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VLADA

3575.

Na podlagi 23. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93 in 1/96) in 21. člena zakona o Vladi Repub-
like Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada
Republike Slovenije

U R E D B O
o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode

na posameznih odsekih vodotokov Idrijca-na mlinščici,
Sava Bohinjka-na mlinščici, Šošnarjev graben, Reka
(Dobrunjica), Soriški potok in Črna za proizvodnjo

električne energije

1. člen

(predmet in obseg koncesije)
S to uredbo Vlada Republike Slovenije (v nadaljeva-

nju: vlada) določa pogoje za podeljevanje koncesije za gos-
podarsko izkoriščanje vodotokov Idrijca-na mlinščici, Sava
Bohinjka-na mlinščici, Šošnarjev graben, Reka (Dobrunji-
ca), Soriški potok in Črna (v nadaljevanju: vodotoki) na
naslednjih odsekih:

Vodotok Kota zgornje Kota spodnje Bruto
vode (m.n.m.) vode (m.n.m.) potencial

(kW))

Idrijca-na mlinščici 326,20 323,00 31
Sava Boh.-na mlinšč. 411,00 408,50 25
Šošnarjev graben 365,00 325,00 39
Reka (Dobrunjica) 325,00 320,00 12
Soriški potok 704,00 684,00 35
Črna 533,00 527,00 18

Opombi:
1. Instalirani pretok Idrijce-na mlinščici je 1,50 m3/s
2. Instalirani pretok Save Bohinjke-na mlinščici je

1,00 m3/s

2. člen

(dejavnost koncesionarja)
Koncesionar lahko gospodarsko izkorišča vodotok iz

prejšnjega člena izključno za proizvodnjo električne energije.

3. člen

(pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar)
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji,

ali da je fizična oseba, ki je državljan Republike Slovenije,
– da je lastnik zemljišč, na katerih so oziroma bodo

zgrajeni objekti male hidroelektrarne ali imetnik pravice upo-
rabe,

– da je usposobljen za opravljanje dejavnosti iz prejšnje-
ga člena.

Koncesija se na posameznem vodotoku lahko podeli
eni ali več fizičnim osebam kot koncesionarjem hkrati, če
izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega odstavka.

V primerih iz prejšnjega odstavka so fizične osebe soli-
darno odgovorne za vse obveznosti, ki izvirajo iz te uredbe
in koncesijske pogodbe.

4. člen

(okoljevarstveni in drugi pogoji)
Koncesionar mora poleg okoljevarstvenih pogojev po

zakonu in pogojev iz prejšnjega člena, zagotoviti še:
– ukrepe za nespremenjeno izvajanje pravice do gospo-

darskega izkoriščanja vodotoka drugih obstoječih uporabni-
kov,

– ukrepe, da se vodni režim med gradnjo ne bo bistveno
poslabšal,

– ukrepe proti poslabšanju razmer v zvezi s kakovostjo
in količino podtalnice,

– izvedbo objektov in naprav tako, da ne bo vplivov na
poslabšanje kakovosti površinskih voda, poslabšanje vodne-
ga režima in preprečevanja migracij vodnih živali,

– ukrepe za preprečevanje škodljivega odlaganja gra-
moza, suspenzij in drugih plavin,

– varnost predvidenih objektov in naprav pred poplava-
mi ter, da se dosedanja poplavna varnost na vplivnem ob-
močju objektov in naprav ne bo zmanjšala, na urbaniziranih
površinah pa bo po možnosti povečana,

– ekološko sprejemljivi pretok (Qes) v vodotoku na
odseku predvidenega zmanjšanja pretokov zaradi odvzema
vode za gospodarsko izkoriščanje (od odvzemnega objekta
do izpusta). Odvzem vode je dovoljen le, ko je naravni
pretok v vodotoku večji od Qes. V primerih, ko pretok v
strugi zaradi naravnih razmer pade pod predpisani Qes, mora
koncesionar prekiniti z odvzemom vode in ustaviti proizvod-
njo,

– optimalni izkoristek vodnega energetskega potencia-
la vodotoka v smislu racionalnega gospodarskega izkorišča-
nja naravnega vira in z izbiro racionalne tehnologije,

