v javnem lokalu (1. točka 10. člena),

12. kdor uniči, poškoduje, popiše ali odstrani napisno
tablo, oznako ali napravo, ki služi javnemu namenu (4. točka
10. člena),

13. kdor opusti opravilo ali odstrani objekt ali napravo
za varnost ljudi in premoženja (5. točka 10. člena),

14. kdor preprodaja ali vsiljuje predmete ali storitve ali
brez dovoljenja krošnjari po stanovanjih ali na javnih krajih
(15. točka 10. člena),

15. kdor pusti motorno vozilo iz prvega odstavka
13. člena na parkirnem prostoru, zeleni površini ali na drugi
javni površini,

16. kdor ravna v nasprotju s 4. točko 14. člena,
17. kdor ravna v nasprotju z 11. in 14. točko 6. člena.
Pravna oseba, oziroma samostojni podjetnik, ki stori

prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti iz
6., 8., 11., 12., 13., 14. in 15. točke tega člena se kaznuje z
denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT, odgovorna oseba prav-
ne osebe pa z denarno kaznijo najmanj 3.000 SIT.

17. člen

Z denarno kaznijo najmanj 2.000 SIT se kaznuje za
prekršek:

1. vodja prireditve, če ne poskrbi za parkirne prostore
ter red in varnost na njih (5. točka 4. člena),

2. vodja prireditve, če po končani prireditvi ne skrbi, da
se očisti prireditveni prostor in odstrani postavljene objekte
in ostale predmete (6. točka 4. člena),

3. kdor karta ali igra druge igre v javnem lokalu ali na
drugem javnem mestu, kjer je to prepovedano (5. člen),

4. kdor ovira ali moti organizirane sprevode ali vzne-
mirja udeležence sprevodov (5. točka 6. člena),

5. kdor popiva na javnih krajih zunaj prostorov, ki so
določeni za točenje alkoholnih pijač (7. točka 6. člena),

6. kdor vstopi brez dovoljenja v prostore, zgradbe ali na
kraj, kjer je vstop prepovedan, če je prepoved vidno označe-
na ali če je kraj kako drugače zavarovan (8. točka 6. člena),

7. kdor s preglasnim prepevanjem, kričanjem ali kako
drugače moti nočni počitek občanov med 22. uro zvečer in
6. uro zjutraj (13. točka 6. člena),

8. kdor namerno moti kopalce ali ogroža njihovo var-
nost na javnem kopališču (10. točka 6. člena),

9. kdor povzroča čezmeren hrup ali ropot v bližini šol,
bolnišnic, ambulant, zdravilišč in drugih javnih ustanov
(12. točka 6. člena),

10. kdor ravna v nasprotju z 8. in 9. členom,
11. kdor ravna v nasprotju z določbo 15. člena,
12. kdor z brezobzirno vožnjo poškropi ali kako druga-

če onesnaži ljudi (3. točka 10. člena),
13. kdor med vožnjo vstopa, izstopa ali se obeša na

vozila v javnem prometu (8. točka 10. člena),
14. kdor z metanjem kamenja ali drugih predmetov

poškoduje ali ogroža ljudi in premoženje (6. točka 10. čle-
na),

15. kdor odmetava goreče cigaretne ogorke ali pepel na
kraju, kjer je nevarnost požara (11. točka 10. člena),

16. kdor uničuje, trga ali pobira sadje, poljske pridelke
ali vrtne pridelke brez dovoljenja lastnika (12. točka
10. člena),

17. kdor pusti otroka do 5 let starosti brez nadzorstva v
stanovanju, na cesti, ulici ali na drugem javnem mestu
(13. točka 10. člena),

18. kdor organizira tekmovanje ali trening v streljanju z
orožjem zunaj organiziranih strelišč brez soglasja pristojne-
ga organa (14. točka 10. člena),

19. kdor pusti živali na javnem prostoru ali prometni
površini brez nadzorstva (17. točka 10. člena),

20. kdor strelja s fračo, lokom ali drugo napravo, kjer je
lahko ogrožena varnost ljudi in premoženja (18. točka
10. člena),

21. kdor na javnem kopališču onesnaži vodo ali poško-
duje kopališko napravo ali opremo (1. točka 12. člena),

22. kdor poškoduje, prevrne ali odstrani na javnem
mestu postavljen smetnjak ali klop (3. točka 12. člena),

23. kdor zanemari osebno čistočo in snago v stanovanju
ali delavnici v takem obsegu, da to moti okolico, povzroča
zgražanje ali utegne škodovati zdravju ljudi (5. točka
12. člena),

24. kdor ravna v nasprotju s 7. točko 12. člena,
25. kdor ravna v nasprotju z 8. točko 12. člena,
26. kdor ravna v nasprotju s 3. točko 14. člena.
Pravna oseba samostojni podjetnik ali druga oseba, ki

stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti
iz 4., 6., 8., 9., 10., 11., 14., 18., 24. in 25. točke tega člena se
kaznuje z denarno kaznijo najmanj 15.000 SIT, odgovorna
oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo najmanj 2.000 SIT.

18. člen

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba oziroma samostojni podjetnik, ki stori
prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti če:

1. dovoli kartanje ali igranje drugih iger v javnem loka-
lu ali na drugem javnem mestu, kjer je to z odločbo pristoj-
nega organa prepovedano (5. člen),

2. med obratovalnim časom zaklepa ali kako drugače
onemogoča normalno odpiranje vhodnih vrat v trgovskem,
gostinskem ali drugem javnem lokalu (11. člen),

3. na tržnici, športnih igriščih, avtobusni postaji ali že-
lezniški postaji ali na drugem javnem prostoru zanemari red
in čistočo tako, da se kvari videz, moti okolica in ogroža
zdravje ljudi (4. točka 12. člena).

Poleg pravne osebe se za prekršek kaznuje tudi njena
odgovorna oseba z denarno kaznijo najmanj 2.000 SIT.

19. člen

Z denarno kaznijo najmanj 5.000 SIT se kaznuje za
prekršek:

1. kdor kadi v gledališču ali kinodvorani, športni dvo-
rani, v lokalu, ki je izključno namenjen prehrani učencev,
dijakov in delavcev, kjer je to z napisom prepovedano ali v
prostoru, kjer kajenje prepove sanitarna inšpekcija (2. točka
6. člena),
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2. kdor pusti motorno vozilo z delujočim motorjem v
strnjenem stanovanjskem naselju dalj kot tri minute (4. točka
6. člena),

3. kdor vrže petardo ali podobno pirotehnično sredstvo
tako, da moti okolico ali ogroža varnost drugih (6. točka
6. člena),

4. kdor se sanka, smuča, kotalka (in podobno) ali igra
na cesti (7. točka 10. člena),

5. kdor prisloni kolo, kolo z motorjem ali motorno kolo
k steni hiše ali drugega objekta, robnika hodnika za pešce,
izložbi ali na drug kraj, kjer to lahko povzroči škodo ali ovira
promet (9 točka 10. člena),

6. kdor privede žival v vozila javnega prometa, javne
lokale, tržne prostore, otroška igrišča, javna kopališča, na
pokopališče, v parke in zelenice, trgovske in gostinske loka-
le (2. točka 12. člena),

7. kdor pelje mrhovino, kosti, fekalije in podobne od-
padke v vozilih, ki niso zaprta (6. točka 12. člena),

8. kdor vlači z vprego ali s traktorjem hlode po asfalti-
ranih cestah ali z delovnimi stroji ali traktorji poškoduje,
umaže ali drugače uničuje cestišče, oziroma orje njive do
ceste ali v cestno telo ter obrača s traktorji na cestišču
(19. točka 10. člena),

9. kdor ob stanovanjskih ali poslovnih zgradbah ob
poledici ne posuje pločnika s soljo, peskom ali žaganjem
(2. točka 14. člena).

Pravna oseba oziroma samostojni podjetnik, ki stori
prekršek iz 2., 6., 8. in 9. točke tega člena odloka v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti, se kaznuje z denarno
kaznijo najmanj 50.000 SIT, odgovorna oseba pravne osebe
pa z denarno kaznijo najmanj 5.000 SIT.

20. člen

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT se kaznuje za
prekršek:

1. kdor ne očisti sneg, ki je ponoči zapadel ali padel s
strehe na pločnike, dohode k stanovanjskim in poslovnim
zgradbam, prehode za pešce na pločnikih, kanalizacijske
jaške in hidrante do 8. ure zjutraj in podnevi sproti ne odstra-
njuje novozapadlega snega in snega, ki je padel s strehe
(1. točka 14. člena).

2. kdor ob stanovanjskih in poslovnih zgradbah ob po-
ledici ne posuje pločnika s soljo, peskom ali žaganjem
(2. točka 14. člena).

3. kdor kuri ogenj ali sežiga odpadke tako, da to pov-
zroča gost dim in prah ali na odprtem prostoru v bližini
zgradb, drugih objektov in drugih krajev, če ogenj ni ustrez-
no zavarovan, oziroma pusti ogenj nepogašen.

Pravna oseba oziroma samostojni podjetnik, ki stori
prekršek iz tega člena odloka v zvezi s samostojnim oprav-
ljanjem dejavnosti, se kaznuje z denarno kaznijo najmanj
10.000 SIT, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno
kaznijo najmanj 1.000 SIT.

VII. KONČNE DOLOČBE

21. člen

Za prekršek po 19. členu odloka izterja denarno kazen
takoj na kraju samem delavec policije ali pooblaščen inšpek-
tor, oziroma komunalni nadzornik.

22. člen

Uvedbo postopka o prekršku po tem odloku predlaga
pristojni upravni organ, pristojna inšpekcija, komunalni nad-
zornik, policijska postaja ali oškodovanec.

23. člen

Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok
o javnem redu in miru v Občini Brežice (Uradni list SRS,
št. 15/84) ter odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
javnem redu in miru v Občini Brežice (Uradni list SRS,
št. 41/86).

24. člen

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

Št. 222-1/96-2/7
Brežice, dne 26. septembra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Brežice
Alojzij Slavko Sušin l. r.

3480.

Na podlagi druge alinee drugega odstavka 29. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94,
45/94, 57/94 in 14/95), na podlagi 5. člena odloka o gospo-
darskih javnih službah v Občini Brežice (Uradni list RS, št.
35/96) ter na podlagi 17. člena statuta Občine Brežice (Uradni
list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Brežice na 23. seji
dne 3. 10. 1996 sprejel

O D L O K
o organiziranju in izvajanju lokalne javne službe

za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih
naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva

zraka na območju Občine Brežice

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom Občinski svet občine Brežice določa:
1. dejavnost, ki je predmet gospodarske javne službe;
2. območje izvajanja gospodarske javne službe;
3. pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar;
4. javna pooblastila koncesionarju;
5. splošne pogoje za izvajanje gospodarske javne

službe;
6. začetek in čas trajanja koncesije;
7. način financiranja javne službe;
8. nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe;
9. prenehanje koncesijskega razmerja;
10. organ, ki opravi izbor koncesionarja;
11. organ, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske

pogodbe.

II. PREDMET GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

2. člen

Opravljanje dimnikarske dejavnosti je predmet podeli-
tve koncesije po tem odloku, izvaja pa se kot obvezna lokal-
na javna služba.

Izvajanje dimnikarske službe se zagotavlja na nasled-
njih napravah:
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– male in srednje kurilne naprave na vsa goriva, kot jih
določa uredba o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav
(Uradni list RS, št. 73/93);

– pomožne naprave, ki so povezane z obratovanjem
kurilnih naprav (npr. naprave za pripravo goriva, naprave za
odvod ostankov zgorevanja);

– naprave za prezračevanje prostorov, v katerih so ku-
rilne naprave.

Koncesionar bo v zvezi s pravico do izvajanja dimni-
karske dejavnosti opravljal:

– preglede (prve, občasne in letne) in izdelal strokovna
mnenja o skladnosti izvedbe s projektom in predpisi naprav
iz 2. odstavka tega člena;

– vodenje evidenc (kataster) o teh napravah;
– meritve (prve, občasne in letne) emisij škodljivih sno-

vi, ki onesnažujejo zrak iz naprav navedenih v drugem od-
stavku tega člena;

– vodenje evidenc (kataster) virov onesnaževanja
zraka;

– izdajanje soglasij k uporabi novih in rekonstrukciji
obstoječih kurilnih naprav;

– čiščenja in antikorozijsko zaščito na kurilnih napra-
vah in izžiganje katranskih oblog v odvodniku odpadnih
plinov in veznih elementih.

III. OBMOČJE IZVAJANJA KONCESIJE

3. člen

Dejavnost gospodarske javne službe, ki je predmet po-
delitve koncesije po tem odloku, je opravljanje dimnikarske
službe na območju celotne Občine Brežice.

Za območje Občine Bežice se podeli le ena koncesija.

IV. NAČIN FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE

4. člen

Koncesionar zagotavlja sredstva za opravljanje javne
gopodarske službe iz cene storitev dimnikarske službe, ki jih
zaračunava neposredno uporabnikom storitev.

Cenik storitev mora koncesionar predložiti pri vsaki
spremembi na Občini Brežice. Soglasje k predloženi ceni da
organ, ki je po zakonu pristojen za potrjevanje cen gospodar-
skih javnih služb.

Koncesionar je odgovoren tudi za škodo, ki jo pri oprav-
ljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri
njem zaposleni delavci uporabnikom ali drugim osebam.

V. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI
KONCESIONAR

5. člen

Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati
naslednje pogoje:

– da je pravna oseba, vpisana v sodni register ali samo-
stojni podjetnik, prijavljen pri ustrezni davčni upravi v Re-
publiki Sloveniji;

– da je registriran za opravljanje dejavnosti;
– da razpolaga z zadostnim številom strokovnega kadra

za opravljanje koncesionarske dejavnosti;
– da je ustrezno tehnično opremljen za izvajanje kon-

cesije;
– da predloži reference o dosedanjem delu.

VI. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJU

6. člen

Na območju Občine Brežice je koncesionar izključni
izvajalec dimnikarske službe s pravico zaračunavanja plačil
za storitve dimnikarske službe.

VII. POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE GOSPODARSKE
SLUŽBE

7. člen

Koncesionar izvaja koncesijo pod naslednjimi pogoji:
– da zagotavlja uporabnikom kontinuirano in kvalitet-

no opravljanje koncesionarne dejavnosti;
– da opravlja storitve v skladu s cenami, katere potrjuje

pristojni občinski upravni organ;
– da zagotavlja zadostno število strokovnih kadrov in

za izvajanje storitev zadosten obseg tehničnih sredstev;
– da na zahtevo koncedenta ali pristojne inšpekcije omo-

goči strokovni in finančni nadzor in nadzor nad zakonitostjo
dela;

– da redno predloži občini letna poročila o poslovanju;
– da upošteva tehnične, stroškovne, organizacijske in

druge standarde za opravljanje koncesije;
– da zagotovi pogoje za vodenje katastra emisij škodlji-

vih snovi, ki onesnažujejo zrak iz malih in srednjih kurilnih
naprav v skladu s predpisi;

– da zagotovi pravočasna letna poročila o meritvah emi-
sij iz kurilnih naprav, ki z obratovanjem onesnažujejo zrak
in o tem redno obvešča občinski upravni organ in pristojne
inšpekcijske službe.

VIII. RAZPIS IN IZBOR

8. člen

Javni razpis traja od dneva objav do poteka razpisnega
roka.

9. člen

Javni razpis obvezno vsebuje:
– predmet koncesije;
– pogoje za koncesijo;
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar;
– elemente, ki jih mora vsebovati prijava za razpis;
– pričetek in trajanje koncesije;
– rok za predložitev prijav;
– rok za izbor koncesionarja;
– navedbo prednostnih meril, ki bodo vplivala na izbor;
– rok, v katerem bodo prijavljeni obveščeni o izboru;
– odgovorno osebo za dajanje informacij med raz-

pisom.

10. člen

Javni razpis je veljaven, tudi če se nanj prijavi samo en
ponudnik.

Razpis je neuspešn, če do poteka razpisnega roka ni
predložena nobena prijava in če posamezen, v razpisu zahte-
van pogoj, ni vsebovan v nobeni od pravočasno prispelih
prijav.

Prijava je neveljavna, če ne vsebuje vseh v razpisu
določenih sestavin in če ni prispela v razpisanem roku.

Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi najkasneje v
30 dneh po izteku razpisnega roka neuspelega razpisa.

11. člen

O izbiri koncesionarja odloči Občinski svet občine
Brežice.
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12. člen

Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesio-
narjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo v skla-
du z zakonom in tem odlokom.

Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta žu-
pan Občine Brežice.

IX. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE

13. člen

Koncesija prične veljati z dnem podpisa koncesijske
pogodbe in traja 5 let.

Koncesijska pogodba se po njenem preteku lahko po-
daljša oziroma ima koncesionar pri ponovnem sklepanju
pogodbe o koncesiji prednostno pravico.

X. PLAČILO ZA KONCESIJO

14. člen

Plačilo oziroma odškodnina za podeljeno koncesijo se
podrobneje določi s koncesijsko pogodbo.

Prihodki iz prejšnjega odstavka tega člena so vir občin-
skega prorčauna.

XI. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE

15. člen

Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja pristojni
upravni organ Občine Brežice, kateremu mora koncesionar,
kadarkoli med delovnim časom, dovoliti vpogled v poslovne
knjige in evidence v zvezi z izvajanjem dimnikarske službe.

Potek o poslovanju morajo delavci, ki izvajajo nadzor,
obravnavati kot poslovno tajnost.

XII. RAZLOGI IN NAČIN PRENEHANJA KONCESIJE

16. člen

Koncesija preneha:
1. s prenehanjem koncesijske pogodbe v skladu z zako-

nom;
2. z odkupom koncesije;
3. z odvzemom koncesije;
4. v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.

17. člen

Koncesijska pogodba preneha po preteku časa, za kate-
rega je bila sklenjena, če jo pogodbeni stranki pod pogoji,
navedenimi v pogodbi, ne podaljšata.

Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni roki in druge
medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi ali razdrtju
pogodbe, se določijo v koncesijski pogodbi.

18. člen

Koncedent lahko odvzame koncesionarju koncesijo, ne
glede na določila pogodbe:

– če koncesionar ne prične z opravljanjem koncesije v
za to določenem roku;

– zaradi opravljenih in dokumentiranih primerov neu-
činkovitih uslug po izključni krivdi koncesionarja;

– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izva-
jati kot koncesija;

– v primeru stečaja koncesionarja.

V teh primerih lahko koncedent prevzame koncesijo,
povrniti pa mora koncesionarju morebitna vložena sredstva.

19. člen

Z odkupom preneha koncesijsko razmerje, tako da kon-
cesionar preneha opravljati javno službo, ki je predmet kon-
cesije, koncedent pa prevzame vse objekte in naprave, ki jih
je koncesionar zgradil ali drugače pridobil. Pogoji odkupa se
določijo s koncesijsko pogodbo.

XIII. PRAVICE KONCEDENTA

20. člen

Koncedent ima poleg pravic, ki izhajajo iz zakona in
tega odloka tudi naslednje pravice:

– določiti načine zbiranja podatkov za vodenje katastra
emisij škodljivih snovi, ki onesnažujejo zrak iz kurilnih na-
prav.

XIV. PRAVICE IN DOLŽNOSTI UPORABNIKOV

21. člen

Uporabniki teh storitev imajo naslednje pravice in ob-
veznosti:

– pravico do pismene prijave na pristojne organe, če so
kršene pravice uporabnikov (inšpekcijske službe, uporabni-
kov javnih služb);

– redno plačevati dimnikarske storitve;
– dovoliti prost vstop do naprav iz 2. člena tega odloka

in tudi prost vstop v prostore, kjer so te naprave nameščene;
– obvestiti izvajalca dimnikarske službe o vsaki spre-

membi na napravah in uporabi vrste goriva, ki ima posledico
spremembo emisij v zrak.

XV. VELJAVNOST KONCESIJSKEGA AKTA

22. člen

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

Št. 353-21/96-2/7
Brežice, dne 3. oktobra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Brežice
Alojzij Slavko Sušin l. r.

CERKNICA

3481.

Na podlagi 12. in 16. člena statuta Občine Cerknica
(Uradni list RS, št. 54/95 in 51/96) je Občinski svet občine
Cerknica na 17. redni seji dne 8. 10. 1996 sprejel

O D L O K
o določitvi območij krajevnih skupnosti

v Občini Cerknica
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1. člen

S tem odlokom se določijo območja krajevnih skupno-
sti v Občini Cerknica.

2. člen

Območja posameznih krajevnih skupnosti so določena
na podlagi do sedaj veljavnih predpisov o ustanovitvi kra-
jevnih skupnosti in zakona o ustanovitvi občin in določitvi
njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94).

3. člen

Krajevna skupnost Cerknica zajema naselja Cerknica,
Dolenja vas, Dolenje Jezero, Otok, Podskrajnik in Zelše.

4. člen

Krajevna skupnost Rakek zajema naselja Rakek, Slivi-
ce, Unec, Ivanje selo in Rakov Škocjan.

5. člen

Krajevna skupnost Grahovo zajema naselja Grahovo,
Žerovnica, Lipsenj, Goričice, Gorenje Jezero, Laze pri Gore-
njem Jezeru, Bločice, Bloška polica in Martinjak.

6. člen

Krajevna skupnost Begunje zajema naselja Begunje,
Brezje, Selšček Topol pri Begunjah, Bezuljak, Dobec,
Kožljek, Gorenje Otave, Dolenje Otave, Stražišče Župe-
no, Beč, Pikovnik, Kržišče, Zibovnik, Podslivnica, Otoni-
ca in Mahneti.

7. člen

Krajevna skupnost Cajnarje – Sveti Vid zajema naselja
Sveti Vid, Čohovo, Rudolfovo, Osredek, Zala, Ravne, Leš-
njake, Jeršiče, Korošče, Koščake, Kranjče, Zahrib, Tavžlje,
Cajnarje, Reparje, Krušče, Kremenca, Milava, Ponikve, Ščur-
kovo, Štrukljeva vas, Pirmane, Gora, Hruškarje, Hribljane,
Bečaje in Slugovo.

8. člen

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

Št. 023-1/96-9
Cerknica, dne 8. oktobra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Cerknica

Janez Štrukelj l. r.

3482.