– da bo predvideni poseg v okolje projektiran in izve-
den tako, da se v največji možni meri zmanjša poraba prosto-
ra, snovi in energije v gradnji in obratovanju,

– ukrepe za zavarovanje zemljišč, objektov, naprav in
drugih dobrin pred škodljivimi posledicami med gradnjo in
obratovanjem hidroelektrarn oziroma zagotoviti nadomestila
ali odškodnine,

– upoštevanje urbanističnih, arhitektonskih in krajin-
skih značilnosti pri oblikovanju objektov, naprav in drugih
ureditev; pri oblikovanju vodnogospodarskih objektov
upoštevanje tudi načela sonaravnega urejanja,

– javno prehodnost jezovnih zgradb, kjer bo to funkcio-
nalno utemeljeno,

– ohranjanje biološke raznovrstnosti in avtohtonosti ha-
bitatov,

– ohranjanje in varovanje naravne in kulturne dediščine,
– ukrepe za varnost prebivalcev in njihovega premože-

nja med gradnjo in obratovanjem,
– ukrepe v zvezi s sanacijo, vzpostavitvijo novega ozi-

roma nadomestitvijo prejšnjega stanja okolja po prenehanju
koncesije.

Ukrepi in pogoji iz prejšnjega odstavka se podrobneje
določijo v koncesijski pogodbi.
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5. člen

(stroški koncesionarja)
Koncesionar nosi vse stroške v zvezi s koncesijo, ki bo

podeljena na podlagi te uredbe.

6. člen

(začetek in čas trajanja koncesije)
Koncesija se podeli za dobo trideset let.
Rok iz prejšnjega odstavka prične teči z dnem podpisa

koncesijske pogodbe.
Koncesija se lahko podaljša na način in pod pogoji,

določenimi v koncesijski pogodbi.

7. člen

(območje, na katero se koncesija nanaša)
Koncesija se nanaša na vodni potencial na vodnem

zemljišču vodotokov med kotama zgornje in spodnje vode
mHE iz 1. člena te uredbe.

8. člen

(plačilo za koncesijo)
Koncesionar plačuje za koncesijo enkrat letno znesek,

izračunan na podlagi bruto potenciala vodotoka izraženega v
kW. Letno plačilo za koncesijo je enako povprečni vrednosti
120 kWh realizirane oddaje energije malih hidroelektrarn v
slovenski elektroenergetski sistem v preteklem letu na en
kW bruto potenciala vodotoka iz 1. člena te uredbe in se
začne računati z dnem začetka oddajanja električne energije
v omrežje.

Za čas, ko koncesionar ne more uporabljati vode za
proizvodnjo električne energije zaradi višje sile (suša, popla-
va, potres, zemeljski plaz, močan veter, ipd.), se letno plačilo
za koncesijo zmanjša. Način določanja zmanjševanja plačila
se uredi v koncesijski pogodbi.

Plačilo za koncesijo se med državo in lokalno skup-
nostjo, na območju katere je elektrarna, razdeli v razmerju
40:60 v korist lokalne skupnosti, razen na demografsko
ogroženih območjih, kjer je to razmerje 20:80 v korist lokal-
ne skupnosti.

V primeru, da leži območje koncesije v več lokalnih
skupnostih, si le te delež plačila za koncesijo, ki jim pripada,
razdelijo skladno s pripadajočim deležem vodnega energet-
skega potenciala.

Način obračunavanja in plačevanja se podrobneje do-
loči v koncesijski pogodbi.

Prihodki iz tretjega odstavka tega člena so vir občinske-
ga proračuna in proračuna Republike Slovenije.

9. člen

(pravice koncesionarja)
Koncesionar ima:
1. pravico do izključnega izkoriščanja tistega dela vod-

nega energetskega potenciala, ki je predmet koncesije,
2. pravice proizvajalca električne energije zaradi pro-

izvodnje električne energije na podlagi obnovljivega vira, ki
mu zagotavlja najmanj enakovreden položaj pri oddaji pro-
izvedene električne energije v slovenski elektroenergetski
sistem oziroma položaj skladen z veljavno zakonodajo,

3. druge pravice, določene v koncesijski pogodbi v skla-
du s to uredbo.

10. člen

(nadzor nad izvajanjem koncesije)
Nadzor nad izvajanjem koncesije izvršujejo pristojni

inšpekcijski organi.

11. člen

(razlogi in način prenehanja koncesije)
Koncesija preneha:
1. s prenehanjem koncesijske pogodbe v skladu z zako-

nom,
2. z odvzemom koncesije,
3. z odkupom koncesije v skladu z zakonom.
Pogoji in način prenehanja koncesije se podrobneje

uredijo s koncesijsko pogodbo.

12. člen

(prenos objektov in naprav)
Po prenehanju koncesije preidejo v brezhibnem stanju

v posest koncedenta vsi objekti in naprave za zajem in izpust
vode, ki jih je za koncedenta zgradil ali drugače pridobil
koncesionar.

Način prenosa objektov iz prejšnjega odstavka v posest
koncedenta se uredi s koncesijsko pogodbo.

13. člen

(način pridobitve koncesije)
Koncesije na vodotokih iz 1. člena te uredbe se podelijo

na podlagi javnega razpisa.
Javni razpis izvede Uprava RS za varstvo narave.
O izbiri koncesionarja odloči Vlada Republike Sloveni-

je z upravno odločbo.
Javni razpis je veljaven tudi v primeru, če se nanj

prijavi samo en ponudnik.
Koncesionar je na podlagi odločbe o izbiri koncesio-

narja upravičen pričeti vse upravne postopke povezane s
posegom v prostor in opravljati druge investitorske posle.

14. člen

(objava in vsebina razpisa)
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slo-

venije.
Javni razpis obvezno vsebuje navedbe o:
– predmetu koncesije,
– pogojih za koncesijo,
– elementih, ki jih mora vsebovati prijava na razpis,
– začetku in času trajanja koncesije,
– zahtevanih strokovnih podlagah, ki jih zagotovi prija-

vitelj,
– roku za predložitev prijav,
– roku za izbor koncesionarja,
– merilih in postopku za izbor koncesionarja,
– prednostnih merilih, ki bodo vplivala na izbor,
– roku v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru,
– odgovorni osebi za dajanje informacij med razpisom.

15. člen

(trajanje razpisa)
Javni razpis traja od dneva objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.
Razpis je neuspešen, če do poteka razpisnega roka ni

predložena nobena veljavna prijava.
Prijava je neveljavna, če ne vsebuje vseh v razpisu

določenih sestavin.
Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi.

16. člen

(koncesijska pogodba)
Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesio-

narjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta Vla-

da Republike Slovenije.
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V primeru neskladja med to uredbo in koncesijsko po-
godbo veljajo določbe uredbe.

17. člen

(veljavnost uredbe)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 351-04/96-8/1-8
Ljubljana, dne 30. oktobra 1996.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

3576.

Na podlagi 23. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93 in 1/96) in 21. člena zakona o Vladi Repub-
like Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada
Republike Slovenije

U R E D B O
o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje vode Soče,
Idrijce in Bače za proizvodnjo električne energije

1. člen

S to uredbo Vlade Republike Slovenije določa pogoje
za podelitev koncesije za gospodarsko izkoriščanje reke So-
če na odseku od Volčanskega mostu do državne meje z
Republiko Italijo, reke Idrijce na odseku od železniškega
mostu do sotočja z reko Sočo in reke Bače na odseku od
obstoječega jezu do sotočja z reko Idrijco, izključno za pro-
izvodnjo električne energije.

Koncesija se bo podelila za odseke vodotokov Soče,
Idrijce in Bače, ki jih  opredeljujejo naslednje kote zgornjih
voda: 155,50 m n.m. na reki Soči v profilu Volčanskega
mostu, 155,15 m n.m. na reki Idrijci v profilu železniškega
mostu in 155,40 m n.m. na reki Bači v profilu tik pod
obstoječim jezom pri kraju Bača pri Modreju. Kota spodnje
vode odseka, na katerem se bo podelila koncesija, je 55,00 m
n.m., ki je kota gladine vode v profilu državne meje. Vse
kote so kote gladin vode pri srednjem letnem pretoku.