Na podlagi 58. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/89), 25. člena zakona o
pekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in
Uradni list RS, št. 10/91 in 66/93) in 101., ter 104. člena
statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 54/95) je Občin-
ski svet občine Cerknica na 17. redni seji dne 8. 10. 1996
sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu

za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Cerknica

1. člen

V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zem-
ljišča na območju Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 51/96)
se v 6. členu pod IV. CONO črta naselje Rakek.

V zadnjem odstavku 6. člena se III. cona spremeni v
IV. cono tako, da se odstavek pravilno glasi:

Za naselja, ki niso razporejena v I. do IV. cono, se pri
določitvi nadomestila upošteva III. cona.

2. člen

V prvem, drugem in tretjem odstavku 18. člena se doda
za besedo “kaznuje“ beseda “za prekršek, tako, da se
18. člen v celoti pravilno glasi:

V primeru, da posameznik, kot zavezanec ne prijavi
svoje obveznosti ali je ne prijavi s točnimi podatki, se kaznu-
je za prekršek z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT.

Če obrtnik ali samostojni podjetnik ne prijavi svoje
obveznosti, se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo naj-
manj 50.000 SIT.

Če kakšna druga pravna oseba ne izpolni svoje obvez-
nosti, se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo najmanj
80.000 SIT.

3. člen

Prvi stavek 19. člena se spremeni in se pravilno glasi:
Ta odlok prične veljati s 1. 1. 1997.

4. člen

Spremembe in dopolnitve tega odloka pričnejo veljati s
1. 1. 1997.

Št. 414/38/96-9
Cerknica, dne 8. oktobra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Cerknica

Janez Štrukelj l. r.

3483.

Na podlagi 10. in 80. člena zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 32/93), 21. in 29. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94,
14/95, 63/95 in 73/95), 22. člena zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/84) in 13., 85. in 98. člena statuta
Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 54/95) je občinski svet
na 17. redni seji dne 8. 10. 1996 sprejel

D O P O L N I T V E  U R E D B E
o taksi za obremenjevanje okolja na območju Občine

Cerknica

1. člen

V 3. členu pod točko b) se dopolni:
– 72 SIT na osebo v gospodinjstvu na mesec, za odvoze

od skupine hiš z zabojniki vsebine od 250 l do 7 m3

– 109 SIT za objekt počitniška hiša na mesec, za odvo-
ze od vikendov

– 764 SIT na m3 na mesec, kjer je organiziran odvoz
kontejnerjev, za specifične odvoze kosovnih odpadkov ter
posebnih odpadkov
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2. člen

Drugi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se pravil-
no glasi:

“Izvajalec javne službe, ki obračunava takso, mora zbra-
na sredstva nakazati na proračun Občine Cerknica do 30. v
mesecu za pretekli mesec.”

3. člen

Ta dopolnitev uredbe začne veljati z dnem objave v
Uradnem glasilu, uporablja pa se od prvega v naslednjem
mesecu od njegove uveljavitve.

Št. 417-012/96-9
Cerknica, dne 8. oktobra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Cerknica

Janez Štrukelj l. r.

3484.

Na podlagi 29. in 63. člena zakona o resničevanju jav-
nega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94),
in na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94 in 19/95) in 13. člena statuta Občine
Cerknica (Uradni list RS, št. 54/95 in 51/96), je Občinski
svet občine Cerknica na 17. redni seji, dne 8. 10. 1996
sprejel

S K L E P
o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

1. člen

V skladu z 29. členom in drugim odstavkom 63. člena
zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture
(Uradni list RS, št. 75/94), postanejo javna infrastruktura na
področju kulture, naslednje nepremičnine na območju Obči-
ne Cerknica, ki so bile na dan 17. 12. 1994 družbena lastnina
v upravljanju občine ali krajevne skupnosti in so pretežno
namenjene opravljanju kulturne dejavnosti:

Krajevna skupnost Cerknica
1. Kulturni dom Cerknica, c. 4. maja, Cerknica
parc. št. 310, k.o. Cerknica, z. k. vl. 1571, k.o. Cerk-

nica,
2. Knjižnica – Glasbena šola Cerknica, Partizanska 16,

Cerknica,
parc. št. 301/2, k.o. Cerknica, z. k. vl. 1164, k.o. Cerk-

nica,
3. Galerija Krpan, Čabranska ulica št. 2, Cerknica,
parc. št. 2880, z. k. vl. 2716, k.o. Cerknica,
4. Športna dvorana Cerknica, Cesta 4. maja 92,
parc. št. 556/3, z.k. vl. 1945, k.o. Cerknica,
5. Stari Zdravstveni dom Cerknica – Knjižnica, Parti-

zanska 22, Cerknica,
parc. št. 296, z.k. vl. 1267, k.o. Cerknica,
6. Rojstna hiša Frana Gerbiča Cerknica, Tabor 48, Cerk-

nica,
parc. št. 110/1, z.k. vl. 656, k.o. Cerknica,
7. Notranjski muzej Postojna – Kravanjeva hiša, Parti-

zanska 17, Cerknica,
parc. št. 298, z.k. vl. 1110 , k.o. Cerknica,

Krajevna skupnost Rakek
1. Osnovna šola Jožeta Krajca Rakek, Partizanska 28,

Rakek
parc. št. 10/12, z. k. vl. 246, k.o. Rakek,

Krajevna skupnost Begunje
1. večnamenski prostor pri Osnovni šoli Begunje, Be-

gunje 26,
parc. št. 1477/5, z.k. vl. 914, k.o. Begunje.

2. člen

Kot javna infrastruktura se ob istih pogojih in z istim
dnem razglaša tudi oprema v teh nepremičninah, ki služi
kulturnim dejavnostim.

3. člen

Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa se kot javna infra-
struktura na področju kulture, zaznamuje v zemljiški knjigi.

4. člen

Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati petnajsti dan po objavi.

Št. 611-5/96-9
Cerknica, dne 8. oktobra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Cerknica

Janez Štrukelj l. r.

ČRNOMELJ

3485.

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) in 19. člena statuta Občine Črnomelj
(Uradni list RS, št. 39/95 in 65/95) je Občinski svet občine
Črnomelj na seji 27. 3. 1996 sprejel

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

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S proračunom Občine Črnomelj za leto 1996 (v nada-
ljevanju: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za fi-
nanciranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom oprav-
lja Občina Črnomelj.

2. člen

Proračun Občine Črnomelj za leto 1996 se določa v
naslednjih zneskih:

Bilanca prihodkov Račun
in odhodkov financiranja

Prihodki 862,240.000 52,300.000
Odhodki 816,401.093 98,138.907
Primanjkljaj 45,838.907
Presežek 45,838.907
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Razlika med prihodki in odhodki izkazuje 45,838.907
SIT presežka, ki je porabljen pri računu financiranja za od-
plačilo posojil, obveznosti iz leta 1994 in leta 1995.

Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova raz-
poreditev, vključno z predvidenimi investicijami so zajeti v
bilanci, ki je sestavni del proračuna.

3. člen

V rezerve se izloča 0,5% skupno doseženih prihodkov.

4. člen

Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v
posebnem delu proračuna razporejena za posebne namene,
ali pa začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki ob-
činskega proračuna niso doseženi v predvideni višini.

O ukrepih mora župan obvestiti Občinski svet občine
Črnomelj in predlagati ukrepe oziroma ustrezno spremembo
proračuna.

5. člen

Proračunski porabniki morajo organizirati izvrševanje
del in nalog iz svojega področja v mejah sredstev odobrenih
s proračunom. Sredstva se med letom praviloma dodeljujejo
enakomerno kot mesečne dotacije. Sredstva se smejo upo-
rabljati za namene, za katere so dana.

Uporabniki sredstev proračuna županu poročajo o rea-
lizaciji nalog najmanj dvakrat letno, in sicer ob polletju in ob
zaključku leta oziroma po potrebi.

6. člen

Za izvrševanje proračuna Občine Črnomelj je odgovo-
ren župan Občine Črnomelj.

7. člen

Župan Občine Črnomelj je pooblaščen, da:
– odloča o porabi sredstev tekoče proračunske rezerve

v skladu z 8. členom zakona o financiranju občin;
– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih sred-

stev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti;
– odloča o uporabi sredstev rezerv za namene 12. člena

zakona o financiranju občin;
– odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje

nalog javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega prora-
čuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.

8. člen

Občinski svet občine Črnomelj odloča o dolgoročni
zadolžitvi za namene gospodarske infrastrukture na ravni
Občine Črnomelj.

Kreditne pogodbe na podlagi odločitev iz prvega od-
stavka tega člena sklepa župan Občine Črnomelj.

II. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV ZA FINANČNO
IZRAVNAVO

9. člen

Ker občina s svojimi prihodki ne more zagotoviti finan-
ciranja zagotovljene porabe, se ji zagotavljajo sredstva za
finančno izravnavo v državnem proračunu.

10. člen

Občini pripadajo sredstva za finančno izravnavo v viši-
ni razlike med predvidenimi prilivi izvirnih prihodkov obči-
ne in določenim obsegom sredstev za zagotovljeno porabo.

Kot izvirni prihodki občine se štejejo predvideni prilivi
po 21. členu zakona o financiranju občin.

Sredstva za finančno izravnavo se zagotavljajo po dva-
najstinah.

III. KONČNI DOLOČBI

11. člen

Prihodki in odhodki, ki so bili doseženi na podlagi
odloka o začasnem financiranju proračunskih potreb v Obči-
ni Črnomelj v letu 1996 so sestavni del proračuna za leto
1996.

12. člen

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

Št. 401-8/96
Črnomelj, dne 27. marca 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj

Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.

DIVAČA

3486.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91) prvega odstavka 41. člena zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
12/96) in na podlagi 16. člena statuta Občine Divača (Uradni
list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Divača na svoji
seji dne 26. 9. 1996 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda

Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Ustanoviteljica javnega vzgojno-izobraževalnega zavo-
da Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača je Občina
Divača s sedežem v Divači, Kraška cesta 32, Divača, ki je z
uvedbo lokalne samouprave v Republiki Sloveniji in na pod-
lagi zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih obmo-
čij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94) ena izmed pravnih
naslednic bivše Občine Sežana.

Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet občine
Divača.

2. člen

Ime javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda je Os-
novna šola dr. Bogomirja MAGAJNE Divača

Skrajšano ime: OŠ Divača
Sedež: Divača, Ul. dr. Bogomirja Magajne št. 4, Divača

6215.

3. člen

Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega
izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega naselja: Barka,
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Betanja, Brežec pri Divači, Divača, Dolnje Ležeče, Dolenja
vas, Dolnje Vreme, Famlje, Gabrče, Gorenje pri Divači,
Goriče pri Famljah, Gornje Ležeče, Gornje Vreme, Gradišče
pri Divači, Laže, Matavun, Misliče, Naklo, Ostrovica, Pod-
grad pri Vremah, Potoče, Senožeče, Škocjan, Škoflje, Vare-
je, Vatovlje, Vremski Britof, Zavrhek, Tatre, Mrše, Orehek,
Artviže.

4. člen

Zavod opravlja javno službo na področju:
– osnovnošolsko splošno izobraževanje M/80.102,
– storitev menz H/55.51,
– izobraževanje odraslih in drugo izobraževanje M/80.4,

5. člen

Zavod ima pečat okrogle oblike premera 35 mm in
20 mm. Sredi pečata je grb Republike Slovenije, na obodu
pa je izpisano ime zavoda, Osnovna šola dr. Bogomirja
Magajne Divača.

Ravnatelj šole sprejme sklep o hrambi in uporabi peča-
tov zavoda in določi delavce, ki so zanje odgovorni.

6. člen

Za izvajanje programa na različnih lokacijah ima zavod
podružnične šole:

– Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača, po-
družnična šola Misliče, s sedežem na Misličah 27, Vremski
Britof,

– Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača, po-
družnična šola Senožeče, s sedežem v Senožečah 103 a,
Senožeče,

– Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača, po-
družnična šola Vreme, s sedežem v Vremskem Britofu 19,
Vremski Britof.

II. ORGANI ZAVODA

7. člen

Organi zavoda so:
– svet šole,
– ravnatelj,
– učiteljski zbor,
– oddelčni učiteljski zbor,
– razrednik,
– strokovni aktiv,
– svet staršev.

8. člen

Svet šole sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev šole,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanoviteljev imenuje Občinski svet ob-

čine Divača.

Predstavnike delavcev zavoda (trije predstavniki peda-
goških delavcev centralne šole, en predstavnik pedagoških
delavcev podružničnih šol in en predstavnik nepedagoških
delavcev) izvolijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih
volitvah. Kandidate predlaga učiteljski zbor, reprezentativni
sindikati zavoda in zbor delavcev. Volitve so veljavne, če se
jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljeni so
kandidati, ki so dobili večino glasov delavcev, ki so volili.

Svet šole najkasneje 60 dni pred iztekom mandata dolo-
či rokovnik za izvedbo volitev in imenuje tričlansko komisi-
jo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet

in pripravi končno poročilo, ki ga predloži svetu šole po
njegovem konstituiranju.

Predstavnike staršev izvolijo člani sveta staršev izmed
sebe. Kandidate lahko predlaga vsak član sveta staršev. Iz-
voljeni so tisti kandidati, ki so dobili večino glasov članov
sveta staršev, ki so volili.

9. člen

Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta
in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ
dvakrat zaporedoma.

Članu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za
katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:

– izgubi status, na podlagi katerega je bil izvoljen,
– sam zahteva razrešitev,
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlo-

gov ne more več opravljati funkcije člana sveta.
Člana sveta razreši za volitve oziroma imenovanja pri-

stojni organ na način in po postopku, določenem za volitve
oziroma imenovanje.

Ko svet šole ugotovi, da je članu iz razlogov iz prejš-
njega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristoj-
ne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je
potekel mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokov-
nik in imenuje tričlansko komisijo v skladu s tretjim odstav-
kom 8. člena tega odloka.

Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta
ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in
je do izteka mandata sveta manj kot 6 mesecev.

10. člen

Svet šole ima poleg pristojnosti, ki jih določa zakon še
naslednje pristojnosti:

– sprejema pravila šole,
– predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejav-

nosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju šole predloge in mne-

nja o posameznih vprašanjih,
– po potrebi natančneje določi postopek volitev delav-

cev v svet šole.

11. člen

Podružnico šole vodi vodja podružnice šole, ki ima
naslednje pristojnosti:

– organizira in vodi delo podružnice šole,
– predlaga ravnatelju program razvoja podružnice šole,
– predlaga nadstandarne programe,
– skrbi za sodelovanje podružnice s centralno šolo,
– obvešča starše o delu podružnice šole,
– opravlja druge naloge, za katere ga pisno pooblasti

ravnatelj.

III. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV IN FINANCIRANJE

12. člen

Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj nepre-
mičnino in opremo, ki jo je zavod Osnovna šola dr. Bogo-
mirja Magajne uporabljal za opravljanje dejavnosti do uve-
ljavitve tega odloka in jo izkazuje v bilanci stanja za zadnje
leto poslovanja.

Premoženje s katerim opravlja zavod je last ustanovite-
lja. Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z
nepremičnim premoženjem pa po predhodnem soglasju usta-
novitelja. Zavod lahko prostore v času, ko jih sama ne potre-
buje, odda v najem.
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Zavod je dolžan upravljati premoženje iz prvega od-
stavka s skrbnostjo dobrega gospodarja.

IV. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
ZAVODA V PRAVNEM PROMETU

13. člen

Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz
državnega proračuna in iz proračuna občine v skladu z zako-
ni in statutom Občine Divača, iz prispevkov staršev, lahko
pa tudi iz drugih virov.

Z odlokom o proračunu Občine Divača se določi letna
višina sredstev za pokrivanje dejavnosti zavoda na podlagi
dogovorjenih in finančno ovrednotenih nalog iz letnega de-
lovnega načrta zavoda.

14. člen

Zavod je prava oseba in nastopa v pravnem prometu,
povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljen, samostoj-
no.

Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sred-
stev, s katerimi razpolaga.

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do višine
sredstev, ki jih zagotavlja v skladu s 13. členom tega odloka.

V. JAVNOST DELA

15. člen

Delo zavoda je javno.
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem,

novinarjem in drugim predstavnikom javnosti. Starši, novi-
narji in drugi predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati
sejam in drugim oblikam dela organov zavoda in vzgojno-
izobraževalnemu delu zavoda, razen v primerih določenih z
zakonom ali drugimi predpisi ali na izrecno povabilo ravna-
telja.

O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo
pooblasti.

VI. VAROVANJE POSLOVNE TAJNOSTI

16. člen

Ravnatelj in drugi delavci zavoda morajo varovati listi-
ne in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznani-
jo pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so
določeni za poslovno tajnost.

Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno
tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.

Za poslovno tajnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom ali drugimi

predpisi določeni za tajne,
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za

poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svoje

pristojnosti določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih šoli zaupno sporoči pri-

stojni organ ali druga organizacija.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

17. člen

Svet šole opravlja svoje naloge do konstituiranja sveta
šole v skladu s tem odlokom.

18. člen

Ravnatelj šole opravlja funkcijo ravnatelja do izteka
sedaj veljavnega mandata.

19. člen

Zavod je pravni naslednik zavoda Osnovna šola dr.
Bogomirja Magajne, ki je vpisan v sodni register pri registr-
skem sodišču v Kopru, pod številko 1-323-00, z dne 14. 11.
1974 in prevzame vse pravice in obveznosti tega zavoda.

20. člen

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o
ustanovitvi zavoda Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne, ki
ga je sprejela Skupščina Občine Sežana, z dne 20. 2. 1992.
(Uradne objave PN, št. 5 z dne 28. 2. 1992)

21. člen

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

Predsednik
Občinskega sveta

občine Divača
Drago Škamperle l. r.

DOBROVA-HORJUL-POLHOV GRADEC

3487.

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96) in 17. člena statuta Občine Dobrova-Horjul-
Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 42/95), je Občinski svet
občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec na 14. seji dne
15. 10. 1996 sprejel

S K L E P
o uskladitvi višine plačil staršev v vrtcih

na območju občine

1

Plačila staršev v vrtcih na območju občine se povečajo
tako, da znašajo:

SIT
– najvišje plačilo za I. starostno skupino 21.310
– najvišje plačilo za II. starostno skupino 17.310
– najvišje plačilo za krajši program
  – do 4 ure brez hrane 5.851
  – do 4 ure z dopoldansko malico 6.722
  – do 4 ure z dopoldansko malico in kosilom 9.457
  – od 4 do 5 ur brez hrane 7.314
  – od 4 do 5 ur z dopoldansko malico 8.160
  – od 4 do 5 ur z dopoldansko malico
in kosilom 10.921

2

Ta sklep se objavi v javnem glasilu, nova višina plačil
pa se uporablja od 1. 9. 1996 dalje.

Dobrova-Horjul-Polhov Gradec, dne 21. oktobra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta občine

Dobrova-Horjul-Polhov Gradec
Anton Gerjol l. r.
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GORNJA RADGONA

3488.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86
in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93) 15., 16. in
35. člena statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS,
št. 60/95) je župan Občine Gornja Radgona dne 24. 10. 1996
sprejel

S K L E P
št. 106/96 o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta

za območje naselja Gornja Radgona–Trate

1

Javno se razgrne osnutek zazidalnega načrta za območ-
je naselja Gornja Radgona–Trate, ki ga je izdelal ZEU –
Družba za načrtovanje in inženiring, d.o.o., Murska Sobota,
pod številko 20/96-ZN/GR.

2

Osnutek iz 1. točke tega sklepa bo na vpogled v prosto-
rih Občine Gornja Radgona, Partizanska 13, soba št. 25 in v
prostorih Krajevne skupnosti Gornja Radgona.

Javna razgrnitev osnutka bo trajala 30 dni od objave
sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.

O pričetku in trajanju javne razgrnitve bodo občani na
primeren način obveščeni.

3

Pripombe in predloge na javno razgrnjen osnutek lahko
dajo vsi zainteresirani. Pripombe se vpišejo v knjigo pri-
pomb, oziroma se pismeno posredujejo Občini Gornja Rad-
gona.

4

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Št. 1247/96-3
Gornja Radgona, dne 23. oktobra 1996.

Župan
Občine Gornja Radgona

Miha Vodenik l. r.

GROSUPLJE

3489.

Na podlagi drugega odstavka 106. člena zakona o ce-
stah (Uradni list SRS, št. 38/81, 37/87 in 2/88), zakona o
varnosti cestnega prometa (Uradni list SRS, št. 5/82, 40/84,
29/86 in RS, št. 1/91), 52. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in RS, št. 26/90), 21. člena zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), 3. in 25. člena
zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87,
5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93), pravilnika
o neprometnih znakih (Uradni list SRS, št. 17/82 in 22/84)
ter 11. in 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS,
št. 26/95) je Občinski svet občine Grosuplje na 19. seji dne
25. 9. 1996 sprejel

O D L O K
o neprometnih znakih v Občini Grosuplje

1. člen

S tem odlokom se ureja način postavljanja, vzdrževanja
in odstranjevanja neprometnih znakov. Med neprometne zna-
ke sodijo znaki, ki opozarjajo na kulturni spomenik, zgodo-
vinsko ali naravno znamenitost, obveščajo o napravah in
objektih, ki so v neposredni zvezi s prometom in turizmom,
znaki s katerimi se udeležence usmerja k podjetjem oziroma
ustanovam (v nadaljnjem besedilu: neprometni znaki).

2. člen

Neprometni znaki na območju Občine Grosuplje so
enotno oblikovani.

3. člen

Dovoljenje za postavitev neprometnih znakov izdaja
upravni organ, ki je pristojen za izdajo lokacijskih dovoljenj,
na podlagi urbanističnega mnenja, ki ga izdela upravni organ
občine, ki je pristojen za urejanje prostora.

Dovoljenje se izda za določen ali nedoločen čas. Evi-
denco izdanih dovoljenj vodi pristojni organ občine.

4. člen

Zavezanec z vlogo zaprosi občinski upravni organ pri-
stojen za izdajo urbanističnega mnenja za postavitev nepro-
metnega znaka.

K vlogi mora zavezanec priložiti mapno kopijo z ozna-
čeno lokacijo postavitve, dimenzionirano skico znaka ter
dokaz o pravici razpolaganja z zemljiščem ali stavbo.

Po prejetem urbanističnem mnenju, zavezanec zaprosi
upravni organ, ki je pristojen za izdajo lokacijskega dovolje-
na, za izdajo odločbe o dovolitvi priglašenih del.

5. člen

Vsi stroški postopka vključno s soglasji in urbanistični-
mi presojami so breme zavezanca.

6. člen

Vsebina znaka mora biti oblikovana in predstavljena
tako, da jo uporabnik, ki mu je namenjena, lahko prepozna v
trenutku in se mora po osnovnih značilnostih jasno ločiti od
prometnih znakov.

Velikost znaka ali skupine znakov na eni lokaciji mora
biti okolici primerna in ne sme zmanjševati preglednosti
prometnih znakov v okolici, preglednosti v križišču oziroma
preglednosti ceste ter kako drugače vplivati na zmanjšanje
varnosti cestnega prometa.

V primeru več uporabnikov iste lokacije, bodisi stavbe
ali cone je postavljanje skupinskih neprometnih znakov ob-
vezno.

Skupinski prometni znak sestavljata oznaka cone ali
objekta, pod njim pa so na enako velikih tablah označeni
uporabniki cone ali objekta.

Neskupinski prometni znak, večji od 1,25 x 0,25 m,
sme biti postavljen le na funkcionalnem zemljišču objekta na
katerem se uporabnik znaka nahaja.

Največja dovoljena velikost posameznega neprometne-
ga znaka je 3,2 m2, velikost vsakega neprometnega znaka na
skupinski lokaciji pa ne več kot 1,25 m x 0,25 m. Skupna
površina skupinskega neprometnega znaka ne sme presegati
2,5 m x 1,25 m.

Zgornja kota neprometnih znakov je 3 m od nivoja tal.
Stran, ki ni namenjena usmerjanju se sme uporabljati kot
reklamni pano, zanj pa smiselno veljajo določila odloka o
plakatiranju in reklamiranju v Občini Grosuplje (Uradni list
RS, št. 16/96).
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7. člen

Likovna vsebina neprometnega znaka je tridelna. Levi
(ali desni) rob zavzema puščica, ki označuje smer, osrednji
del je namenjen imenu, desni (ali levi) rob pa zavzema
simbol (hotel, kulturna ali naravna dediščina, center, poko-
pališče, itd.).

Barve usmerjevalnih tabel so predpisane:
– bela označuje usmerjevalne table – predele mesta,

center naselja itd.
– rdeče-rjava označuje kulturne znamenitosti, objekte

družbenih dejavnosti, športne dejavnosti, sakralne objek-
te itd.

– zelena označuje naravne znamenitosti
– modra barva označuje restavracije, gostilne, hotele in

druge gostinske objekte
– črna označuje gospodarske in storitvene dejavnosti,

postaje itd.
Napisi so beli, razen na beli podlagi, na kateri so napisi

črni.

8. člen

Postavitev neprometnega znaka v varovalnem pasu ce-
ste opravi zavezanec, če upravljalec ceste ne zahteva druga-
če. Postavitev neprometnih znakov znotraj naselij izven va-
rovalnega pasu ceste opravlja pooblaščen izvajalec. Kolikor
občina nima pooblaščenega izvajalca postavi neprometne
znake zavezanec sam.

Zavezanec mora skrbeti tudi za vzdrževanje in odstra-
nitev neprometnega znaka.

Stroške postavitve, vzdrževanja in odstranitve nepro-
metnega znaka nosi zavezanec sam.

9. člen

Pred izdajo dovoljenja za postavitev neprometnega zna-
ka je potrebno plačati komunalno takso v skladu z odlokom
o komunalnih taksah v Občini Grosuplje.

10. člen

Za neprometne znake, ki so ob uveljavitvi tega odloka
že postavljeni na območju Občine Grosuplje in ki ustrezajo
kriterijem iz 6. člena tega odloka morajo njihovi lastniki v
roku 90 dni po uveljavitvi odloka pridobiti ustrezno dovolje-
nje iz 3. člena.

V primeru, da si lastniki že postavljenih znakov, dovo-
ljenja iz 3. člena tega odloka ne bodo pridobili v predpisa-
nem roku, bo organ pristojen za nadzor nad izvajanjem tega
odloka odredil odstranitev znaka na stroške lastnika, lastnik
pa se kaznuje tudi za prekršek po 12. členu tega odloka.

11. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka ima komunalni
redar.

12. člen

Z denarno kaznijo do 90.000 SIT se kaznuje za prekr-
šek izvajalec iz 7. člena tega odloka:

– če ne postavi neprometnega znaka v skladu z dovolje-
njem,

– če ne vzdržuje neprometnih znakov in
– če jih ne odstrani v predpisanem roku.
Z denarno kaznijo do 20.000 se kaznuje za prekršek iz

prvega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba izvajalca.

13. člen

Z denarno kaznijo 20.000 SIT se kaznuje fizična ose-
ba, če:

– postavi neprometni znak brez dovoljenja,
– uniči ali drugače poškoduje neprometni znak in
– ne pridobi dovoljenj iz 9. člena.

14. člen

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

Št. 347-5/96
Grosuplje, dne 25. septembra 1996.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje

Angelca Likovič, dipl. org. l. r.

IDRIJA

3490.

Na podlagi 92. člena v zvezi s 114. členom zakona o
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in
70/95), Občinska volilna komisija občine Idrija

R A Z P I S U J E
naknadne volitve v svet Krajevne skupnosti Spodnja

Idrija za volilno enoto Pustota in Grič

1

Naknadne volitve v svet Krajevne skupnosti Spodnja
Idrija za volilno enoto “Pustota in Grič” bodo v nedeljo,
8. decembra 1996.

2

Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za
volilna opravila, šteje 18. oktober 1996.

Št. 00811-2/96
Idrija, dne 18. septembra 1996.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Idrija
Andrej Rozman l. r.

LOŠKA DOLINA

3491.

Na podlagi 75. in 78. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in enajste alinee
1. točke 13. člena statuta Občine Loška dolina (Uradni list
RS, št. 55/95) je Občinski svet občine Loška dolina na
18. seji dne 17. 10. 1996 sprejel

O D L O K
o preoblikovanju javnega podjetja Komunala

Cerknica, p.o.
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I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se ureja statusno preoblikovanje, orga-
nizacija in upravljanje javnega podjetja Komunala Cerknica,
p.o., ki je pisano v sodni register pri Temeljnem sodišču
Ljubljana.

II. FIRMA IN SEDEŽ

2. člen

Firma družbe je “Komunala Cerknica, javno podjetje za
komunalno dejavnost, d.o.o.”.

Skrajšana firma družbe je “Komunala Cerknica d.o.o.”.
Sedež družbe je v Cerknici, Notranjska cesta 44.

III. DEJAVNOST DRUŽBE

3. člen

Družba opravlja naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda;
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in pada-

vinskih voda;
3. ravnanje z komunalnimi odpadki;
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov;
5. javna snaga in čiščenje javnih površin;
6. urejanje in vzdrževanje javnih poti, površin za pešce

in zelenih površin;
7. urejanje in vzdrževanje lokalnih cest in avtobusnih

postajališč.

4. člen

Poleg poslov iz 3. člena tega odloka lahko družba oprav-
lja vse druge posle, ki so potrebni za njen obstoj in opravlja-
nje dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja
dejavnosti (pomožni posli).

IV. LASTNIŠTVO IN USTANOVITELJSKE PRAVICE

5. člen

Celotni kapital dosedanjega javnega podjetja Komuna-
la Cerknica, p.o. (v nadaljevanju: javno komunalno podjetje)
postane v višini 50% tega kapitala last Občine Cerknica in v
višini 50% last Občine Loška dolina.

6. člen

Višina deleža iz 5. člena tega odloka se lahko spremeni
samo ob soglasju ustanoviteljev – Občine Cerknica in Obči-
ne Loška dolina.

7. člen

Ustanoviteljske pravice izvršujeta Občinska sveta ob-
čin Cerknica in Loška dolina. Odločitve, sprejete na podlagi
ustanoviteljske pravice iz prejšnjega odstavka tega člena, so
veljavne le, če je bilo doseženo soglasje med občinskima
svetoma občin ustanoviteljic.

V. OSNOVNI KAPITAL

8. člen

V osnovni kapital družbe se prenese celotni kapital
sedanjega podjetja na podlagi bilance stanja z upoštevanjem
5. člena tega odloka.

Komunalne objekte in naprave iz 76. člena zakona o
gospodarskih javnih službah (infrastrukturni objekti in na-
prave) dajeta občini ustanoviteljici v upravljanje javnemu
komunalnemu podjetju.

VI. ORGANI

9. člen

Organi javnega podjetja so:
1. skupščina;
2. nadzorni svet;
3. direktor.

10. člen

Družbeniki uveljavljajo svoje interese na skupščini, v
skladu z določbo 7. člena tega odloka.

Nadzorni svet nadzoruje vodenje javnega komunalnega
podjetja.

Nadzorni svet šteje 5 članov, od katerih po dva člana
imenujeta in razrešujeta občinska sveta občin ustanoviteljic,
enega pa družba izmed zaposlenih, v skladu z zakonom o
sodelovanju delavcev pri upravljanju.

Mandat članov nadzornega sveta je 4 leta.
Nadzorni svet izmed svojih članov imenuje predsedni-

ka in namestnika predsednika.

11. člen

Direktorja družbe imenujeta in razrešujeta občini usta-
noviteljici v skladu z določbo drugega odstavka 7. člena tega
odloka, na podlagi javnega razpisa.

Mandat direktorja je 4 leta in se lahko ponovi.
Direktor je za svoje delo odgovoren občinam ustanovi-

teljicam.

VII. ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE

12. člen

Družbo zastopa in predstavlja direktor neomejeno, ra-
zen pri sklepanju poslov, za katere je potrebno soglasje
občin ustanoviteljic, in sicer pri:

1. prometu z nepremičninami;
2. dajanju in najemanju kreditov, ki niso predvideni s

planom oziroma poslovnim načrtom;
3. pri izbiri podizvajalcev javnih služb in pogodbah z

njimi.

VIII. FINANCIRANJE

13. člen

Dejavnost javnega komunalnega podjetja se financira
iz naslednjih virov:

1. s ceno javnih dobrin, ki jih zagotavlja javno komu-
nalno podjetje;

2. iz virov, ki se zagotavljajo v okviru sistema financi-
ranja javne porabe;

3. iz drugih virov, določenih z zakonom in predpisom
občine.

IX. PRAVICE IN OBVEZNOSTI

14. člen

Premoženje družbe razen objektov in naprav iz drugega
odstavka 8. člena tega odloka, je v pravnem prometu.
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15. člen

Družba odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim
premoženjem.

X. DRUGE DOLOČBE

16. člen

Podrobnejši način organizacije upravljanja in delova-
nja družbe, razmerji med občinama ustanoviteljicama ter
med njima in družbo, se določijo s statutom družbe, ki ga v
soglasju sprejmeta sveta občin ustanoviteljic.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

17. člen

Ta odlok nadomešča akt o ustanovitvi javnega podjetja
Komunala Cerknica, d.o.o. in se prične uporabljati, ko stopi
v veljavo zadnji od odlokov o preoblikovanju javnega ko-
munalnega podjetja Komunala Cerknica, p.o., obeh občin
ustanoviteljic in pod pogojem, da sta odloka obeh občin
ustanoviteljic v identičnem besedilu določb.

18. člen

Z dnem, ko se začne uporabljati ta odlok, prenehajo
delovati sedanji organi javnega komunalnega podjetja, z iz-
jemo direktorja, ki opravlja svojo funkcijo v skladu z določ-
bami tega odloka do izteka mandata.

19. člen

Veljavni akti javnega komunalnega podjetja se uporab-
ljajo do uskladitve novih z določbami tega odloka.

20. člen

Z dnem, ko se začne uporabljati ta odlok, preneha ve-
ljati odlok o organiziranju javnega podjetja (Uradni list SRS,
št. 42/89).

21. člen

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Št. 026-167/96
Loška dolina, dne 18. oktobra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Loška dolina
Jože Gorše l. r.

3492.

Na podlagi določil odloka o spremembah in dopolni-
tvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana
Občine Loška dolina za obdobje 1986–2000, na podlagi
določil 54. 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) in 20. člena statuta Občine Loška dolina
(Uradni list RS, št. 55/95) je Občinski svet občine Loška
dolina na 18. seji dne 17. 10. 1996 sprejel

O D L O K
o uskladitvi prostorskih izvedbenih aktov, urbanističnih

načrtov z določili prostorskih sestavin dolgoročnega
in družbenega plana Občine Loška dolina

za obdobje 1986–2000

1. člen

Za območje Občine Loška dolina so v okviru prostor-
skih izvedbenih aktov in urbanističnih načrtov sprejeti na-
slednji dokumenti:

a) urbanistična zasnova Lož, Stari trg (Uradni list RS,
št. 34/90) besedilo in kartografski del v celoti;

b) splošni prostorski ureditveni pogoji za območje Ob-
čine Cerknica (Uradni list RS, št. 43/92) za besedilo in
kartografski del, ki se nanaša na območje Občine Loška
dolina.

V pripravi so:
c) ureditveni načrt grajski kompleks Snežnik in uredi-

tveni načrt za naselje Stari trg.

2. člen

Urbanistična zasnova Lož, Stari trg za katero velja ce-
lotno besedilo in kartografski del, kot je objavljeno v Urad-
nem listu RS, št. 34/90.

3. člen

Za splošne prostorske ureditvene pogoje pa velja na-
slednje besedilo:

1. v ureditvenih območjih naselij Andrejče, Babna Po-
lica, Babno Polje, Benete, Bočkovo, Dane, Dolnje Poljane,
Fara, Glina, Godičevo, Gradiško, Hiteno, Hribarjevo, Hudi
Vrh, Iga vas, Jeršanovo, Klance, Knežja Njiva, Kozarišče,
Kramplje, Lahovo, Lepi Vrh, Lovranovo, Malni, Markovec,
Metulje, Mramorovo pri Lužarjih, Mramorovo pri Pajko-
vem, Nadlesk, Nemška vas na Blokah, Ograda, Podcerkev,
Podgora pri Ložu, Podlož, Polšeče, Pudob, Radlek, Ravne
na Blokah, Ravnik, Rožanče, Runarsko, Sleme, Strmica,
Studenec na Blokah, Studeno na Blokah, Sveta Trojica, Sve-
ti Duh, Škrabče, Škufče, Šmarata, Štorovo, Topol, Ulaka,
Veliki Vrh, Viševek, Volčje, Vrh, Vrhnika pri Ložu, Zakraj,
Zales, Zavrh ter v ureditvenih conah naselij s predvidenimi
urbanističnimi zasnovami in v ureditvenih območjih naselij,
za dele katerih so predvideni prostorski izvedbeni načrti; v
ureditvenih conah, za katere ni predvidena izdelava PIN
načrtov, oziroma so ti že realizirani, so dopustne komunalne
ureditve, novogradnje, adaptacije, dozidave in nadzidave,
dopolnilne in nadomestne gradnje objektov in naprav.

2. V ureditvenih območjih naselij Lož, Nova vas in
Stari trg pri Ložu, ki se urejajo z urbanističnimi zasnovami,
so v ureditvenih conah, kjer je predvidena izdelava prostor-
skega izvedbenega načrta, do sprejetja le-tega dopustne do-
zidave, nadzidave, prenavljanje, vzdrževanje obstoječih ob-
jektov in naprav ob upoštevanju drugih meril in pogojev po
osnovnem odloku.

3. V ureditvenih območjih naselja Velike Bloke, kjer je
za določene ureditvene cone predvidena izdelava prostor-
skega izvedbenega načrta, so do sprejetja le-tega dopustne
dozidave, nadzidave, prenavljanje, vzdrževanje obstoječih
objektov in naprav, ki ne ovirajo realizacije predvidenega
izvedbenega načrta, ob upoštevanju drugih meril in pogojev
po osnovnem odloku.

4. V ureditvenih območjih naselij: Nova vas, Stari trg
pri Ložu in Volčje za ureditvena območja, kjer je prostorski
izvedbeni akt že sprejet, a še ni izveden, veljajo za urejanje
teh območij enaka določila, kot v členu 3.3 točka. Po realiza-
ciji prostorskega izvedbenega akta se območje ureja v skladu
z merili in pogoji osnovnega odloka.

4. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja inšpektor
MOP – inšpektorat za okolje in prostor izpostava Koper,
enota Postojna.
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5. člen

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

Št. 352-2/96
Loška dolina, dne 18. oktobra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Loška dolina
Jože Gorše l. r.

MORAVSKE TOPLICE

3493.

Na podlagi 30. člena zakona o referendumu in o ljudski
iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), zakona o samoprispev-
ku (Uradni list SRS, št. 35/85), sklepa o razpisu referenduma
za uvedbo krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost
Andrejci – za naselje Andrejci (Uradni list RS, št. 50/96) in
izida referenduma z dne 20. 10. 1996 objavljamo

S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka

za Krajevno skupnost Andrejci – za naselje Andrejci

1. člen

Na območju Krajevne skupnosti Andrejci – v naselju
Andrejci se po odločitvi občanov na referendumu 20. oktobra
1996 uvede krajevni samoprispevek v denarju in v delovni
obveznosti.

2. člen

Krajevni samoprispevek v denarju in v delovni obvez-
nosti se uvede za obdobje 5 let, in sicer od 1. 11. 1996 do
31. 10. 2001.

3. člen

Sredstva, zbrana s samoprispevkom, bodo uporablje-
na za:

1. gradnjo mrliške vežice in vzdrževanje pokopališča,
2. ureditev in vzdrževanje komunalnih objektov,
3. vzdrževanje vaških cest in poti,
4. plačevanje električne energije – prispevka za

vaško-gasilski dom,
5. vzdrževanje vaško-gasilskega doma,
6. sofinanciranje programa del in nakupa opreme za

požarno varnost,
7. za funkcionalne potrebe KS.

4. člen

Zavezanci za samoprispevek so občani, ki imajo stalno
prebivališče v naselju Andrejci ter lastniki vikendov, vinskih
kleti in drugih gradbenih objektov, vinogradov in sadovnja-
kov, ki tu nimajo stalnega prebivališča.

Zavezanci bodo samoprispevek plačevali v naslednji
višini:

a) v denarju
– 2% od neto plače in nadomestil zaposlenih, avtorske-

ga in pogodbenega dela,
– 0,5% od pokojnin,
– 3% od neto zavarovalne osnove obrtnikov oziroma

samostojnih podjetnikov,

– 200 DEM letno (v tolarski protivrednosti) zavezanci,
zaposleni v tujini,

– 10% od katastrskega dohodka od kmetijske dejav-
nosti,

– 80 DEM letno (v tolarski protivrednosti) lastniki vi-
kendov in vinskih kleti ter drugih gradbenih objektov, ki
nimajo stalnega prebivališča v naselju Andrejci (kot drugi
gradbeni objekti se smatrajo stanovanjske hiše, počitniške
hiše in vinske kleti, zgrajene iz različnih materialov),

– 50 DEM letno (v tolarski protivrednosti) lastniki vi-
nogradov in sadovnjakov, ki nimajo stalnega prebivališča v
naselju Andrejci,

b) v delovni obveznosti
– 3 delovne dni po 8 ur letno vsako gospodinjstvo,
– 1 traktorski prevoz letno vsako gospodinjstvo, ki ima

traktor.
Nadomestilo v denarju v primeru neizpolnitve samo-

prispevka v delu znaša za delovni dan 60 DEM v tolarski
protivrednosti, za neopravljen traktorski prevoz pa 80 DEM
v tolarski protivrednosti in se obračuna po zaključku kole-
darskega leta.

5. člen

Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci po do-
ločbah 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS,
št. 35/85).

6. člen

Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali
nadomestil in pokojnin pri vsakem izplačilu.

Kmetijskim proizvajalcem bo obračunavalo in odtego-
valo samoprispevek Ministrstvo za finance Republike Slo-
venije, Davčni urad – izpostava Murska Sobota.

Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
je potrebno krajevni skupnosti dostaviti seznam zavezancev,
za katere se nakazuje samoprispevek.

Zavezanci, ki so zaposleni v tujini ter zavezanci iz
četrte, šeste in sedme alinee 4. člena tega sklepa, plačujejo
samoprispevek enkrat letno na žiro račun krajevne skupno-
sti, in sicer do 31. 12. tekočega leta. Krajevna skupnost
pošlje zavezancem položnice za plačilo.

7. člen

S krajevnim samoprispevkom zbrana sredstva se bodo
v celoti namenila za izvajanje programa iz 3. člena tega
sklepa.

Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem
računu Krajevne skupnosti Andrejci št. 51900-842-
-078-82586.

8. člen

Krajevna skupnost lahko sredstva samoprispevka, ki so
začasno prosta, vroči pri banki za določen čas.

9. člen

Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku,
se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo
davkov.

10. člen

Nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s
samoprispevkom zbranih sredstev opravlja svet Krajevne
skupnosti Andrejci, ki najmanj enkrat letno o tem poroča
zboru občanov.

Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka
kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in infor-
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miranje ter Ministrstvo za finance Republike Slovenije,
Davčni urad – izpostava Murska Sobota, v okviru svojih
pristojnosti.

11. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 11.
1996.

Št. 1/5-96
Andrejci, dne 20. oktobra 1996.

Predsednik
sveta Krajevne skupnosti Andrejci

Evgen Solar l. r.

3494.

P O R O Č I L O
volilne komisije KS Andrejci o izidu glasovanja

na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za
območje Krajevne skupnosti Andrejci dne 20. 10. 1996

1

Na območju Krajevne skupnosti Andrejci je bil na refe-
rendumu, izvedenem v nedeljo 20. 10. 1996, ugotovljen na-
slednji izid glasovanja:

– v volilni imenik je bilo vpisanih 192 volilcev, na
referendumu je glasovalo še 14 volilcev, ki imajo nepremič-
nine na območju k.o. Andrejci in so zavezanci za plačilo
samoprispevka po tretji alinei 9. člena zakona o samopris-
pevku in imajo pravico glasovanja po navedenem členu,

– tako se je referenduma
udeležilo 121 ali 58,73% volilcev,

– ZA je glasovalo 72 ali 59,50% volilcev,
– PROTI je glasovalo 48 ali 39,70% volilcev,
– neveljavnih glasovnic je bilo 1 ali 0,80% glasovnic.