Skupni bruto energetski potencial zgoraj navedenih od-
sekov rek Soče, Idrijce in Bače, ki bo izkoriščen v verigi
hidroelektrarn Doblar, Plave in Solkan, znaša 640 GWh na
leto ob povprečnem pretoku 82,3 m3/sek (v profilu HE Pla-
ve) in faktorju izkoristljivosti 0,9.

2. člen

Zaradi proizvodnje električne energije se daje konce-
sionarju v izkoriščanje v 1. členu te uredbe opredeljeni bruto
potencial, ki ga bo koncesionar izkoriščal v verigi hidroelek-
trarn z instaliranim pretokom 180 m3/sek.

3. člen

Koncesija za gospodarsko izkoriščanje vodnega ener-
getskega potenciala iz 1. člena se podeli za 30 let.

Začetek izvajanja koncesije se šteje od dneva podpisa
koncesijske pogodbe.

Koncesija se lahko podaljša na način in pod pogoji,
določenimi v koncesijski pogodbi.

4. člen

Po prenehanju koncesije preidejo v brezhibnem stanju
v posest koncedenta vsi objekti in naprave, zgrajeni za na-
men izvajanja koncesije, ki jih je za koncedenta zgradil ali
drugače pridobil koncesionar.

Način prenosa objektov v posest koncedenta se uredi s
koncesijsko pogodbo.

5. člen

Koncesija se lahko podeli koncesionarju, ki poleg z
zakonom predpisanih pogojev za podelitev koncesije in po-
leg okoljevarstvenih pogojev po zakonu zagotavlja izpolni-
tev:

I. Pogojev povezanih z vodnim režimom in rabo vode,
ki so:

1. spoštovanje dogovorjenega vodnega režima Soče na
državni meji z Republiko Italijo;

2. zagotovitev ukrepov, da se dosedanja varnost pred
poplavami ne zmanjša, na urbaniziranih površinah pa po
možnosti poveča;

3. zagotovitev ukrepov za preprečevanje škodljivega
odlaganja gramoza, suspenzij in drugih plavin, ki bi zmanj-
šalo akumulacijsko sposobnost bazenov, poslabšalo predvi-
dene odtočne razmere v reki Soči in pritokih in povzročalo
prekoračitev projektiranih nivojev zajeznih gladin in zagoto-
vitev ukrepov za sanacijo negativnih posledic zaprojenosti;

4. zagotovitev ureditve izlivnih odsekov pritokov na
način, da zajezitve ne bodo škodljivo vplivale na režim odto-
ka visokih voda na njih in na reki Soči;

5. zagotovitev ureditve odvajanja vseh zalednih voda z
vseh območij, ki so kakorkoli pod neposrednim vplivom
zajezitev hidroelektrarn na Soči;

6. zagotovitev ukrepov proti poslabšanju razmer v zve-
zi z gladinskim stanjem, dinamiko pretokov, količino in
kakovostjo podtalnic;

7. zagotovitev zavarovanja brežin v akumulacijskih ba-
zenih ter zagotovitev stopnje varnosti, določene po pomenu
površin ali objektov, ki so zavarovana;

8. zagotovitev ukrepov, da se vodni režim med gradnjo
hidroenergetskih objektov ne bo bistveno poslabšal;

9. zagotovitev ukrepov za nespremenjeno izvajanje pra-
vice do rabe in uporabe vode drugih obstoječih uporabnikov;

10. zagotovitev prednosti pri izkoriščanju in rabi vode
pritokov Soče, vode iz korita Soče in iz zajezitvenih bazenov
vsem sedanjim in morebitnim bodočim uporabnikom vode
za oskrbo s pitno vodo, tehnološko vodo, vodo za hlajenje,
namakanje in drugo v skladu z opredelitvijo obstoječih in
potencialnih uporabnikov v elaboratu navedenem v 2. členu.
Koncesionar bo moral glede namakanja upoštevati podatke
iz nacionalnega programa namakanja, ko bo le-ta sprejet.