2

Na podlagi izida glasovanja volilna komisija ugotavlja,
da je bil izglasovan predlog za uvedbo krajevnega samopri-
spevka na območju Krajevne skupnosti Andrejci za naselje
Andrejci.

Andrejci, dne 20. oktobra 1996.

Predsednik
volilne komisije

KS Andrejci
Stanko Kerman l. r.

MURSKA SOBOTA

3495.

Na podlagi 4. člena zakona o javnih glasilih (Uradni list
RS, št. 18/94) in 23. člena statuta Mestne občine Murska
Sobota (Uradni list RS, št. 28/95 in 21/96) je Mestni svet
mestne občine Murska Sobota na seji dne 18. oktobra 1996
sprejel

O D L O K
o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila

Soboške novine

1. člen

(uvodna določba)

S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje javnega
glasila Mestne občine Murska Sobota.

2. člen

(ime javnega glasila)

Ime javnega glasila je: Soboške novine.

3. člen

(ustanovitelj in izdajatelj)

Ustanovitelj glasila je: Mestna občina Murska Sobota,
Kardoševa 2.

Izdajatelj glasila je: Mestni svet mestne občine Murska
Sobota.

4. člen

(izhajanje)

Glasilo se uvršča v informativni periodični tisk.
Glasilo izhaja praviloma enkrat mesečno, najmanj pa

štirikrat letno. Lahko izide tudi kot dvojna ali izredna šte-
vilka.

Glasilo je brezplačno in ga prejemajo vsa gospodinjstva
v Mestni občini Murska Sobota.

5. člen

(naslov uredništva)

Naslov uredništva glasila je: Murska Sobota, Kardo-
ševa 2.

6. člen

(jezik)

Glasilo izhaja v slovenskem jeziku.

7. člen

(namen in cilji)

Glasilo je namenjeno obveščanju občanov o aktualnih
dogodkih iz življenja in dela v Mestni občini Murska Sobo-
ta, obenem pa je informator ter prostor objav in razpisov.

Cilj glasila je objavljanje objektivnih in celovitih infor-
macij.

8. člen

(programska zasnova)

Programsko zasnovo sprejme mestni svet na predlog
odgovornega urednika. S programsko zasnovo se podrobne-
je določi namen izdajanja in temeljna vsebinska izhodišča
glasila. Mestni svet objavi v prvi številki glasila programsko
zasnovo.

9. člen

(izdajateljski odbor)

Po sprejetju odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega
glasila, mestni svet imenuje izdajateljski odbor. Sestavljajo
ga predstavniki političnih strank, predstavnik romske skup-
nosti in predstavnik neodvisnih članov mestnega sveta kot
izdajatelja in župan, ki zastopa interese mestne občine kot
ustanoviteljice.

Izdajateljski odbor je devetčlanski, mestni svet ga ime-
nuje za štiriletno mandatno obdobje.
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10. člen

(pristojnosti izdajateljskega odbora)

Izdajateljski odbor obravnava programsko zasnovo gla-
sila in najmanj enkrat letno obvešča mestni svet z njenim
uresničevanjem ter ga seznanja z ekonomskimi in drugimi
vprašanji v zvezi z glasilom

Obravnava tudi pobude in predloge svetnikov, sodelav-
cev glasila in bralcev ter opozarja na spoštovanje določil
kodeksa novinarske poklicne etike pri pisanju.

11. člen

(odgovorni urednik)

Odgovornega urednika glasila imenuje mestni svet na
predlog pristojne komisije. Mandat odgovornega urednika
traja štiri leta.

Za odgovornega urednika je lahko imenovan kandidat,
ki poleg zakonskih izpolnjuje naslednje pogoje:

– visoka izobrazba družboslovne smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj v novinarstvu ozi-

roma na podobnih delovnih mestih.
Mestni svet lahko odgovornega urednika razreši na

predlog pristojne komisije, ki ga je imenovala, če opravlja
svoje delo v nasprotju z zakonom, programsko zasnovo in
uredniško politiko javnega glasila.

Odgovorni urednik:
– predlaga programsko zasnovo glasila,
– odgovarja za uresničevanje uredniške politike,
– naroča, pripravlja in ureja besedila,
– opravlja uredniško delo ter sodeluje pri oblikovanju

posamezne številke glasila,
– skrbi za smotrno organizacijo dela na področju infor-

miranja,
– enkrat letno poroča izdajateljskemu svetu o uresniče-

vanju uredniške politike.
Odgovorni urednik izvaja tudi druge naloge in poobla-

stila na podlagi zakona ter skrbi za izvajanje kodeksa novi-
narske poklicne etike.

12. člen

(tehnična in organizacijska opravila)

Posamezna tehnična in organizacijska opravila se lahko
prenesejo na podlagi razpisa na zunanjega izvajalca.

13. člen

(viri financiranja)

Viri financiranja glasila so:
– proračunska sredstva ustanovitelja in izdajatelja,
– drugi prihodki.
Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih

sredstev.

14. člen

Sredstva iz prejšnjega člena se smejo nameniti samo za:
– stroške priprave in tiska glasila,
– stroške dostave,
– materialne stroške,
– druge stroške, ki so povezani s pripravljanjem, ureja-

njem in izdajanjem glasila.

15. člen

(volilna kampanja)

V času volilne kampanje ob razpisu lokalnih volitev
glasilo del prostora namenja za predstavitev kandidatov in
kandidatnih list.

Objave v zvezi z volitvami določa zakon o volilni kam-
panji, kandidatom vseh kandidatnih list pa morajo biti zago-
tovljeni enakovredni pogoji predstavitve v javnem glasilu.

16. člen

(prehodna določba)

Mestni svet mora imenovati izdajateljski odbor in od-
govornega urednika v roku 30 dni od sprejetja tega odloka.

Do imenovanja opravlja funkcijo iniciativni odbor za
ustanovitev časopisa za območje Mestne občine Murska So-
bota, ki ga imenuje župan.

17. člen

(končna določba)

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

Št. 028-11/96
Murska Sobota, dne 18. oktobra 1996.

Predsednik
Mestnega sveta

mestne občine Murska Sobota
Rudolf Horvat, dipl. jur. l. r.

3496.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št.
12/91 in 8/96), prvega odstavka 41. člena zakona o organiza-
ciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št
12/96) in 23. člena statuta Mestne občine Murska Sobota
(Uradni list RS, št. 28/95 in 21/96), je Mestni svet mestne
občine Murska Sobota na seji dne 18. oktobra 1996 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda

Glasbene šole Murska Sobota

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

S tem odlokom Mestna občina Murska Sobota, s sede-
žem v Kardoševi ul. 2, Murska Sobota (v nadaljnjem besedi-
lu: ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnega glasbene-
ga izobraževanja, javni vzgojno-izobraževalni zavod
Glasbena šola Murska Sobota (v nadaljevanju: šola).

Ustanoviteljske pravice izvršuje Mestni svet mestne
občine Murska Sobota.

II. STATUSNE DOLOČBE

1. Ime, sedež in pravni status šole

2. člen

Ime šole je: Glasbena šola Murska Sobota.
Skrajšano ime šole je: GŠ Murska Sobota.
Sedež šole je: Staneta Rozmana 1, Murska Sobota.

3. člen

Šola je pravna oseba in je za svoje obveznosti odgovor-
na z vsemi sredstvi in premoženjem, s katerim razpolaga.

2. Pečat šole

4. člen

Šola ima pečat okrogle oblike premera 35 mm in pečat
premera 20 mm.
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Sredi pečata je grb Republike Slovenije, na zunanjem
obodu pa je izpisano: Glasbena šola, Staneta Rozmana 1,
Murska Sobota.

Ravnatelj šole sprejme sklep o hrambi in uporabi peča-
tov šole ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.

3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje

5. člen

Šolo zastopa in predstavlja ravnatelj brez omejitev. Med
začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja delavec šole, ki
ga za nadomeščanje pooblasti ravnatelj.

Pooblaščeni delavec šole ima v času nadomeščanja vsa
pooblastila ravnatelja.

Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje šole v
posameznih zadevah pooblasti druge delavce šole.

6. člen

Za šolo podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so poob-
laščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki
jih opravlja.

4. Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih
potreb

7. člen

Šola je ustanovljena za opravljanje osnovnošolskega
glasbenega izobraževanja za šolskih okoliš, ki obsega ob-
močje Upravne enote Murska Sobota.

III. DEJAVNOST ŠOLE

8. člen

Šola opravlja javno službo na področju:
– M/80.421 – glasbeno izobraževanje,
– DE/22.31 – razmnoževanje zvočnih zapisov,
– DE/22.32 – razmnoževanje video zapisov.
V okvir dejavnosti glasbenega izobraževanja spada še:
– osnovno glasbeno izobraževanje odraslih,
– usposabljanje in vključevanje mladih v kulturno živ-

ljenje v okviru amaterskih glasbenih skupin,
– organizirano pripravo predšolskih otrok za vstop v

glasbeno šolo,
– srednje in višje glasbeno izobraževanje po koncesij-

ski pogodbi,
– organizacija koncertov in drugih glasbenih priredi-

tev,
– priprava glasbenih nastopov ob prirejanju razstav,
– izposojanje not, plošč in drugih didaktičnih in učnih

pripomočkov,
– organizacija poletnih šol, seminarjev in tečajev.
Dejavnost šole šteje kot javna služba, katere izvajanje

je v javnem interesu.

9. člen

Šola izvaja javnoveljavni vzgojno-izobraževalni pro-
gram osnovnošolskega glasbenega izobraževanja, ki je spre-
jet na način in po postopku, določenim z zakonom.

10. člen

Šola ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spre-
meniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj
ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da
so izpolnjeni predpisani pogoji za opravljanje dejavnosti
glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi
predpisani pogoji.

Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih
opravlja šola v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in
izboljšuje ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela ali s kate-
rim prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se
uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.

11. člen

Šola lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne
posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni regi-
ster.

IV. ORGANI ŠOLE

12. člen

Organi šole so:
– svet šole,
– ravnatelj šole,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Šola ima lahko tudi druge organe, katerih delovno po-

dročje, sestavo in način volitev oziroma imenovanje določi s
pravili.

1. Svet šole

13. člen

Svet šole šteje 11 članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Mestni svet mestne

občine Murska Sobota.
Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci šole na nepo-

srednih in tajnih volitvah po postopku in na način kot ga
določa zakon, ta odlok in pravila šole, in sicer štiri člane
izmed strokovnih delavcev, ter izmed upravno-administra-
tivnih ter tehničnih delavcev enega člana.

Kandidate predlaga učiteljski zbor, reprezentativni sin-
dikati šole in zbor delavcev.

Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica
delavcev šole. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili večino
glasov delavcev, ki so volili.

Predstavnike staršev imenujejo starši na svetu staršev.

14. člen

Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet
šole se do sprejema zakona, ki bo urejal sodelovanje delav-
cev pri upravljanju delavcev v zavodih, uporabljajo določbe
zakona, ki urejajo sodelovanje delavcev pri upravljanju pod-
jetij.

15. člen

Svet šole najkasneje 60 dni pred iztekom mandata dolo-
či rokovnik za izvedbo volitev z navodili in imenuje volilno
komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana ter njihovi
namestniki, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delav-
cev v svet in pripravi končno poročilo, ki ga predloži svetu
zavoda ob njegovem konstituiranju.

16. člen

Svet šole ima poleg pristojnosti, določenih z zakonom
še naslednje pristojnosti:

– sprejema pravila in druge splošne akte šole,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun ter

spremlja finančno poslovanje šole,
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– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev de-
javnosti,

– odloča o najemanju posojil,
– daje ustanovitelju in ravnatelju šole predloge in mne-

nje o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet šole,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– opravlja druge z zakonom in splošnimi akti šole dolo-

čene naloge.

17. člen

Članu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za
katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:

– sam zahteva razrešitev,
– zaradi bolezni ali drugih razlogov ne more več oprav-

ljati funkcije člana sveta,
je razrešen.
Člana sveta razreši za volitve oziroma imenovanje pri-

stojni organ na način in po postopku, določenim za imenova-
nje oziroma razrešitev.

Ko svet šole ugotovi, da je članu iz razlogov iz prejš-
njega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristoj-
ne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je
potekel mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokov-
nik in o tem obvesti volilno komisijo.

Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta
ni potrebno, če je pretekel mandat manj kot tretjini članov in
je do izteka mandata sveta manj kot 6 mesecev.

2. Ravnatelj

18. člen

Pedagoški vodja in poslovodni organ šole je ravnatelj,
ki organizira, vodi delo in poslovanje šole ter šolo zastopa in
je odgovoren za zakonitost njenega dela.

19. člen

Ravnatelja imenuje svet šole po postopku in pod pogo-
ji, določenimi z zakonom.

3. Strokovni organi

20. člen

Strokovni organi šole so učiteljski zbor, oddelčni uči-
teljski zbor, razredniki in strokovni aktiv.

21. člen

Za sestavo in pristojnosti strokovnih organov šole se
neposredno uporabljajo zakonske določbe.

4. Svet staršev

22. člen

Svet staršev oblikuje in opravlja naloge v skladu z
zakonskimi določili.

V. FINANCIRANJE, GOSPODARJENJE
IN ODGOVORNOST

23. člen

Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj nepre-
mičnine in opremo, ki jo je šola uporabljala za opravljanje
dejavnosti do uveljavitve tega odloka in jo izkazuje v bilanci
stanja za zadnje leto poslovanja.

Šola je dolžna upravljati premoženje iz prejšnjega od-
stavka s skrbnostjo dobrega gospodarja. Za upravljanje s
premoženjem je odgovorna ustanovitelju.

24. člen

Šola pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz
državnega proračuna in iz proračuna občine v skladu z zako-
nom in statutom občine, iz prispevkov staršev, sredstev od
prodaje storitev in izdelkov, donacij, prispevkov sponzorjev
ter iz drugih virov.

Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih šola pridobi s
prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravlja-
njem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih
dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo
materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investici-
je, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.

Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v
šolah določi minister.

Primanjkljaj prihodkov, ki v šoli nastane pri izvajanju
medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavno-
sti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije, normative ter
standarde, ki veljajo za področje dejavnosti zavoda, krije
ustanovitelj oziroma država.

25. člen

Šola nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejav-
nostjo, za katero je ustanovljena, samostojno.

Šola odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev,
s katerimi razpolaga.

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti šole do višine
sredstev, ki jih zagotavlja v skladu s 24. členom tega odloka.

VI. OPRAVLJANJE SKUPNIH ZADEV ZA ŠOLO

26. člen

Šola se za opravljanje skupnih zadev povezuje z ostali-
mi osnovnimi šolami na območju upravne enote v Skupnost
osnovnošolskih vzgojno-izobraževalnih zavodov (v nadalje-
vanju: skupnost zavodov).

Delavci skupnosti zavodov opravljajo za potrebe šole
pravne, računovodsko-knjigovodske, kadrovske, administra-
tivne in druge dogovorjene storitve.

VII. NADZOR

27. člen

Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in
aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko pora-
bo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževa-
nja v šoli, izvaja šolska inšpekcija.

Nadzor nad zakonitostjo dela iz področij, ki niso nave-
dene v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije nadzo-
ra, določene z zakonom.

28. člen

Porabo javnih sredstev v šoli nadzoruje Računsko so-
dišče Republike Slovenije.

Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja
nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanov-
ljen premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremič-
nine v upravljanju šole.

VIII. JAVNOST DELA ŠOLE

29. člen

Delo šole je javno.
Javnost dela šole se zagotavlja s sporočili staršem, no-

vinarjem in drugim predstavnikom javnosti.
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Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne more-
jo prisostvovati sejam in drugim oblikam dela organov šole
ter vzgojno-izobraževalnemu delu šole, razen v primerih, kot
je to določeno z zakonom ali drugimi predpisi, ali jih ravna-
telj šole izrecno povabi.

O delu šole obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo
pooblasti.

IX. POSLOVNA TAJNOST

30. člen

Ravnatelj in drugi delavci šole morajo varovati listine
in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo
pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so dolo-
čeni za poslovno tajnost.

Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno
tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja. Za poslovno
tajnost se štejejo:

– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi
predpisi določeni za tajne,

– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za
poslovno tajnost,

– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih
pristojnosti določi za poslovno tajnost,

– podatki in dokumenti, ki jih šoli zaupno sporoči pri-
stojni organ ali druga institucija.

X. SPLOŠNI AKTI ŠOLE

31. člen

Šola lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v
drugih specifičnih zadevah, ki jih je potrebno urediti znotraj
šole, uredi s pravili. Pravila sprejme svet šole.

Šola ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja
druga področja, če tako določa zakon. Splošne akte sprejme
svet šole ali ravnatelj. Razmejitev pristojnosti pri sprejema-
nju splošnih aktov se določi s pravili šole.

Pravila in splošni akti ne smejo biti v neskladju s pred-
pisi in s tem odlokom.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

32. člen

Svet šole opravlja svoje naloge do konstituiranja sveta
šole v skladu s tem odlokom.

33. člen

Ravnatelju šole preneha mandat z iztekom dobe, za
katero je imenovan.

Ravnatelj šole je dolžan poleg nalog za katere je pristo-
jen po zakonu, opraviti vse potrebno, da šola uskladi organi-
zacijo dela, ter oblikuje svet šole v skladu s tem odlokom v
roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.

34. člen

Javni vzgojno-izobraževalni zavod Glasbena šola Mur-
ska Sobota je pravna naslednica Glasbene šole Murska So-
bota p.o., ki je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču
Murska Sobota, na registrskem vložku številka 1/11-00 in
prevzame vse pravice ter obveznosti tega zavoda.

Šola se vpiše v razvid, ki ga vodi ministrstvo pristojno
za šolstvo.

35. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka v Mestni občini Mur-
ska Sobota preneha veljati odlok o organizaciji javnega

vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Murska So-
bota, ki ga je sprejela Skupščina občine Murska Sobota, dne
12. 2. 1992 in je objavljen v uradnih objavah pomurskih
občin, št. 5/92.

36. člen

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

Št. 028-8/96
Murska Sobota, dne 18. oktobra 1996.

Predsednik
Mestnega sveta

mestne občine Murska Sobota
Rudolf Horvat, dipl. jur. l. r.

RAVNE–PREVALJE

3497.

Na podlagi 17. člena statuta Občine Ravne-Prevalje
(Uradni list RS, št. 43/95), 1. in 4. člena zakona o komunal-
nih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 7/70 in 7/72 ter Uradni
list RS, št. 18/91), 25. člena zakona o prekrških (Uradni list
SRS, št. 25/83 in Uradni list RS, št. 5/90 in 10/91) in
21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 14/95) je Občinski svet občine Ravne-Prevalje na seji
dne 3. 10. 1996 sprejel

O D L O K
o komunalnih taksah v Občini Ravne-Prevalje

1. člen

S tem odlokom se predpišejo komunalne takse za na-
slednje predmete in storitve:

1. za uporabo glasbenih in igralnih sredstev v javnih
lokalih in zabaviščnih parkih.

2. za uporabo javnih površin ob poslovnem objektu za
potrebe poslovne dejavnosti,

3. za začasno uporabo javnih površin za gospodarske,
zabavne in druge prireditve,

4. za priložnostna sporočila, objave in oglase z mobil-
nimi ozvočevalnimi postajami in podobnimi sredstvi,

5. za reklamne objekte, transparente, panoje in oglasne
omarice, ki so trajno ali začasno postavljeni na javnih mestih
ter za plakatiranje,

6. za vitrine, v katerih se razstavlja blago izven poslov-
nega prostora,

7. za uporabo javnih površin za parkiranje in kampi-
ranje,

8. za parkiranje tovornjakov in priklopnikov na parki-
riščih, namenjenih za parkiranje tovornih vozil,

9. za vsako točilno mesto za prodajo vseh vrst pogon-
skega goriva,

10. za poslovanje nočnih lokalov,
11. za izjemne lokacije na območju mejnega prehoda

Holmec.
Višina komunalnih taks za posamezne taksne predmete

in storitve je določena v tarifi komunalnih taks, ki je sestavni
del tega odloka.

2. člen

Komunalne takse se določajo v točkah, vrednost točke
pa je ob sprejetju tega odloka 10 tolarjev.
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Svet občine lahko usklajuje vrednost točke do konca
decembra za naslednje leto v skladu z gibanjem rasti drobno-
prodajnih cen.

3. člen

Komunalne takse so prihodek proračuna občine ter se
delijo na letne in dnevne komunalne takse.

Letne komunalne takse se lahko plačujejo tudi v pollet-
nih ali mesečnih obrokih, dnevne takse pa se plačujejo iz-
ključno v enkratnem znesku.

Način uporabe prihodkov od komunalnih taks se določi
vsako leto z odlokom o občinskem proračunu ter se pravilo-
ma namensko uporabljajo za urejanje naselij in vzdrževanje
prometne infrastrukture.

Krajevne oziroma četrtne ali vaške skupnosti smejo na
svojem območju same pobrati dnevne komunalne takse, ki
nastanejo v zvezi s prodajo proizvodov izven poslovnih pro-
storov. Sredstva od pobranih dnevnih taks se uporabljajo
izključno za urejanje naselij po programih navedenih skup-
nosti.

4. člen

Taksni zavezanec je po tem odloku pravna oziroma
civilnopravna oseba in samostojni podjetnik, ki v zvezi s
svojo poslovno dejavnostjo neposredno uporablja taksne
predmete ne glede na njihovo lastništvo, oziroma opravlja
storitve, od katerih se plača taksa.

V primerih, ko je taksa določena v letnem znesku,
nastane taksna obveznost z dnem namestitve oziroma pričet-
ka uporabe taksnega predmeta, preneha pa s potekom mese-
ca, v katerem je zavezanec pisno obvestil pristojni organ
občine o odstranitvi oziroma prenehanju uporabe taksnega
predmeta ali opravljanja storitev.

Dejstvo, da zavezanec taksnega predmeta začasno ni
uporabljal, ne vpliva na taksno obveznost.

5. člen

Vsak taksni zavezanec je dolžan pristojnemu občinske-
mu organu vsako leto najkasneje do 20. decembra sam prija-
viti letno taksno obveznost za naslednje leto.

Če taksna obveznost nastane med letom, jo mora taksni
zavezanec prijaviti takoj oziroma najkasneje v 15. dneh od
njenega nastanka. Prav tako mora taksni zavezanec najka-
sneje v 15. dneh pristojnemu občinskemu organu pisno pri-
javiti prenehanje taksne obveznosti oziroma vsako spremem-
bo in druge podatke, ki vplivajo na odmero ali izterjavo
komunalne takse.

6. člen

Pristojni organ občine v upravnem postopku z odločbo
določi taksnemu zavezancu vrsto in višino letne komunalne
takse ter način plačevanja.

V primeru, da taksni zavezanec sam ne prijavi letnih
taksnih obveznosti ali to odklanja, mu pristojni občinski
organ po uradni dolžnosti z odločbo odmeri komunalno tak-
so na podlagi ugotovitvenega postopka in razpoložljivih
uradnih podatkov, hkrati pa komunalni inšpektor zoper za-
vezanca predlaga uvedbo postopka o prekršku.

7. člen

Taksni zavezanec, ki plača dnevno komunalno takso, je
le-to dolžan plačati pri pristojnem občinskem organu pred
nastankom taksne obveznosti, o čemer se mu izda potrdilo.

Na organiziranih sejemskih in množičnih prireditvah
plačajo zavezanci dnevno komunalno takso v času sejma ali
druge prireditve na samem prireditvenem prostoru.

8. člen

Pred pričetkom fizične namestitve taksnih predmetov,
ki predstavljajo poseg v prostor, si mora zavezanec prido-
biti ustrezno dovoljenje Upravne enote Ravne na Koroškem.
Za uporabo javnih površin za poslovne namene pa si mora
zavezanec pridobiti soglasje pristojnega občinskega or-
gana.

Če si zavezanec za namestitev taksnega predmeta
oziroma za uporabo javne površine ni pridobil ustreznega
dovoljenja, odredi komunalni inšpektor takojšnjo odstrani-
tev taksnega predmeta oziroma prenehanje uporabe javne
površine ter vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje, zoper
kršitelja pa predlaga uvedbo postopka o prekršku.

Odstranitev taksnega predmeta iz prejšnjega odstavka
se v skrajnem primeru opravi z izvršbo na stroške kršitelja.

9. člen

Komunalne takse plačujejo zavezanci v gotovini vna-
prej, razen če je v taksni tarifi drugače določeno.

Letne komunalne takse plačujejo zavezanci na podlagi
odločbe pristojnega občinskega organa.

Za letne takse, ki presegajo znesek 200.000 SIT, se
lahko odredi plačilo v enakih mesečnih obrokih, in sicer do
5. v mesecu za tekoči mesec. Za letne takse v višini od
50.000 SIT do 200.000 SIT se lahko odredi plačilo v dveh
polletnih obrokih, pri čemer zapade prvi obrok do 1. marca,
drugi pa do 1. julija. Letne takse v višini do 50.000 SIT se
plačujejo v enkratnem znesku do 1. marca za tekoče leto.

Plačilo letne takse, ki nastane med letom, se predpiše v
odločbi o odmeri komunalne takse.

Če taksni zavezanec v zgoraj predpisanih rokih ne po-
ravna taksnih obveznosti, se taksa prisilno izterja s 50%
pribitkom na osnovno vrednost celotne takse oziroma posa-
meznega neplačanega obroka.

10. člen

Prisilna izterjava komunalnih taks se za fizične osebe
opravi po določbah zakona o davkih občanov, za pravne in
civilnopravne osebe pa po predpisih, ki veljajo za prisilno
izterjavo nepovratnih obveznosti pravnih oseb.

Pravica do izterjave komunalne takse zastara v dveh
letih po preteku leta, v katerem bi morala biti taksa pla-
čana.

Pravica do povrnitve preveč plačane takse pa zastara v
dveh letih po preteku leta, v katerem je bila taksa plačana.

11. člen

Plačila komunalne takse so oproščene naslednje pravne
in civilnopravne ter fizične osebe:

1. Občina Ravne-Prevalje in krajevne, četrtne oziroma
vaške skupnosti na svojem območju, če same nastopajo kot
organizator ali pokrovitelj javnih prireditev ali če objavljajo
javne oglase;

2. politične stranke in njihovi odbori v zvezi z volilno
kampanjo;

3. državni organi v primeru, ko gre za uradna sporočila
in objave, namenjena občanom ter za prireditve ob državnih
praznikih;

4. objave, ki jih objavljajo javni zavodi, javna podjetja,
društva in verske skupnosti ter druge organizacije in posa-
mezniki, kadar gre izključno za dobrodelne in nekomercial-
ne prireditve ali javna obvestila v zvezi z njihovo dejavnost-
jo.

Župan občine lahko na predlog taksnega zavezanca s
sklepom odloči o olajšavi oziroma oprostitvi plačila komu-
nalne takse v primeru, če zavezanec utrpi večjo materialno
škodo oziroma elementarno nesrečo.
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12. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja komunalni
inšpektor občine. Taksni zavezanci so dolžni pristojnim ob-
činskim organom v zvezi z uradnim postopkom omogočiti
ogled taksnih predmetov.

Kazenske določbe

13. člen

Z denarno kaznijo
– od 30.000 SIT do 150.000 SIT se kaznujeta pravna in

civilnopravna oseba ali samostojni podjetnik,
– od 10.000 SIT do 30.000 SIT pa tudi odgovorna

oseba pravne oziroma civilnopravne osebe,
če ravnajo v nasprotju s 5., 7., 8. in 12. členom tega

odloka.
V primerih kršitve določil prvega odstavka 7. člena

tega odloka ter 2. in 3. točke tarifne št. 5, lahko komunalni
inšpektor izreče mandatno kazen v višini 30.000 SIT za
pravne in civilnopravne osebe ter 10.000 SIT za samostojne
podjetnike.

14. člen

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

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati na območju
Občine Ravne-Prevalje odlok o komunalnih taksah v Občini
Ravne na Koroškem (MUV, št. 13/93).

Št. 030-4/96-3
Ravne na Koroškem, dne 3. oktobra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Ravne-Prevalje
Marjan Berložnik, dipl. org. l. r.

TARIFA KOMUNALNIH TAKS

Tarifna št. 1

1. Za uporabo glasbenega avtomata se plača letna ko-
munalna taksa za posamezni element

– v javnih lokalih po 300 točk
– v društvenih prostorih zaprtega tipa po 150 točk

Pojasnila:
a) Za glasbeni avtomat se ne štejejo aparati za predvaja-

nje glasbe (gramofoni, magnetofoni, radijski in televizijski
sprejemniki).

b) Za javne lokale se štejejo gostilne, restavracije, hote-
li, kavarne, nočni lokali, bifeji, društveni prostori, klubi,
menze ipd. ter pripadajoči vrtovi, terase in drugi prostori za
goste.

2. Za uporabo igralnih sredstev v javnih lokalih se pla-
ča letna komunalna taksa za vsako posamezno igralno sred-
stvo

– za elektronski igralni avtomat
(fliper, pikado itd.) 1.500 točk

– za biljard (navaden ali avtomatski) 1.000 točk
– za avtomatsko kegljišče (od steze) 1.000 točk
– za druga igralna sredstva (stenski

avtomati, košarke, namizni nogomet,
marjance, balinišča, minigolf ter podobno) 500 točk

3. V gostujočih zabaviščnih parkih se plača dnevna
komunalna taksa za uporabo vsakega posameznega glasbe-
nega avtomata ali igralnega sredstva, in sicer

– za glasbeni avtomat po 30 točk
– za igralno sredstvo po 100 točk

Opombe:
a) Takse od igralnih sredstev plača neposredni uporab-

nik lokala ne glede na lastništvo igralnih avtomatov.
b) V društvenih prostorih zaprtega tipa se za igralna

sredstva plača polovica predpisane takse.
c) Taksa se ne plača od igralnih avtomatov za igre na

srečo, ki imajo posebno nalepko in se od njih plača repub-
liška taksa.

4. Takse se ne plačajo od igralnih sredstev kot so šah,
domino ipd.

Tarifna št. 2

Za trajno oziroma sezonsko uporabo javnih površin ob
poslovnem objektu za potrebe poslovne dejavnosti in za
postavitev premične opreme na teh površinah se plača letna
komunalna taksa za vsak uporabljeni m2 javne površine

– za gostinsko dejavnost
I. območje 950 točk
II. območje 750 točk
– za trgovsko dejavnost
I. območje 750 točk
II. območje 500 točk
– za ostale dejavnosti
I. območje 500 točk
II. območje 250 točk
V času izven sezone veljajo 50% vrednosti točk.
Opomba:
a) Za javne površine se po tem odloku štejejo trgi,

ulice, ceste, pločniki, javne poti, javne zelenice itd.
b) Taksna obveznost obstaja, četudi dejavnost začasno

ne obratuje.
c) Za I. območje po tem odloku se šteje območje, ki je

kot I.a in I. opredeljeno s sklepom o povprečni gradbeni ceni
in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zem-
ljišč v Občini Ravne-Prevalje (Uradni list RS, št. 22/96) in
območje v 300-metrskem pasu levo in desno ob regionalnih
cestah R 341 in R 341 B.

č) Za trajno oziroma sezonsko uporabo javnih površin
se šteje do 100 dni uporabe javnih površin na leto. Za čas
sezone se šteje čas od 1. maja do 31. oktobra.

d) Za premično opremo se štejejo mize, stoli, klopi,
senčniki, montažni nadstreški ipd.

e) Če zavezanec za uporabo javne površine plačuje
občini najemnino, se mu komunalna taksa za uporabo javne
površine ne obračuna. Enako velja za uporabo javne površi-
ne na javnih tržnicah, na katerih ima razpolagalno pravico
komunalno podjetje in le-to samo obračunava najemnino.

Tarifna št. 3

Za začasno uporabo javnih in drugih površin za gospo-
darske, zabavne in druge prireditve na priložnostnih lokaci-
jah se plača dnevna komunalna taksa po m2 prodajne površi-
ne oziroma površine objekta:

1. Za vse vrste začasno postavljenih kioskov, stojnic in
za prodajo direktno iz transportnega vozila ali s tal

– za prodajo pijač, hrane in zelenjave 10 točk
– za prodajo ostalih artiklov 5 točk
2. Za postavitev šotorov, namenjenih

za prireditve in poslovne namene 10 točk
3. Za postavitev začasnih odrov, miz,

klopi in druge opreme za poslovne namene
in prireditve se za celotni kompleks obračuna
dnevna komunalna taksa za vsak m2 2 točki

4. Za postavitev cirkusov in zabaviščnih
parkov se zaračuna dnevna taksa za celotno
zasedeno javno površino, in sicer za vsak m2 1 točka
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Opombi:
a) Če javno površino koristi več taksnih zavezancev, se

vsakemu zavezancu obračuna sorazmerni del takse.
b) Za organizacijo sejmov, ki jih organizirajo občina,

krajevne skupnosti ali druge organizacije z dovoljenjem ob-
čine, se lahko dnevna komunalna taksa določi posebej glede
na dejanske stroške organizacije sejma. V tem primeru potr-
di višino posamezne komunalne takse občinski odbor za
komunalno in cestno gospodarstvo.

Tarifna št. 4

Za priložnostna sporočila, objave
in razglase z mobilnimi ozvočevalnimi
postajami in podobnimi sredstvi se plača
dnevna komunalna taksa v višini 200 točk

Opomba:
Taksni zavezanec mora takso poravnati pred pričetkom

objavljanja.

Tarifna št. 5

1. Za reklamne panoje, transparente, oglasne omarice,
reklamne napise in upodobitve na fasadah zgradb ipd., ki so
trajno pritrjeni ali postavljeni na javnih in drugih mestih, se
plača letna komunalna taksa od vsakega m2, in sicer za
velikost:

– do 1m2 500 točk
– nad 1 m2 do 2 m2 800 točk
– nad 2 m2 do 5 m2 1.500 točk
– nad 5 m2 do 10 m2 4.000 točk
– nad 10 m2 5.000 točk
Opombi:
a) Za osvetljena in svetlobna reklamna telesa se k prej

navedenim točkam doda še 200 točk
b) Za reklamne panoje na območju mejnega prehoda se

plača desetkratna vrednost takse.
2. Za začasno postavljene panoje, transparente itd., izo-

bešene ali postavljene na javnih mestih, se glede na njihovo
število in velikost plača dnevna komunalna taksa za vsak
posamezni element, in sicer:

– za velikost do 1m2 10 točk
– za velikost nad 1 m2 do 2 m2 20 točk
– za velikost nad 2 m2 50 točk
Opombe:
a) Taksni zavezanci, ki stalno nameščajo prej navedene

predmete, lahko zanje poravnajo letno komunalno takso, ki
se obračunava za najmanj 100 dni v letu.

b) Šteje se, da je taksni predmet na javnem mestu, če je
viden in razpoznaven z javne površine, ne glede na lastniš-
tvo nepremičnine, na kateri se nahaja.

c) Takse po tej tarifi so oproščeni reklamni napisi in
objave, nameščene v zaprith prostorih (izložbah, avlah) in se
nanašajo izključno na dejavnost, ki se v the objektih odvija.

3. Za nameščanje plakatov se plača dnevna komunalna
taksa glede na njihovo velikost in število:

a) do velikosti A3 formata
do 10 plakatov oziroma letakov 10 točk
od 10 do 30 plakatov oziroma letakov 30 točk
nad 30 plakatov oziroma letakov 50 točk

b) za velikost nad A3 formata do 0,5 m2

do 10 plakatov oziroma letakov 20 točk
od 10 do 30 plakatov oziroma letakov 50 točk
nad 30 plakatov oziroma letakov 70 točk

c) za velikost nad 0,5 m2  do 10 plakatov
oziroma letakov 50 točk
od 10 do 30 plakatov oziroma letakov 100 točk
nad 30 plakatov oziroma letakov 150 točk

d) Za množično plakatiranje
(nad 100 plakatov oziroma letakov) se
plača enotna dnevna komunalna
taksa ne glede na velikost in število
plakatov oziroma letakov 200 točk

Tarifna št. 6

Za uporabo vitrin, ki so trajno nameščene izven poslov-
nega prostora in so namenjene za razstavljanje in prodajo
blaga, se plača letna komunalna taksa

– do velikosti 2 m2 300 točk
– velikosti 2 m2 in več 500 točk
Opomba:
Taksa za vitrine se plača ne glede, ali je vitrina pritrjena

na matičnem ali drugem objektu, ali pa je prostostoječa.

Tarifna št. 7

1. Za uporabo javnih površin za parkiranje avtomobi-
lov plača vsak lastnik ali neposredni uporabnik poslovnih
prostorov, ki za svojo poslovno dejavnost ne razpolaga z
lastnimi ali zadostnimi parkirišči, letno komunalno takso od
m2 koristne poslovne površine

a) za industrijske obrate
– do 200 m2 100 točk
– nad 200 m2 80 točk
za proizvodne obrtne dejavnosti
– do 100 m2 70 točk
– nad 100 m2 50 točk

b) za posamezni lokal trgovske in gostinske dejavnosti
– do 50 m2 poslovne površine 50 točk
– nad 50 m2 do 100 m2 koristne poslovne

površine 30 točk
– nad 100 m2 koristne poslovne površine 20 točk

c) za posamezni lokal ali poslovni prostor za druge
dejavnosti se obračuna letna komunalna taksa za 1 m2 korist-
ne poslovne površine 10 točk

Opombe:
a) Taksa za industrijske in obrtne dejavnosti zadeva

tiste obrate, ki so locirani v strnjenih naseljih izven industrij-
skih in obrtnih con.

b) Taksni zavezanci, ki v celoti razpolagajo z lastnimi
ali najetimi parkirišči, so oproščeni plačila takse po tej tarifni
številki.

Šteje se, da industrijski in obrtni obrati v celoti pokriva-
jo potrebe po parkiriščih, če razpolagajo s po enim urejenim
parkirnim mestom za vsakega zaposlenega, ki ima stalno
oziroma začasno bivališče oddaljeno nad 2 km od delovnega
mesta.

Gostinski lokali zadovoljujejo potrebe po parkiriščih,
če imajo zagotovljeno po eno urejeno parkirno mesto za
vsako mizo s štirimi stoli, trgovski lokali pa, če razpolagajo s
po enim parkirnim mestom na vsakih 20 m2 koristne poslov-
ne površine (brez skladiščnih in pomožnih površin).

c) Taksni zavezanci, ki le delno pokrivajo potrebe po
parkiriščih, plačajo sorazmerni del komunalne takse.

d) Družbene dejavnosti so oproščene plačila komunal-
ne takse po tarifni št. 7.

2. Za uporabo javnih površin za kampiranje oziroma
šotorjenje se plača dnevna komunalna taksa

– za posamezno vozilo s kamp prikolico 80 točk
– za posamezno vozilo in šotor 40 točk
– za posamezni šotor 20 točk
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Opomba:
Kampiranje ali šotorjenje je dovoljeno le na prostoru,

ki ga predhodno določi pristojni občinski organ. Taborniške
in skavtske organizacije iz matične občine so oproščene
takse za taborjenje.

Tarifna št. 8

Za trajno uporabo parkirišča, namenjenega za parkira-
nje tovornih vozil, znaša letna komunalna taksa

– za tovornjak s priklopnikom 10.000 točk
– za tovornjak 7.500 točk
– za prikolico 5.500 točk
– za poltovornjak in druga tovorna

vozila do 3 tone nosilnosti 3.000 točk
Opomba:
Za trajno uporabo parkirišča se šteje redna uporaba

parkirišča za dobo enega leta.
Za uporabo parkirišča za krajšo dobo od enega leta,

plača zavezanec sorazmerni del letne komunalne takse.

Tarifna št. 9

Za vsako točilno mesto za prodajo vseh vrst pogonske-
ga goriva se plača letna komunalna taksa, ki znaša 60.000
točk.

Opomba:
Taksni zavezanci so dolžni komunalno takso po tej

tarifi plačevati v enakih mesečnih obrokih, in sicer vnaprej
najkasneje do 5. v mesecu za tekoči mesec.

Tarifna št. 10

1. Za lokale, ki redno poslujejo v nočnem času po
23. uri, plačajo zavezanci letno komunalno takso

– za lokal v velikosti do 100 m2

koristne poslovne površine 10.000 točk
– za lokal v velikosti nad 100 m2

koristne poslovne površine 20.000 točk

1. Za lokale, ki poslujejo po 23. uri le občasno, se plača
dnevna komunalna taksa

– za velikost lokala do 100 m2

koristne poslovne površine 500 točk
– za velikost lokala nad 100 m2

koristne poslovne površine 1.000 točk
Opombi:
a) Za nočne lokale se štejejo vsi gostinski lokali, disko-

teke in zabavišča, ki imajo ustrezno dovoljenje za poslova-
nje v nočnem času in obratujejo po 23. uri.

Taksni zavezanci morajo dnevno komunalno takso pla-
čati pred prireditvijo.

b) Za poslovanje gostinskega lokala v nočnem času na
območju mejnega prehoda Holmec se plača desetkratna vred-
nost takse.

Tarifna št. 11

Za izjemne lokacije na območju mejnega prehoda Hol-
mec se plača letna komunalna taksa od m2 poslovne površine

– za trgovsko dejavnost 300 točk
– za gostinsko dejavnost 150 točk
Opomba:
Za poslovne površine se šteje poslovna površina stavbe.

3498.

Na podlagi 85. člena statuta Občine Ravne-Prevalje
(Uradni list RS, št. 43/95) je nadzorni odbor na seji dne
24. 9. 1996 sprejel

P O S L O V N I K
o delu nadzornega odbora Občine Ravne-Prevalje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem poslovnikom je določena organizacija in način
dela nadzornega odbora Občine Ravne-Prevalje (v nadalje-
vanju: nadzorni odbor).

2. člen

Nadzorni odbor opravlja svoje naloge, določene z
zakonom o lokalni samoupravi in s statutom občine pošteno,
strokovno in nepristransko.

3. člen

Nadzorni odbor kot organ občine, deluje v okviru svo-
jih pristojnosti samostojno.

4. člen

Nadzorni odbor varuje uradne in poslovne skrivnosti, s
katermi se seznani pri svojem delu.

5. člen

Nadzorni odbor zastopa in predstavlja predsednik, ki ga
izmed članov, ki jih imenuje svet občine, z večino vseh
izvolijo člani nadzornega odbora. Evidentiranje poteka tako,
da lahko poda predlog za predsednika vsak izmed članov
odbora, predlagatelj pa je lahko tudi komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.

6. člen

Naloga predsednika je da:
– vodi in organizira delo odbora,
– sklicuje in vodi seje,
– podpisuje sklepe, zapisnike in druge akte odbora,
– skrbi za izvajanje sklepov,
– pripravi načrt dela odbora in predlog potrebnih sred-

stev,
– sodeluje z občinskim svetom, županom, delovnimi

telesi sveta in občinsko upravo,
– po potrebi sodeluje na sejah občinskega sveta.

II. NAČIN DELA NADZORNEGA ODBORA

7. člen

Delo odbora organizira in vodi predsednik, v njegovi
odsotnosti pa pooblaščen član.

Nadzorni odbor dela praviloma na sejah.

8. člen

Seje vodi predsednik, oziroma v njegovi odsotnosti
pooblaščen član.

Predlog dnevnega reda seje določi predsednik, predlo-
ge za uvrstitev zadeve na dnevni red pa lahko podajo vsi
člani nadzornega odbora.

Predsednik je dolžan uvrstiti na dnevni red zadevo, ki
jo je s sklepom predlagal občinski svet, ali župan.

9. člen

Predsednik pošlje vabilo za sejo vsem članom nadzor-
nega odbora praviloma sedem dni pred datumom seje. Ob
soglasju vseh članov in v nujnih primerih, ki jih določi
predsednik, je lahko ta rok tudi krajši.
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Vabilu je potrebno obvezno priložiti gradivo, ki je po-
trebno za obravnavo.

Predsednik lahko povabi na sejo pripravljalce gradiv,
strokovne delavce občinske uprave ter predstavnike obrav-
navanih institucij.

10. člen

O seji nadzornega odbora se piše zapisnik in vodi evi-
denca prisotnosti.

Zapisnik obvezno vsebuje:
– zaporedno številko seje, kraj, datum, uro pričetka in

trajanje seje,
– navedbo prisotnih članov, odsotnih članov z razlo-

gom za odsotnost, ter navedbo ostalih prisotnih na seji,
– sprejet dnevni red,
– poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje in potrdi-

tev zapisnika,
– potek seje z navedbo poročevalcev in krajšim povzet-

kom razprave,
– sprejete sklepe,
– morebitna ločena mnenja članov odbora,
– izjave, za katere so navzoči izrecno zahtevali, da se

vnesejo v zapisnik.
Zapisnik podpišeta predsednik nadzornega odbora in

zapisnikar.

11. člen

Po opravljeni razpravi o posamezni točki dnevnega reda,
predsednik oblikuje predlog sklepa in ga da na glasovanje.

Nadzorni odbor veljavno sklepa, če je na seji prisotna,
oziroma je bila s predlogom seznanjena večina članov odbo-
ra. Odločitev je sprejeta, če zanj glasuje večina članov nad-
zornega odbora.

Glasovanje na sejah je praviloma javno, z dviganjem
rok. Na zahtevo večine članov odbora je lahko glasovanje
tudi tajno.

12. člen

Zapisniki in ostala gradiva za seje nadzornega odbora
se hranijo v občinski upravi.

Po preteku enega mandatnega obdobja se gradivo arhi-
vira. Zapisniki in sklepi se hranijo trajno, ostalo gradivo pa
10 let.

13. člen

Vsa strokovna in administrativna opravila za potrebe
nadzornega odbora opravljajo delavci občinske uprave in
sekretar občinskega sveta.

III. POSTOPEK NADZORA

14. člen

Temeljna naloga nadzornega odbora je, da:
– nadzoruje razpolaganje s premoženjem občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev

občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov prora-

čunskih sredstev glede namenske porabe proračunskih sred-
stev.

15. člen

Nadzorni odbor sprejme v začetku vsakega koledarske-
ga leta načrt dela za tekoče leto.

Poleg zadev iz programa dela mora odbor obvezno
obravnavati zadeve, ki jih je s sklepom predlagal občinski
svet in župan občine oziroma če kakršenkoli indic vzbudi

nadzornemu odboru utemeljen sum, da gre za nezakonito
razpolaganje z občinskim premoženjem, oziroma nenamen-
sko razpolaganje s sredstvi občinskega proračuna.

Nadzor se lahko nanaša na tekoče mandatno obdobje in
na mandatna obdobja pred tem, če so ugotovitve lahko rele-
vantne za sedanje in bodoče premoženjsko stanje oziroma
poslovanje občine.

16. člen

Pri izvajanju nadzora ima odbor naslednja pooblastila:
– vpogled v vse listine in dokumente občine, zavoda,

podjetja, sklada, stranke, druge organizacije ali društva, ki je
predmet nadzora (nadzorovanih oseb), ki se nanašajo na
porabo proračunskih sredstev,

– zahtevati podatke in pojasnila pooblaščenih in odgo-
vornih oseb nadzorovanih oseb,

– zahtevati udeležbo odgovornih oseb na sejah nadzor-
nega odbora.

17. člen

Nadzorni odbor lahko v postopku nadzora pritegne k
sodelovanju zunanje neodvisne strokovnjake posameznih
strok.

Kolikor gre za obsežnejšo ekspertizo, za izdelavo kate-
re bi znašala pogodbena vrednost nad 100.000 SIT, je po-
trebno pridobiti poprejšnje soglasje sveta občine.

Nadzorni odbor pri svoji odločitvi ni vezan na mnenje
zunanjega strokovnjaka, ustanove ali strokovnjaka občinske
uprave.

18. člen

Za izvedbo določene naloge iz pristojnosti nadzornega
odbora lahko nadzorni odbor oblikuje delovno skupino.

19. člen

Po opravljenem pregledu nadzorni odbor pripravi pisno
poročilo, v katerem je navedena nadzorovana oseba in pred-
met pregleda, ugotovitve in zapažanja odbora ter morebitna
priporočila.

Poročilo dostavi nadzorovani osebi, svetu občine in
županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču.

Če nadzorni odbor pri pregledu ugotovi, da obstaja
utemeljen sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti, ali prekrška, je dolžan podati ovadbo pri-
stojnemu državnemu organu.

Obenem s prijavo mora navesti dokaze ter poskrbeti, da
se ohranijo dokazi, sledovi in predmeti na katerih, ali s
katerimi je bilo kaznivo dejanje storjeno. O prijavi je dolžan
obvestiti tudi občinski svet in župana.

20. člen

Član nadzornega odbora se mora izločiti iz obravnave in
odločanja o zadevi, pri kateri je z odgovorno osebo nadzoro-
vane osebe v ožjem sorodstvu (vključno I. koleno), če je član
upravljanja javnega zavoda ali podjetja nadzorovane osebe,
ali če je v obdobju enega leta, računano od datuma pregleda za
nazaj, za nadzorovano osebo opravljal delo po pogodbi.

21. člen

Nadzorni odbor je dolžan najmanj dvakrat letno poro-
čati občinskemu svetu o svojih ugotovitvah.

IV. KONČNE DOLOČBE

22. člen

Poslovnik o delu nadzornega odbora sprejme nadzorni
odbor, veljati pa prične z dnem, ko da k njemu soglasje
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občinski svet. Poslovnik se objavi v Uradnem listu Republi-
ke Slovenije.

Spremembe poslovnika sprejme nadzorni odbor po ena-
kem postopku, kot velja za njegov sprejem.

23. člen

Za vprašanja, ki niso opredeljena s tem poslovnikom,
se uporabljajo določila poslovnika o delu občinskega sveta.

Št. 034-1/95-1
Ravne na Koroškem, dne 24. septembra 1996.

Predsednik
nadzornega odbora
Franjo Krivec l. r.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Ravne-Prevalje
Marjan Berložnik, dipl. org. l. r.

ROGAŠKA SLATINA

3499.

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94), 74. in 88. člena statuta Občine Rogaška
Slatina (Uradni list RS, št. 48/95), je Občinski svet občine
Rogaška Slatina na 17. redni seji dne 25. 9. 1996 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Rogaška Slatina

za leto 1996

1. člen

S tem odlokom se spremeni 2. člen odloka o proračunu
Občine Rogaška Slatina za leto 1996 (Uradni list RS, št.
27/96) tako, da se glasi:

“Skupni prihodki proračuna Občine Rogaška Slatina za
leto 1996 znašajo 675,904.108 SIT in se namenijo:

– za zagotovljeno porabo
v višini 426,393.000 SIT,

– za ostale namene v višini 249,511.108 SIT.”

2. člen

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

Št. 401-09/96
Rogaška Slatina, dne 7. oktobra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.

REBALANS PRIHODKOV IN ODHODKOV
PRORAČUNA OBČINE ROGAŠKA SLATINA

ZA LETO 1996

PRIHODKI

Rebalans 1996
Vrsta prihodkov v SIT

1 2 3

I. Prihodki za zagotovljeno porabo
(A + B + C) 426,393.000

Rebalans 1996
Vrsta prihodkov v SIT

1 2 3

A) prihodki razporejeni med
republiko in občino 206,773.000
B) prihodki, ki pripadajo občini 110,407.000
C) finančna izravnava 109,213.000

II. Prihodki za druge naloge (D + E) 249,196.920
D) davki in druge dajatve 87,355.000
E) prihodki iz naslova sofinanciranj 161,841.920

III. Prenos prihodkov iz preteklega leta 314.188
Vsi prihodki skupaj (I + III + III) 675,904.108

ODHODKI

A) tekoči odhodki
1. Plače, prispevki in drugi osebni prejemki 135,692.200
2. Materialni in drugi stroški 89,183.800
3. Socialni transferi 14,486.800
4. Plačila storitev in dotacije javnim zavodom 57,007.000
5. Plačila storitev in interv. v gosp. jav. služ. 66,767.000
6. Požarna varnost, zaščita in reševanje 7,650.000
7. Delovanje krajevnih skupnosti 41,439.500
8. Financiranje političnih strank 1,748.000
9. Drugi odhodki 123,785.808

B) investicijski odhodki
10. Sredstva za investicije 131,780.000

C) rezerve
11. Sredstva rezerv 6,364.000

Odhodki skupaj (A + B + C ) 675,904.108

3500.

Na podlagi 19. člena statuta Občine Rogaška Slatina
(Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine Rogaška
Slatina na 17. redni seji dne 25. 9. 1996 sprejel

O D L O K
o pooblastitvi župana za odločanje o pridobitvi

in odtujitvi nepremičnin

1. člen

Občinski svet občine Rogaška Slatina pooblašča župa-
na občine za odločanje o odtujitvi nepremičnin Občine Ro-
gaška Slatina, kolikor vrednost nepremičnine ne presega
1,000.000 SIT.

2. člen

V primeru, ko Občina Rogaška Slatina pridobi ali odtu-
ji nepremičnino zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja
z dejanskim stanjem ali če jo pridobi neodplačno, je župan
pooblaščen za odločanje ne glede na vrednost nepremičnine.

3. člen

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

Št. 061-20/96
Rogaška Slatina, dne 27. septembra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.
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3501.

Na podlagi 19. člena statuta Občine Rogaška Slatina
(Uradni list RS, št. 48/95) in v skladu s 4. členom odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Rogaška Slatina (Urad-
ni list RS, št. 27/96) je Občinski svet občine Rogaška Slatina
na 17. redni seji dne 25. 9. 1996 sprejel

O D L O K
o plakatiranju v Občini Rogaška Slatina

1. člen

Ta odlok ureja:
– lepljenje in nameščanje plakatov, reklamnih panojev,

oglasov, transparentov in drugih sredstev za reklamiranje in
obveščanje (v nadaljnjem besedilu: reklamna sredstva) in

– postavitev in vzdrževanje objektov in naprav za upo-
rabo reklamnih sredstev.

2. člen

Pooblaščenega izvajalca plakatiranja določi župan in z
njim sklene pogodbo. Izvajalec posameznega plakatiranja je
lahko pooblaščeni izvajalec ali organizator prireditve, če si
je predhodno pridobil pismeno dovoljenje Oddelka za go-
spodarstvo Občine Rogaška Slatina.

Pooblaščeni izvajalec postavlja objekte in naprave za
plakatiranje, jih vzdržuje in nanje lepi in iz njih odstranjuje
plakate.

3. člen

Reklamni objekti in naprave so stalni in prenosni. Stal-
ni reklamni objekti in naprave so reklamni kioski, reklamni
stebri in table, na steno pritrjene vitrine, fasade, avtobusna
postajališča in elektronski displeji.

Prenosni reklamni objekti so panoji in transparenti.

4. člen

Stalne in prenosne reklamne objekte in naprave je
dovoljeno vgraditi, postaviti oziroma pritrditi samo na lo-
kacijah in območjih v skladu s pogoji, ki jih določa dovo-
ljenje Oddelka za gospodarstvo Občine Rogaška Slatina.
Njihova postavitev mora biti takšna, da ne ovira prometa in
prometne varnosti, namembnosti prostora in ne kazi videza
okolja.

Dovoljenje za postavitev stalnega ali prenosnega re-
klamnega objekta in naprave izda Oddelek za gospodarstvo
Občine Rogaška Slatina. K vlogi za izdajo dovoljenja je
potrebno priložiti:

– dokazilo o razpolaganju z zemljiščem oziroma objek-
tom ali pisno dovoljenje lastnika zemljišča oziroma objekta,

– podatke o velikosti reklamnega sredstva,
– dokazilo o plačilu komunalne takse.
O izdanih dovoljenjih in lokacijah za postavitev re-

klamnih objektov in naprav za uporabo reklamnih sredstev
se vodi register.

5. člen

Lepljenje in nameščanje plakatov in transparentov je
dovoljeno samo na vnaprej določenih mestih, ki jih določi
oddelek za gospodarstvo z odredbo. V odredbi mora biti
določena vrsta in oblika objektov in naprav za uporabo re-
klamnih sredstev ter njihove lokacije.

Na izložbena okna poslovnih prostorov je dovoljeno
lepljenje samo z dovoljenjem upravljalca poslovnih prosto-
rov. Novo lepljeni plakati ne smejo prekrivati že nalepljenih
plakatov.

6. člen

Za predvolilno in politično delovanje se lahko postavi-
jo dodatna plakatna mesta. Način uporabe se določi s poseb-
nim navodilom, ki ga izda župan.

7. člen

Izvajalec mora plakate in transparente odstraniti najka-
sneje v roku treh delovnih dni po poteku razloga, zaradi
katerega so bili nameščeni. Izvajalec je dolžan nemudoma
odstraniti potrgane, umazane ali drugače neprimerne plakate
in transparente. Izvajalec je dolžan skrbeti za primerno ure-
jenost plakatnih mest.

8. člen

Višina in način plačila takse za objavo na reklamnih
naprav in objektih se določi z odlokom o komunalnih taksah.

9. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja inšpekcija in
nadzorna služba Občine Rogaška Slatina.

10. člen

Oddelek za gospodarstvo Občine Rogaška Slatina lah-
ko z denarno kaznijo od 10.000 SIT do 30.000 kaznuje za
prekršek pravna osebo ali posameznika, če:

1. Če plakatira in nima pooblastila oziroma dovoljenja
za izvajanje te dejavnosti.

2. Če plakatira in postavlja reklamna sredstva na objek-
tih in mestih, ki za to niso določeni.

3. Če redno ne vzdržuje reklamnih objektov.
4. Če nenamensko uporablja ali poškoduje reklamne

objekte in naprave.
5. Če ne odstrani raztrganih in poškodovanih plakatov

in reklam.

11. člen

Vse obstoječe objekte in naprave za uporabo reklamnih
sredstev morajo njihovi lastniki odstaniti v roku treh mese-
cev po uveljavitvi tega odloka.

Oddelek za gospodarstvo mora v roku 30 dni po prete-
ku roka iz prvega odstavka tega člena odstraniti reklamne
objekte in naprave na stroške njihovih lastnikov.

Kolikor je mogoče obstoječi objekt in napravo za upo-
rabo reklamnih sredstev ohraniti na lokaciji in v enaki obliki,
si mora njen lastnik v roku iz prvega odstavka tega člena
pridobiti ustrezno dovoljenje iz 5. člena tega odloka.

12. člen

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

Št. 354-10/96
Rogaška Slatina, dne 29. septembra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.

3502.

Na podlagi 19. člena statuta Občine Rogaška Slatina
(Uradni list RS, št. 48/95), 1. in 4. člena zakona o komunalnih
taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 7/70, 7/72 in Uradni list RS,
št. 48/90) ter petega odstavka 25. člena zakona o prekrških
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(Uradni list SRS, št. 22/83, 42/85,47/87, 5/90 in Uradni list
RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93) je Občinski svet občine Ro-
gaška Slatina na 17. redni seji dne 25. 9. 1996 sprejel

O D L O K
o komunalnih taksah

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se predpišejo komunalne takse na ob-
močju Občine Rogaška Slatina.

2. člen

V Občini Rogaška Slatina se plačujejo komunalne tak-
se za naslednje predmete in storitve:

1. uporabo nočnih lokalov in javnih površin;
2. napise, objave in druge oblike reklamnih oglasov;
3. igralna sredstva;
4. za izložbe ali vitrine, v katerih se razstavlja blago

zunaj poslovne stavbe;
5. za uporabo trgov in drugih javnih površin za gospo-

darske namene.

3. člen

Taksni zavezanci so pravne osebe, zasebniki in druge
fizične osebe, ki opravljajo storitve ali uporabljajo taksne
predmete, za katere so predpisane komunalne takse.

4. člen

Višina komunalnih taks je izražena v točkah in je za
posamezne taksne predmete oziroma storitve določena v tak-
sni tarifi, ki je sestavni del tega odloka.

Vrednost točke določa občinski svet do konca meseca
decembra za naslednje leto.

Olajšave in oprostitve pri določanju in plačevanju po-
sameznih komunalnih taks so določene v taksni tarifi.

II. NASTANEK, ODMERA IN PLAČILO TAKSNE
OBVEZNOSTI

5. člen

Taksna obveznost v primerih, ko je taksa določena v
letnem znesku, ne traja pa vse leto, nastane z dnem namesti-
tve taksnega predmeta, preneha pa s potekom meseca, v
katerem je zavezanec obvestil občino o odstranitvi taksnega
predmeta oziroma prenehanju njegove uporabe.

6. člen

Taksni zavezanec je dolžan prijaviti občini nastanek
taksne obveznosti 8 dni pred njenim nastankom.

V primeru, ko je taksa določena v letnem znesku, mora
taksni zavezanec prijaviti število taksnih predmetov do 31.
januarja za tekoče leto.

7. člen

V primeru, ko je taksa določena v enkratnem ali dnev-
nem znesku, je taksni zavezanec dolžan prijaviti nastanek
taksne obveznosti občini in plačati predpisano takso pred
pričetkom uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta.

8. člen

Prijava taksne obveznosti mora vsebovati:
– podatke o zavezancu,

– podatke o času in kraju uporabe oziroma namestitve
taksnega predmeta,

– opis taksnega predmeta.

9. člen

Komunalne takse plačujejo taksni zavezanci v gotovini
vnaprej, če ni v tem odloku ali tarifi drugače določeno.

Če taksni zavezanec ne plača takse vnaprej, mu občina
predpiše plačilo takse s posebno odločbo. Takso je zaveza-
nec dolžan plačati v roku 8 dni po prejemu odločbe.

Pritožba na izdano odločbo ne zadrži izvršitve odločbe.

10. člen

V primeru, da taksni zavezanec ne prijavi nastanka
taksne obveznosti občini, ta odmeri takso po podatkih, ki jih
ugotovi sama oziroma pristojna občinska služba.

11. člen

Pravne in fizične osebe, ki opravljajo storitve namešča-
nja taksnih predmetov, so dolžne pred namestitvijo taksnih
predmetov ugotoviti, če je komunalna taksa odmerjena in
plačana.

12. člen

Prisilna izterjava komunalnih taks se opravlja v skladu
z veljavnimi predpisi. Izterjavo taksnih obveznosti opravlja
Davčna uprava Republike Slovenije.

Pravica do izterjave komunalnih taks zastara v dveh
letih po preteku leta, v katerem bi morala biti taksa plačana.

Pravica do povrnitve preveč plačane takse zastara v
dveh letih po preteku leta, v katerem je bila plačana.

13. člen

Komunalne takse so prihodek proračuna občine.

14. člen

Komunalne takse se določijo v dnevnih ali mesečnih
zneskih.

O odmeri komunalne takse oziroma njenem plačilu se
taksnemu zavezancu izda potrdilo o plačilu takse ali ustrez-
no potrdilo o odmeri takse.

15. člen

Komunalne takse odmerja, obračunava in pobira občin-
ska uprava. Odmera, obračun in pobiranje komunalnih taks
se lahko s posebno pogodbo prenese na Davčno upravo
Republike Slovenije.

16. člen

Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja
občinska inšpekcija in nadzorna služba Občine Rogaška Sla-
tina.

III. KAZENSKE DOLOČBE

17. člen

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje
pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi z
opravljanjem dejavnosti če:

– ne prijavi nastanka taksne obveznosti v roku, določe-
nem v 6. členu tega odloka,

– ne prijavi nastanka taksne obveznosti ali ne plača
predpisane takse v skladu s 7. členom tega odloka,

– ne prijavi taksne obveznosti v roku iz 19. člena tega
odloka.
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Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se kaznuje od-
govorna oseba pravne osebe in fizična oseba, če stori prekr-
šek iz prvega odstavka tega člena.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

18. člen

V letu 1996 je vrednost točke za odmero taksnih obvez-
nosti 10 SIT.

19. člen

Taksni zavezanci, ki na dan uveljavitve tega odloka
uporabljajo oziroma imajo nameščene taksne predmete, za
katere je s tem odlokom predpisana komunalna taksa, so
dolžni taksne obveznosti prijaviti občini najkasneje v roku
30 dni po uveljavitvi tega odloka.

20. člen

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

21. člen

Z dnem, ko začne veljati ta odlok se na območju Obči-
ne Rogaška Slatina preneha uporabljati odlok o komunalnih
taksah v Občini Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 82/94).

Št. 353-09/96
Rogaška Slatina, dne 27. septembra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.

TARIFE KOMUNALNIH TAKS

Tarifa št. 1 – Za uporabo nočnih lokalov in javnih
površin:

1.1 Za uporabo nočnih lokalov, v katerih se prirejajo
zabavne prireditve

– za vsak m2 mesečno
30 točk

1.2 Za uporabo urejenih javnih površin
– za vsak m2 mesečno

20 točk
1.3 Za uporabo delno urejenih javnih površin
– za vsak m2 mesečno

10 točk
Pojasnila:
a) Za nočne lokale v smislu tega odloka se štejejo vsi

javni poslovni prostori, ki so namenjeni javnosti, to je vna-
prej nedoločenim in nedoločljivim posameznikom, in v kate-
rih se prirejajo zabavne in druge prireditve v nočnem času po
1. uri ponoči (nočni klubi, diskoteke ipd.) ter razni cirkusi,
luna parki in druga potujoča zabavišča).

b) Za javne površine se štejejo urejene ali delno urejene
površine na območju Občine Rogaška Slatina, ki so name-
njene javnosti, to je vnaprej nedoločenim in nedoločljivim
posameznikom kot npr. letni vrtovi, terase in druge odprte
javne površine, na katerih se izvajajo zabavne prireditve ali
opravlja gostinska ali druga dejavnost.

c) Taksni zavezanec po tej tarifi je vsakokratni lastnik
ali uporabnik lokala oziroma javne površine oziroma organi-
zator zabavnih ali drugih prireditev.

č) Plačila komunalnih taks so oproščene igralnice, kra-
jevne skupnosti, politične stranke ter organizacije humani-
tarnega, športnega in kulturnega značaja, ki delujejo skladno
z določbami zakona o društvih ter javni zavodi.

Tarifa št. 2 – Za napise, objave in druge oblike reklam-
nih oglasov

2.1. Reklamni napisi, objave in oglasi na panojih
– do enega m2 dnevno 2 točki
– za vsak začeti nadaljnji m2 dnevno 1 točko
2.2. Elektronski displeji in drugi svetlobni napisi
– do 1 m2 mesečno 200 točk
– nad 1 m2 mesečno 400 točk
– nad 4 m2 mesečno 800 točk
2.3 Transparenti in druge oblike visečih reklam
– do 1 m2 dnevno 5 točk
– nad 1 m2 dnevno 10 točk
2.4. Izložbe
– do 4 m2 mesečno 90 točk
– nad 4 m2 mesečno 180 točk
2.5 Oglasne omarice, vitrine
– za vsako omarico, vitrino mesečno 30 točk
2.6 Letaki, reklamni listi ipd., ki se delijo na javnih

mestih
– za vsakih 100 kosov 5 točk
Pojasnila:
a) Javno mesto po tej tarifi je vsaka površina (npr.

fasada, streha, in podobna površina oziroma objekt, od koder
je napis viden na javne površine) ne glede na lastnino objek-
ta, na katerem je taksni predmet.

b) Taksni zavezanci so pravne osebe, zasebniki in dru-
ge fizične osebe, za katere se objavlja reklamni napis, objava
ali oglas. Če tako opredeljenih taksnih zavezancev ni mogo-
če indentificirati, so taksni zavezanci lastniki taksnih pred-
metov oziroma površin ali objektov, na katerem je taksni
predmet.

c) Površina taksnega predmeta nepravilne oblike pred-
stavlja najmanjši možni pravokotnik, ki zajema vse njegove
točke. Pri dvostranskih ali večstranskih zapisih oziroma dru-
gih taksnih predmetih se vsaka stran šteje kot en taksni
predmet.

d) Plačila komunalne takse so za svojo dejavnost
oproščene:

– objave upravnih organov Občine Rogaška Slatina in
krajevnih skupnosti,

– objave političnih strank v predvolilnem obdobju,
– objave kulturnih in športnih prireditev, ki jih objav-

ljajo društva,
– reklamni napisi, ki opozarjajo na kulturne, naravne in

zgodovinske znamenitosti,
– objave dobrodelnih društev in humanitarnih organi-

zacij.
e) Za taksni predmet se ne šteje ena zakonsko obvezna

označba firme, ena označba poslovne enote oziroma drug
napis, ki po vsebini označuje dejavnost poslovne enote. Vsa-
ka nadaljnja označba šteje kot reklamni napis.

f) Plačila komunalne takse so oproščeni taksni predmeti
v zaprtih prostorih, ki se nanašajo na blago, ki ga v teh
prostorih prodajajo.

g) Taksni predmet pod 2.4 je zaprt izložbeni prostor, ki
je z vidika pristopa fizično ločen od poslovnega prostora, za
razstavljanje predmetov oziroma reklamiranje dejavnosti.

Taksni predmet je tudi najeta izložba v drugem poslov-
nem prostoru.

Tarifa št. 3 – Za igralna sredstva
3.1 Za elektronske igralne aparate na denarne dobitke v

igralnicah
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– za vsak igralni aparat mesečno 1.000 točk
3.2 Za rulete in mize za igranje kart v

igralnicah
– za vsako ruleto in mizo za igranje

kart   mesečno  5.000 točk
3.3 Za elektronske igralne aparate na

denarne dobitke izven igralnic
– za vsak igralni aparat mesečno 1.000 točk
3.4 Za vse ostale mehanske in elektronske

igralne aparate
– za vsak igralni aparat mesečno 500 točk
3.5. Za avtomatska kegljišča
– od steze mesečno 100 točk
Pojasnila:
a) Taksni zavezanci so lastniki oziroma uporabniki po-

slovnih prostorov, v katerih so nameščeni taksni predmeti.
b) Taksni predmeti po tej tarifi so vse mehanske in

elektronske igralne naprave, katerih uporabo morajo stranke
plačati ne glede na obliko plačila (gotovina, žetoni ipd.).

Tarifa št. 4 – Za uporabo javnega prostora za začasne
namene se plača taksa

4.1. Za kioske
– za vsak m2 dnevno (prodaja pijač, sadja,

zelenjave) 20 točk
– za vsak m2 dnevno (prodaja ostalih stvari) 15 točk
4.2. Za stojnice
– za vsak m2 dnevno (prodaja pijač, hrane,

sadja, zelenjave) 15 točk
– za vsak m2 dnevno (prodaja ostalih stvari) 10 točk
4.3. Za premične gostinske prikolice in

premične prodajne objekte za prodajo
blaga zunaj prodajaln

– dnevna taksa 200 točk
4.4. Cirkusi, zabavni parki
– za vsak m2 dnevno 2 točki
4.5. Za razstavljanje in prodajo izdelkov domače in

umetne obrti se taksa ne plača.
Pojasnila:
a) Taksni zavezanec je vsakokratni uporabnik prostora.
b) Za razstavljanje in prodajo izdelkov domače in umet-

ne obrti se taksa ne plača.

Št. 353-10/96
Rogaška Slatina, dne 27. septembra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.

3503.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi,
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), 19. člena statuta
Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 48/95) in
4. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini
Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 27/96) je Občinski svet
občine Rogaška Slatina na 17. redni seji dne 25. 9. 1996
sprejel

O D L O K
o urejanju javnih parkovnih površin in javnih

parkovnih gozdov

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta odlok določa vsebino ter organizacijsko in prostor-
sko zasnovo izbirne gospodarske javne službe na področju
urejanja javnih parkovnih površin in javnih parkovnih goz-
dov. Določajo se okvirni pogoji in temelji postopka za pre-
dajo javne službe v izvajanje, pravice in obveznosti uporab-
nikov storitev, viri financiranja, nadzor nad izvajanjem ter
drugo, kar je za redno izvajanje te javne službe potrebno.

2. člen

Urejanje javnih parkovnih površin in javnih parkovnih
gozdov je dejavnost, ki zajema naslednja dela:

1. Vsakodnevno čiščenje ožjega zdraviliškega kom-
pleksa:

– pometanje,
– grabljenje,
– pobiranje smeti,
– praznjenje košev z odpadki.
2. Urejanje in vzdrževanje travnatih površin:
– spomladansko čiščenje in zračenje zelenic,
– raztros mineralnih gnojil,
– košnja.
3. Nasaditev in vzdrževanje okrasnih gredic in cvetlič-

nih korit:
– priprava gredic in spomladanska nasaditev z enoletni-

cami,
– oskrba gredic med letom (odstranjevanje plevela, dog-

nojevanje, odstranjevanje suhih cvetov in zalivanje),
– priprava gredic in korit ter jesenska nasaditev s čebu-

licami in dvoletnicami,
– celoletna oskrba gredic zasajenih s trajnicami.
4. Oskrbovanje gredic vrtnic:
– odkrivanje vrtnic,
– ogrebanje in okopavanje,
– odstranjevanje odcvetelih cvetov,
– škropljenje,
– odstranitev starih in dosaditev novih vrtnic.
5. Oskrbovanje okrasnih grmovnic in okrasnega drevja:
– obrezovanje grmovnic in drevnine,
– obrezovanje živih mej,
– odstranjevanje starih grmovnic in zasaditev novih.
6. Urejevanje in vzdrževanje peščenih površin:
– pomladansko čiščenje in ureditev,
– vzdrževanje površin med letom,
– pobiranje smeti in praznjenje košev.
7. Urejanje parkovnih gozdov:
– sečnja,
– pogozdovanje,
– gojitvena dela,
– čiščenje gozdnih robov,
– vzdrževanje gozdnih poti.
8. Druga dela:
– vzdrževanje parkovnih klopi, miz, košev za smeti,
– čiščenje vrelcev in fontan,
– vzdrževanje smerokazov in ostalih tabel,
– zimska služba,
– intervencijska dela,
– razna vzdrževalna dela,
– razsvetljava.

3. člen

Območje, na katerem se izvaja izbirna javna gospodar-
ska služba urejanja javnih parkov in javnih parkovnih goz-
dov je določeno z naslednjimi mejami: Stolp na Janini, od
tam po njenem vrhu do bivše gostilne Uhernik, po cesti
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mimo bivše vile Šumski mir, od tam mimo obeh stavb bivše-
ga hotela Triglav, ki sta v to področje zajeti, nato do hiše
Šiljeg Ela, od tam do hiše “Potočnik, od tu po ravni črti do
hiše Vešligaj. Nato poteka po cesti na Bellewue, naprej do
hiše Murgelj, od tu po črti do hiše Mesiček in preko Kertove-
ga hriba, ki ga v celoti vključuje do hiše Elektro. Nadalje
poteka meja po železniški progi do železniškega mostu, nato
ob zunanji črti mizarstva, ki ga v celoti vključuje, nato po
vrhu Tržaškega hriba do hiše Petak v Vid Ivanuševi ulici in
od tam v črti do bivšega vodovodnega rezervoarja. Nato
zajema del ulice XIV. divizije do otroškega vrtca, nadalje
poteka po zunanji strani Rogaških vrelcev, ki jih v celoti
zajema do hiše Pucelj in od tu do stolpa na Janini. Področje
se vriše na karto 1 : 2500, ki je sestavni del tega odloka.

II. NAČIN IZVAJANJA JAVNE GOSPODARSKE
SLUŽBE

4. člen

Izbirna gospodarska javna služba urejanje javnih par-
kovnih površin in javnih parkovnih gozdov se zagotavlja z
izbiro najugodnejšega ponudnika preko javnega razpisa na
podlagi tega odloka ter izvajalske pogodbe.

5. člen

Izbor izvajalca opravi komisija za izbiro najugodnejše-
ga ponudnika. V komisijo se imenujejo predstavniki občin-
ske uprave, občinskega sveta in zavezancev za plačilo pris-
pevka.

Občinski svet potrdi izbor izvajalca za dobo enega leta
(prvo imenovanje do 31. 12. 1997).

6. člen

Temeljni elementi pogodbe o izvajanju urejanja parkov
in parkovnih gozdov so naslednji:

– dejavnosti in območje izvajanja izbirne javne gospo-
darske službe,

– pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec,
– čas veljavnosti pogodbe,
– način plačila izvajalca,
– nadzor nad izvajanjem javne gospodarske službe,
– viri financiranja.

7. člen

Izvajalec prevzema obveznosti izvajanja javne gospo-
darske službe v skladu z izvajalsko pogodbo. Za izvajanje
urejanja javnih parkov in javnih parkovnih gozdov občina ne
zagotavlja nobenih posebnih objektov in naprav.

Izvajalec mora zagotavljati normalno rabo objektov in
naprav ter izvajanje storitev v skladu z verificiranim letnim
gospodarskim načrtom.

III. MINIMALNI POGOJI ZA OPRAVLJANJE
DEJAVNOSTI

8. člen

Interesenti za pridobitev pravice do izvajanja dejavno-
sti urejanja javnih parkov in javnih parkovnih gozdov mora-
jo izpolnjevati naslednje minimalne tehnične, kadrovske in
druge pogoje:

– da so registrirani za izvajanje razpisane dejavnosti in
da imajo za to potrebna soglasja in dovoljenja pristojnih
organov,

– da predložijo dokazila, reference ipd., ki potrjujejo,
da imajo potrebna znanja in izkušnje za izvajanje razpisane
javne službe,

– da podajo zagotovila, da bodo zagotovili ustrezno
število delavcev, usposobljenih za izvajanje prevzetih del,

– da predložijo poslovni načrt.

IV. PRAVICE UPRAVLJALCA

9. člen

Občina Rogaška Slatina ima kot upravljalec zemljišč,
ne glede na določbe izvajalske pogodbe, naslednje posebne
pravice:

– pravico soglasja k cenam storitev in proizvodov,
– pravico verifikacije letnega gospodarskega načrta za

področje izvajanja javne gospodarske službe,
– pravico soglasja in veta na odločitve izvajalca, ki se

nanašajo na sklenitev najemnih ali zakupnih pogodb za dele
območij, ki niso v neposredni zvezi z osnovno dejavnostjo.

Posebne pravice občine, ki so določene s tem členom ni
mogoče omejiti z izvajalsko pogodbo ali drugim pravnim
dejanjem. Vsaka taka določba je nična.

V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
STORITEV

10. člen

Uporabniki storitev iz 2. člena tega odloka imajo poleg
drugih še naslednje pravice in obveznosti:

– pravico uporabe storitev javne gospodarske službe
pod pogoji, določenimi z zakonom in tem odlokom ter drugi-
mi predpisi,

– pravico do pritožbe na inšpekcijske službe, svet upo-
rabnikov javnih gospodarskih služb in druge organe,

– obvezno uporabo storitev izvajalca,
– obveznost plačila storitev izvajalcu,
– obveznost spoštovanja navodil izvajalca in druge pri-

silne predpise, ki urejajo področje varnosti, reda in miru in
druge predpise.

VI. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE
GOSPODARSKE SLUŽBE

11. člen

Občina Rogaška Slatina kot upravljalec zemljišč usta-
novi nadzorni odbor, ki ima devet članov. V nadzorni odbor
imenuje tri člane občinska uprava, tri člane občinski svet in
tri člane zavezanci za plačilo prispevka. Predstavniki zave-
zancev za plačilo prispevka se določijo na osnovi višine
vplačanega prispevka. Naloge nadzornega odbora so:

– nadzira kakovost opravljenih storitev,
– določa obseg in vsebino opravljanja javne gospodar-

ske službe,
– daje mnenje k poslovnemu načrtu izvajalca,
– daje soglasje k cenam storitev in proizvodov, ki so

predmet opravljanja gospodarske javne službe,
– izvaja kontrolo poslovanja izvajalca,
– spremlja prilive in obvešča občinski svet v primeru

kršitev.

VII. FINANCIRANJE JAVNE GOSPODARSKE SLUŽBE

12. člen

Urejanje javnih parkovnih površin in parkovnih goz-
dov se financira iz prispevka, ki ga plačujejo zavezanci za
plačilo, iz prihodkov od plačanih storitev izvajalca, ki niso
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predvidene v poslovnem načrtu, od prihodkov, doseženih s
prodajo proizvodov in iz drugih virov. Vse druge vire, ki
niso našteti v tem členu, mora verificirati občinski svet.

13. člen

Zavezanci za plačilo prispevka za urejanje javnih par-
kov in parkovnih gozdov so vse pravne in fizične osebe, ki
se ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo na območju, definira-
nem v 3. členu tega odloka.

14. člen

Obremenitev iz naslova prispevka za urejanje javnih
parkov in parkovnih gozdov se odvaja na poseben račun pri
izvajalcu in se plačuje mesečno.

15. člen

Višina prispevka se določi na osnovi kombinacije na-
slednjih kriterijev: dejavnosti, točkovne osnove, kriterija za
obračun in vrednosti točke.

1. Kriterij dejavnosti je razčlenjen na:

korekcijski faktor

 dejavnosti

– hotelirstvo in apartmaji 1.00
– gostinstvo 0.80
– zdravstvo 0.70
– polnj. min. vode 0.50
– posredništvo 0.40
– trgovina 0.40
– obrt 0.30
– drugo 0.20
2. Točkovna osnova znaša 25.
3. Korekcijski faktor točkovne osnove znaša:
– hotelirstvo in apartmaji 0.10
– gostinstvo 0.00
– zdravstvo 2.00
– polnj. min. vode 4.00
– posredništvo 2.50
– trgovina 2.50
– obrt 2.50
– drugo 4.00 ali 2.50
4. Kriterij za obračun:
– hotelirstvo in apartmaji število nočitev
– gostinstvo število zaposlenih
– zdravstvo bruto prihodek v mio SIT
– polnj. min. vode bruto prihodek v mio SIT
– posredništvo m2 poslov. površine
– trgovina m2 poslov. površine
– obrt m2 poslov. površine
– drugo bruto prihodek v mio SIT

ali m2 poslovne površine
5. Višino točke določi občinski svet na predlog nadzor-

nega odbora.
Višina prispevka se izračuna kot zmnožek vseh kriteri-

jev. Vsi izračunani zneski predstavljajo praviloma mesečno
obremenitev. Pri oznaki dejavnosti “drugo” se uporabi tista
metodologija, ki je za zavezanca ugodnejša.

V primeru, da hotel ne obratuje, se prispevek izračuna
tako, da se za osnovo vzame povprečna zasedenost hotelskih
kapacitet iz preteklega leta. Le-ta se pomnoži s številom
postelj v hotelu, izračunani prispevek v skladu z metodologi-
jo odloka pa s korekcijskim faktorjem 0,20.

Javno zdravstvo je oproščeno plačevanja prispevka.
Zdravstvo Zdravilišča Rogaška Slatina je zavezanec z bruto
prihodkom, ki ga ustvari z prodajo storitev na trgu mimo
pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Isto velja za koncesionarje in lekarniško dejavnost.

16. člen

Kot osnovo za izračun mesečne obremenitve v tekočem
letu so zavezanci dolžni sporočiti ustrezne podatke iz
15. člena tega odloka najkasneje do 31. januarja tekočega
leta.

17. člen

Cene storitev izvajalca morajo zagotavljati enostavno
in razširjeno reprodukcijo.

18. člen

Izvajalec je dolžan voditi računovodstvo za gospodar-
sko javno službo ločeno od računovodstva za svojo ostalo
dejavnost, vse v skladu z določili zakona o gospodarskih
javnih službah in zakona o gospodarskih družbah.

Za dejavnost gospodarske javne službe mora koncesio-
nar obvezno zagotoviti letno revizijo poslovanja.

Pristojni organ občine ima ob vsakem času pravico
vpogleda v poslovne knjige izvajalca, oziroma zahtevati pi-
sno poročilo o porabi iz te dejavnosti pridobljenih sredstev.

19. člen

Za neizvrševanje določil tega odloka so predvidene
denarne kazni:

– za pravno osebo in posameznika, ki stori prekršek v
zvezi z samostojnim opravljanjem dejavnosti od 50.000 SIT
do 360.000 SIT,

– za odgovorno osebo pravne osebe od 10.000 SIT do
60.000 SIT.

IX. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

20. člen

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

Št. 354-09/96
Rogaška Slatina, dne 27. septembra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.

VLADA

3504.

Na podlagi 7. c člena zakona o Slovenskem odškod-
ninskem skladu (Uradni list RS, št. 7/93 in 48/94) in 21.
člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o izdaji obveznic in o izvrševanju odločb, ki se glasijo

na odškodnino, za katero je zavezanec Slovenski
odškodninski sklad

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

(1) S to uredbo se urejajo način izdaje obveznic Slo-
venskega odškodninskega sklada (v nadaljnjem besedilu:
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obveznice) in druga vprašanja v zvezi z izdajanjem, izroča-
njem ter vnovčevanjem obveznic in izvrševanjem odločb, ki
se glasijo na odškodnino, za katero je zavezanec Slovenski
odškodninski sklad (v nadaljnjem besedilu: sklad).

(2) S to uredbo se določajo roki, ki niso opredeljeni z
zakonom o Slovenskem odškodninskem skladu (Uradni list
RS, št. 7/93 in 48/94; v nadaljnjem besedilu: zakon), za izpla-
čevanje glavnice in obresti iz izdanih obveznic in za izvrševa-
nje odločb, ki se glasijo na odškodnino, za katero je zavezanec
sklad. Določata se tudi način in postopek zamenjave obvez-
nic, izdanih s sklepom Vlade Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 78/94) za obveznice sklada, izdane v nematerializirani
obliki.

2. člen

Pojmi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. obveznice so obveznice iz prvega odstavka 6. člena

zakona s pravicami, določenimi v 7. in 7. a členu zakona ter tej
uredbi;

2. materializirane obveznice so obveznice, izdane s
sklepom iz drugega odstavka prejšnjega člena, ki nosijo ozna-
ko SOS 010195 in so bile izdane kot pisne listine.

3. nematerializirane obveznice so obveznice, izdane s
sklepom Vlade Republike Slovenije o drugi izdaji obveznic
Slovenskega odškodninskega sklada (Uradni list RS, št.
38/96) in obveznice, izdane na podlagi naslednjega poglavja
te uredbe;

4. prejemnik je oseba, kateri je sklad po pravnomočni
odločbi dolžan izročiti obveznice.

Prejemnik je tudi oseba iz tretjega in četrtega odstavka
14. člena te uredbe;

5. odločba je pravnomočna odločba, izdana v skladu z
zakonom o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91 in
31/93), na podlagi katere je sklad zavezanec za izročitev obvez-
nic.

Za odločbo se šteje tudi akt Ministrstva za okolje in
prostor, ki ga ta izda za uresničitev pravic iz 125. člena
stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91, 21/94 in
23/96);

II. IZDAJA OBVEZNIC

3. člen

(1) Obveznice se izdajajo do predvidene višine obvezno-
sti sklada, ki jih bo ta imel na podlagi odločb o denacionaliza-
ciji in za poravnavanje obveznosti sklada na podlagi 125.
člena stanovanjskega zakona.

(2) Obveznice se izdajo v eni ali več serijah.
(3) O skupnem nominalnem znesku posamezne serije

obveznic odloči Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga
izda pri izvrševanju pristojnosti skupščine sklada na podlagi
prvega odstavka 19. člena zakona.

(4) Sklep iz prejšnjega odstavka se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

4. člen

(1) Obveznice se izdajo v nematerializirani obliki.
(2) Za izdajo in prenos obveznic se uporabljajo predpisi

o nematerializiranih vrednostnih papirjih, razen če ni v tej
uredbi drugače določeno.

5. člen

(1) Obveznice vsake serije se pred izročitvijo vknjižijo v
centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev na
posebni prehodni račun sklada pri Klirinško depotni družbi v
Ljubljani (v nadaljnjem besedilu: prehodni račun).

(2) Za vknjižbo na prehodni račun se smiselno uporablja-
jo določbe predpisa, ki ureja nematerializirane vrednostne
papirje, o izdaji nematerializiranih vrednostnih papirjev.

III. ZAPADLOST GLAVNICE IN OBRESTI TER NAČIN
IZRAČUNA OBRESTI

6. člen

Obveznice se izdajo v nominalnih vrednostih po 100
DEM (v nadaljnjem besedilu: glavnica).

7. člen

(1) Glavnica se začne obrestovati 1. 7. 1996, izplačevati
pa 1. 12. 2004.

(2) Obresti se obračunavajo dekurzivno na konformni
način.

8. člen

(1) Glavnica in obresti se izplačujejo v polletnih obrokih
v skladu z amortizacijskim načrtom, ki je sestavni del sklepa
iz tretjega odstavka 3. člena te uredbe.

(2) Prvi obrok zapade 15. 1. 1997, nadaljnji polletni
obroki pa vsakega 1. 6. oziroma 1. 12. v posameznem letu.

(3) Zadnji obrok zapade 1. 6. 2016.

9. člen

Pravica do izplačila posameznega polletnega obroka se
lahko prenese na drugega samo skupaj s prenosom obveznice.

IV. NAČIN TER ROKI IZDAJE IN IZROČITVE
OBVEZNIC

10. člen

(1) Obveznice se izročijo s preknjižbo iz prehodnega
računa na račun prejemnika obveznic pri Klirinško depotni
družbi v Ljubljani.

(2) Z izročitvijo nastanejo pravice prejemnika in obvez-
nosti sklada iz obveznice.

11. člen

(1) Število obveznic za izročitev prejemniku se izračuna
tako, da se osnova za izračun iz naslednjega člena deli s
teoretično vrednostjo obveznic na dan izročitve.

(2) Teoretična vrednost iz prejšnjega odstavka je enaka
višini glavnice, ki ob izročitvi še ni zapadla, povečani za
obresti za čas od zapadlosti zadnjega polletnega obroka, ki je
zapadel pred izročitvijo obveznic, do izročitve.

(3) Pri izračunu števila obveznic iz prvega odstavka tega
člena se število zaokroži na prvo najbližje celo število.

12. člen

(1) Kadar se obveznice izročajo na podlagi odločbe, ki je
postala pravnomočna pred 1. 7. 1996, je osnova za izračun
enaka odškodnini, na katero se glasi odločba, povečani za obre-
sti iz sedmega odstavka 44. člena zakona o denacionalizaciji,
obračunanimi za čas od pravnomočnosti odločbe do 1. 7. 1996.

(2) Kadar se obveznice izročajo na podlagi odločbe, ki je
postala pravnomočna po 1. 7. 1996, je osnova za izračun
enaka odškodnini, na katero se glasi odločba.

(3) Če v odločbi odškodnina ni izražena v DEM, se
preračuna v DEM po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
izdaje odločbe.

(4) Višina obrestne mere iz sedmega odstavka 44. člena
zakona o denacionalizaciji se določi kot aritmetična sredina
obrestnih mer na dan izročitve obveznic, ki veljajo za DEM za
vloge na vpogled, ki jih izplačujejo tri največje banke v Repub-
liki Sloveniji.
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13. člen

Prejemniku se izročijo obveznice brez pravice do izpla-
čila polletnih obrokov, ki so zapadli pred izročitvijo obveznic.

14. člen

(1) Sklad izroči obveznice na zahtevo prejemnika.
(2) Prejemnik mora zahtevi za izročitev obveznic priloži-

ti odločbo s potrdilom o pravnomočnosti.
(3) Če izročitev obveznic zahteva pravni naslednik upra-

vičenca iz 67. člena zakona o denacionalizaciji mora zahtevi
za izročitev obveznic priložiti tudi sklep o dedovanju s potrdi-
lom o pravnomočnosti.

(4) Določba prejšnjega odstavka se smiselno uporablja
tudi za izročanje obveznic na podlagi 125. člena stanovanjske-
ga zakona.

15. člen

(1) Prejemnik mora v zahtevi za izročitev obveznic nave-
sti naslednje podatke:

– ime, priimek in naslov stalnega bivališča, EMŠO in
druge morebitne podatke, ki individualizirajo prejemnika, ki
je državljan Republike Slovenije;

– ime, priimek in naslov stalnega bivališča, številko in
izdajatelja potnega lista in druge morebitne podatke, ki indivi-
dualizirajo prejemnika, ki ni državljan Republike Slovenije;

– uradni naziv, sedež, naslov, matično številko in druge
morebitne podatke, ki individualizirajo prejemnika, ki je prav-
na oseba;

– številko bančnega računa oziroma hranilne knjižice in
banko, ki vodi račun oziroma je izdala hranilno knjižico
prejemnika.

(2) Če prejemnik v zahtevi ne navede podatkov iz prejš-
njega odstavka oziroma ne priloži odločb iz drugega in tretje-
ga odstavka prejšnjega člena, mora sklad zahtevati dopolnitev
zahteve najkasneje v roku 15 dni po prejemu nepopolne zahte-
ve.

(3) Kadar je zahteva nepopolna zato, ker prejemnik v
zahtevi ni navedel številke bančnega računa oziroma hranilne
knjižice iz zadnje alinee prvega odstavka tega člena, mora
sklad prejemnika poučiti o pravnih posledicah iz tretjega
odstavka 21. člena te uredbe.

16. člen

(1) Sklad mora izročiti obveznice najkasneje v roku 15
dni po prejemu popolne zahteve.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek izroči sklad obveznice
tudi, če prejemnik v zahtevi ni navedel številke bančnega
računa oziroma hranilne knjižice iz zadnje alinee prvega
odstavka 15. člena te uredbe.

17. člen

(1) Sklad mora prejemnika obvestiti o izročitvi obveznic
najkasneje v osmih dneh od izročitve.

(2) Obvestilo iz prvega odstavka vsebuje:
1. potrdilo o stanju na računu pri Klirinško depotni

družbi;
2. pojasnilo o načinu izračuna števila obveznic, ki so bile

izročene in amortizacijski načrt.

18. člen

(1) Prejemnik lahko v petnajstih dneh od prejema poja-
snila iz druge točke drugega odstavka prejšnjega člena ugo-
varja pravilnosti izračuna števila izročenih obveznic.

(2) Ugovor iz prejšnjega odstavka mora prejemnik vloži-
ti pisno.

(3) Če sklad v roku 15 dni od vložitve ugovora o njem ne
odloči oziroma ga zavrne, ima prejemnik pravico vložiti pritož-
bo na upravni odbor sklada.

(4) Pritožbo mora prejemnik vložiti v roku 15 dni od
izteka roka za odločitev o ugovoru oziroma od dneva prejema
odločitve o ugovoru.

19. člen

Ne glede na določbe tega poglavja, se lahko prejemniku
do višine, ki jo določi upravni odbor sklada, namesto izročitve
obveznic po tej uredbi, izplača odškodnina v tolarski proti-
vrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan, ko bi
morale biti obveznice izročene.

V. IZPLAČILO OBVEZNIC

20. člen

(1) Sklad izplačuje polletne obroke na dan zapadlosti
posameznega polletnega obroka v tolarjih, preračunano po
srednjem tečaju Banke Slovenije za DEM.

(2) Do izplačila polletnega obroka je upravičena oseba,
ki je bila tretji delovni dan pred zapadlostjo tega polletnega
obroka, v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih
papirjev vpisana kot imetnik obveznice.

21. člen

(1) Izplačilo polletnega obroka opravi sklad z nakazilom
na bančni račun oziroma hranilno knjižico imetnika.

(2) Če prejemnik v zahtevi za izročitev obveznic ni nave-
del številke bančnega računa ali hranilne knjižice, oziroma če
imetnik ob pridobitvi obveznic, ali kasneje, klirinško depotni
družbi ni sporočil navedenega podatka, se opravi izplačilo po
pošti.

(3) V primeru iz prejšnjega odstavka se pri izplačilu
odšteje morebitna razlika med dejanskimi stroški izplačila in
stroški, ki bi nastali pri izplačilu, opravljenem na način iz
prvega odstavka tega člena.

(4) Obveznost sklada iz naslova izplačila polletnega obro-
ka je izpolnjena z dnem, ko položi sklad denarna sredstva za
izpolnitev obveznosti pri osebi, pooblaščeni za izpolnitev
obveznosti sklada oziroma pri pošti z nalogom, da opravi
ustrezno denarno nakazilo v dobro prejemnika oziroma izpla-
čilo prejemniku.

VI. ZAMENJAVA ŽE IZDANIH OBVEZNIC
ZA NEMATERIALIZIRANE OBVEZNICE

22. člen

(1) Materializirane obveznice, izročene prejemnikom, se
zamenjajo za nematerializirane obveznice na način, določen v
tem poglavju.

(2) Za izročitev nematerializiranih obveznic se smiselno
uporabljajo določbe drugih poglavij te uredbe, razen če ni v
tem poglavju drugače določeno.

23. člen

(1) Zamenjava izročenih materializiranih obveznic za
nematerializirane obveznice se opravi na podlagi zahteve imet-
nika obveznic (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj).

(2) Zahteva iz prejšnjega odstavka mora vsebovati poleg
podatkov iz prvega odstavka 15. člena te uredbe še število,
apoensko sestavo ter serijske številke materializiranih obvez-
nic.

(3) Sklad mora vlagatelja pozvati v roku 3 dni po preje-
mu popolne zahteve, da opravi zamenjavo obveznic.
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(4) Zamenjava obveznic se opravi tako, da vlagatelj izro-
či skladu materializirane obveznice, sklad pa mu izroči ne-
materializirane obveznice.

24. člen

Sklad mora ob zamenjavi izročiti nematerializirane
obveznice, katerih skupna nominalna vrednost je enaka
nominalni vrednosti zamenjanih materializiranih obveznic.

25. člen

Vlagatelj mora ob zamenjavi izročiti plašč obveznice,
talon ter vse kupone.

26. člen

(1) Sklad mora v roku 15 dni od uveljavitve te uredbe
najmanj v treh dnevnih časopisih objaviti javni poziv imetni-
kom materializiranih obveznic, da opravijo zamenjavo za ne-
materializirane obveznice.

(2) Javni poziv iz prejšnjega odstavka mora vsebovati
rok za zamenjavo ter podrobnejše pogoje in postopek zame-
njave.

27. člen

(1) Z dnem izteka roka, določenega v pozivu iz prejšnje-
ga člena, se materializirane obveznice štejejo za razveljavlje-
ne, imetniki pa jih lahko uporabljajo le kot legitimacijski papir
za uresničitev pravice do zamenjave.

(2) Prenos materializiranih obveznic, izvršen po izteku
roka iz drugega odstavka 26. člena, predstavlja prenos pravice
iz obveznice.

28. člen

Sklad ima pravico odkloniti izplačilo zapadlih kuponov
materializiranih obveznic, dokler imetnik teh obveznic ne opra-
vi postopka zamenjave za nematerializirane obveznice v skla-
du s tem poglavjem.

29. člen

Sklad vse materializirane obveznice, ki jih ima oziroma
so izročene zaradi zamenjave za nematerializirane obveznice
po tej uredbi, komisijsko uniči, zapisnike o uničenju pa hrani
še tri leta po zapadlosti obveznosti iz teh obveznic.

VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

30. člen

(1) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o
izdajanju obveznic in o izvrševanju odločb, ki se glasijo na
odškodnino, za katero je zavezanec Slovenski odškodninski
sklad (Uradni list RS, št. 78/94).

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se uredba iz prejšnjega
odstavka lahko uporablja za izročanje materializiranih obvez-
nic, če izročitev nematerializiranih obveznic po tej uredbi ni
mogoča, vendar najdlje do izteka roka iz drugega odstavka 26.
člena te uredbe.

31. člen

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

Št. 440-11/94-15/4-8
Ljubljana, dne 30. oktobra 1996.

Vlada Republike Slovenije

Janko Deželak l. r.
Podpredsednik

V zakonu o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic
plazenja tal v letih 1995 in 1996 ter za odpravo posledic
neurja v letu 1996, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
59/96, z dne 25.10.1996, je bila ugotovljena redakcijska na-
paka, zato na podlagi prvega odstavka 114. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije dajem

P O P R A V E K
zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic

plazenja tal v letih 1995 in 1996 ter za odpravo posledic
neurja v letu 1996 (ZZSO96)

V prvem odstavku 3. člena se v drugi alinei znesek
pravilno glasi “300,000.000”.

Št. 411-09/96-8/1
Ljubljana, dne 30. oktobra 1996.

Sekretarka
Državnega zbora

Republike Slovenije
Jožica Velišček l. r.

Popravek

V pravilniku o spremembah pravilnika o pogojih za
pridobitev licenc za prevoze v cestnem prometu, načinu in
postopku njihove pridobitve ter o načinu vodenja evidence o
izdanih licencah, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 51-
3008/96 z dne 13. IX. 1996, se: zaradi uporabe napačne
diskete popravi:

– v tretji alinei 4. člena beseda “pravilnik” nadomesti z
besedo “povzetek”,

– v četrti alinei 9. člena beseda “veljavnosti” nadomesti
z besedo “dejavnosti”,

– izpadel pa je 12. člen, ki glasi:

“12. člen

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

Uredništvo

Popravek

V pravilniku o finančnih intervencijah za ohranjanje in
razvoj kmetijstva v Občini Grosuplje, objavljenem v Urad-
nem listu RS, št. 39-2539/96 z dne 26. VII. 1996, se v 11.
členu pod točko 1.3. Testiranje škropilnic, sejalnic, silokom-
banjev, molznih strojev ipd., zadnji stavek točke spremeni
tako, da glasi: “Občina Grosuplje sofinancira testiranje v
višini 70% od celotne vrednosti opravljene storitve.”,

v točki 2.1. Sofinanciranje zatiranja mastitisa pa se
zadnji stavek točke spremeni tako, da glasi: “Občina Gro-
suplje sofinancira zatiranje mastitisa v višini 70% od celotne
vrednosti opravljene storitve.”.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje

Angelca Likovič, dipl. org. l. r.

Popravek
V odloku o volitvah v svete krajevnih skupnosti, objav-

ljenem v Uradnem listu RS, št. 26-1599/96, z dne 17. V.
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1996, se v 7. členu doda pri tretji alinei (volilna enota Vas in
Rovine)… ulica Na poklonu.

Župan
Občine Idrija

Samo Bevk, prof. l. r.

Popravek

V odloku o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja
JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 73/95 z dne 22. XII. 1995, se šifra v zadnji vrstici 8. člena
pravilno glasi:

9304 Pogrebne storitve.

Župan
Občine Jesenice

dr. Božidar Brudar, dipl. inž. l. r.

Popravek

V sklepu o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka za območje KS Vranja peč (Kamnik), objav-
ljenem v Uradnem listu RS, št. 56-3266/96 z dne 11. X.
1996, se 5. člen pravilno glasi:

Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi krajani,
ki so vpisani v splošnem volilnem imeniku Krajevne skup-
nosti Vranja peč ter vsi krajani, ki še niso vpisani v splošnem
volilnem imeniku, so pa zaposleni in prejemajo plačo.

Predsednik
sveta KS Vranja peč

Filip Brelih l. r.

Popravek

V sklepu o uvedbi krajevnega samoprispevka za ob-
močje Krajevne skupnosti Dolga vas (Lendava), objavlje-
nem v Uradnem listu RS, št. 51-3038/96 z dne 13. IX. 1996,
se v 6. členu številka žiro računa pravilno glasi: 51920-842-
059-0082747 z nazivom: krajevni samoprispevek Krajevne
skupnosti Dolga vas.

Predsednik
sveta KS Dolga vas
Bojan Litrop l. r.

Popravek

V odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Loška
dolina, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 56-3276/96 z
dne 11. X. 1996, se na koncu preambule datum seje pravilno
glasi 26. 9. 1996.

Župan
Občine Loška dolina

Jernej Zabukovec l. r.

VLADA
3504. Uredba o izdaji obveznic in o izvrševanju

odločb, ki se glasijo na odškodnino, za kate-
ro je zavezanec Slovenski odškodninski
sklad 5259

MINISTRSTVA
3469. Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjeva-

ti pooblaščena organizacija, ki opravlja
strokovne naloge s področja varstva pri de-
lu 5217

3470. Zneski povračil, nadomestil in drugih pre-
jemkov za zaposlene v državnih organih 5219

USTAVNO SODIŠČE
3471. Odločba o razveljavitvi dela 6. člena statuta

Občine Bohinj in o začasnem zadržanju od-
ločitev Krajevnih skupnosti Koprivnik-Gor-
juše in Srednja vas v Bohinju, kolikor se
nanašajo na območje, ki je z uveljavitvijo
statuta Občine Bohinj prešlo iz KS Kopriv-
nik-Gorjuše v KS Srednja vas v Bohinju 5220

3472. Odločba o ugotovitvi neskladnosti z ustavo
prvega odstavka 6. člena zakona o začasni
ureditvi organizacije in pristojnosti občin-
skih sodnikov za prekrške in občinskih jav-
nih pravobranilcev in drugi odstavek 278.
člena zakona o prekrških 5221

3473. Odločba o ugotovitvi neskladnosti z ustavo
in zakonom določbe 1. točke 8. člena odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za pro-
storsko celoto Občine Mozirje, kolikor so
dopuščale le gradnjo izrecno naštetih ob-
jektov in ne tudi drugih podobnih objektov,
in kolikor so gradnjo teh objektov dovolje-
vale le kmetijskim proizvajalcem, ki jim je
kmetijstvo osnovna dejavnost 5222

BANKA SLOVENIJE
3474. Sklep o temeljni obrestni meri 5224

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

3475. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika ekološko razvojnega sklada Re-
publike Slovenije, d.d., Ljubljana o postop-
kih javnih razpisov za kreditiranje 5224

OBČINE
3476. Sklep o najemninah za poslovne prostore v

lasti Mestne občine Ljubljana 5225
3477. Navodilo o načinu oddajanja telovadnic os-

novnih šol v uporabo (Ljubljana) 5225
3478. Ugotovitev, da je mandat občinskega svet-

nika prešel na naslednjega kandidata (Bo-
hinj) 5226

3479. Odlok o javnem redu in miru v Občini Bre-
žice 5226

3480. Odlok o organiziranju in izvajanju lokalne
javne službe za pregledovanje, nadzorova-
nje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vo-

VSEBINA

Stran
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Izdaja Časopisni zavod Uradni list Republike Slovenije – Direktor in odgovorni urednik Marko Polutnik – Tisk Tiskarna SET, d.o.o., Vevče – Akontacija naročnine za leto

1996 je 12.600 SIT (s prometnim davkom), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 5% prometni davek – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu

vsake številke – Uredništvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 – Poštni predal 379/VII – Telefon direktor, sekretar, šef računovodstva 125 14 19, prodaja 125 02 94, računovod-

stvo, naročnine 125 23 57, telefaks 125 14 18, uredništvo 125 73 08, uredništvo – telefaks 125 01 99 – Žiro račun 50100-603-40323 – Po mnenju Ministrstva za kulturo se
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dov in zračnikov zaradi varstva zraka na
območju Občine Brežice 5230

3481. Odlok o določitvi območij krajevnih skup-
nosti v Občini Cerknica 5232

3482. Odlok o spremembah in dopolnitvah odlo-
ka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča na območju Občine Cerknica 5233

3483. Dopolnitve uredbe o taksi za obremenjeva-
nje okolja na območju Občine Cerknica 5233

3484. Sklep o določitvi javne infrastrukture na
področju kulture (Cerknica) 5234

3485. Odlok o proračunu Občine Črnomelj za le-
to 1996 5234

3486. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izo-
braževalnega zavoda Osnovna šola dr. Bo-
gomirja Magajne Divača 5235

3487. Sklep o uskladitvi višine plačil staršev v
vrtcih na območju občine (Dobrova-Hor-
jul-Polhov Gradec) 5237

3488. Sklep št. 106/96 o javni razgrnitvi osnutka
zazidalnega načrta za območje naselja Gor-
nja Radgona–Trate 5238

3489. Odlok o neprometnih znakih v Občini Gro-
suplje 5238

3490. Razpis naknadnih volitev v svet Krajevne
skupnosti Spodnja Idrija za volilno enoto
Pustota in Grič (Idrija) 5239

3491. Odlok o preoblikovanju javnega podjetja
Komunala Cerknica, p.o. (Loška dolina) 5239

3492. Odlok o uskladitvi prostorskih izvedbenih
aktov, urbanističnih načrtov z določili pro-
storskih sestavin dolgoročnega in družbe-
nega plana Občine Loška dolina za obdobje
1986–2000 5241

3493. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka
za Krajevno skupnost Andrejci – za naselje
Andrejci (Moravske Toplice) 5242

3494. Poročilo volilne komisije KS Andrejci o izi-
du glasovanja na referendumu o uvedbi
krajevnega samoprispevka za območje Kra-
jevne skupnosti Andrejci dne 20. 10. 1996
(Moravske Toplice) 5243

3495. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega
glasila Soboške novine (Murska Sobota) 5243

3496. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izo-
braževalnega zavoda Glasbene šole Mur-
ska Sobota 5244

3497. Odlok o komunalnih taksah v Občini Rav-
ne-Prevalje 5247

3498. Poslovnik o delu nadzornega odbora Obči-
ne Ravne-Prevalje 5251

3499. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ro-
gaška Slatina za leto 1996 5253

3500. Odlok o pooblastitvi župana za odločanje o
pridobitvi in odtujitvi nepremičnin (Rogaš-
ka Slatina) 5253

3501. Odlok o plakatiranju v Občini Rogaška Sla-
tina 5254

3502. Odlok o komunalnih taksah (Rogaška Sla-
tina) 5254

3503. Odlok o urejanju javnih parkovnih površin
in javnih parkovnih gozdov (Rogaška Slati-
na) 5257

– Popravek zakona o zagotovitvi sredstev za
odpravo posledic plazenja tal v letih 1995
in 1996 ter za odpravo posledic neurja v
letu 1996 (ZZSO96) 5262

– Popravek pravilnika o spremembah pravil-
nika o pogojih za pridobitev licenc za pre-
voze v cestnem prometu, načinu in postop-
ku njihove pridobitve ter o načinu vodenja
evidence o izdanih licencah 5262

– Popravek pravilnika o finančnih interven-
cijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v
Občini Grosuplje 5262

– Popravek odloka o volitvah v svete krajev-
nih skupnosti 5262

– Popravek odloka o ustanovitvi Javnega ko-
munalnega podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jese-
nice 5263

– Popravek sklepa o razpisu referenduma za
uvedbo krajevnega samoprispevka za ob-
močje KS Vranja peč (Kamnik) 5263

– Popravek sklepa o uvedbi krajevnega sa-
moprispevka za območje Krajevne skupno-
sti Dolga vas 5263

– Popravek odloka o spremembah in dopol-
nitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in
družbenega plana Občine Loška dolina 5263

MEDNARODNE POGODBE

59. Zakon o ratifikaciji Konvencije o jedrski
varnosti (MKJV) 317

60. Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republi-
ko Slovenijo in Republiko Avstrijo o pote-
ku državne meje na mejhnih sektorjih II,
IV do VII in delih mejnih sektorjev IX in X
(regulirana Glančnica), kakor tudi XIX (re-
guliran Riški potok) (BATDM) 328
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