II. Pogojev v zvezi z rabo prostora in varstvom dobrin,
ki so:

1. zagotovitev ukrepov, da predvideni posegi v prostor
ohranijo obstoječe razmere ali omogočijo njihovo izboljša-
nje;

2. nadomestitev objektov in naprav, ki bodo odstranjeni
zaradi izgradnje hidroelektrarn;

3. zagotovitev ukrepov zavarovanja zemljišč, objektov,
naprav in drugih dobrin pred škodljivimi posledicami delo-
vanja hidroelektrarn oziroma zagotovitev nadomestil ali
odškodnin;

4. upoštevanje urbanistično-arhitektonskih in krajinskih
značilnosti in principov sonaravnega urejanja pri oblikova-
nju objektov, naprav in drugih ureditev, povezanih z ener-
getsko izrabo Soče;

5. omogočanje javnega dostopa do vode;
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6. zagotovitev rabe vode in zemljišč v območju zajezi-
tev za turistične in rekreacijske dejavnosti, ob upoštevanju
varnosti uporabnikov in potrebnih funkcionalnih omejitev.
Zlasti območje akumulacijskega jezera ob Mostu na Soči je
v dosedanjih desetletjih obstoja postalo integralni sestavni
del tega prostora in pomembno sooblikuje identiteto Mosta
na Soči in okolice ter predstavlja pomembno komponento
turistične in rekreacijske dejavnosti;

7. zagotovitev ukrepov za ohranitev biološke razno-
vrstnosti in avtohtonosti habitatov ter biološkega ravnotežja
tam, kjer je to mogoče in dolgoročno stabilno, sicer pa je
potrebno v tem obsegu nadomestiti vrednote;

8. zagotovitev ukrepov ohranjanja in varovanja narav-
ne in kulturne dediščine v največji možni meri;

9. upoštevanje sodobnih dognanj pri oblikovanju vod-
nogospodarskih objektov (nasipi, nove struge, zavarovanje
brežin itd.) ter upoštevanje načel sonaravnih ureditev.

III. Pogojev povezanih s socialnimi vplivi, ki so:

1. zagotovitev ukrepov za varnost prebivalcev in njiho-
vega premoženja med gradnjo in obratovanjem;

2. zagotovitev nadomestil in odškodnin prebivalcem
zaradi poslabšanih življenjskih in bivalnih razmer zaradi
posledic energetske izrabe Soče.

IV. Pogojev povezanih z izkoriščanjem vodnega ener-
getskega potenciala, ki so:

1. zagotovitev ukrepov za obratovanje verige hidroe-
lektrarn na spodnji Soči, kot proizvajalke variabilne energije
in regulacijske moči po načelu pretočne akumulacije in opti-
malno prilagojeno elektroenergetski oskrbi Slovenije;

2. zagotovitev ukrepov proti preseganju dovoljenih
maksimalnih denivelacij v zajezitvah in dovoljenih hitrostih
sprememb gladin spodnjih in zgornjih voda v zajezitvah ob
obratovanju hidroelektrarn;

3. zagotovitev ukrepov za vzdrževanje in ohranjanje
zgrajenega energetskega potenciala v skladu s pravili stroke
in standardi za vzdrževanje elektroenergetskega sistema Slo-
venije;

4. zagotovitev ukrepov za zavarovanje odgovornosti
proti tretjim osebam za morebitno ekološko škodo, ki bi jo
lahko povzročil med izgradnjo in izkoriščanjem elektroener-
getskega sistema.

Ukrepi in pogoji iz prejšnega odstavka se podrobneje
določijo v koncesijski pogodbi.

6. člen

Koncedent ima:

1. pravico določiti pogoje proizvodnje ob izjemnih eko-
loških razmerah v skladu z zakonom;

2. predkupno pravico do vse proizvedene električne
energije po pogojih tarifnega dela koncesijske pogodbe (3.
točka 7. člena te uredbe);

3. druge pravice, določene v koncesijski pogodbi v
skladu s to uredbo.

7. člen

Koncesionar ima :

1. pravico do izključnega izkoriščanja vodnega ener-
getskega potenciala, ki je predmet koncesije;

2. pravice proizvajalca električne energije zaradi pro-
izvodnje električne energije na podlagi obnovljivega vira, ki
mu zagotavlja najmanj enakovreden položaj pri oddaji pro-
izvedene električne, energije v slovenski elektroenergetski
sistem;

3. pogoji oblikovanja cen za plačilo dobavljene energi-
je se določijo v koncesijski pogodbi;

4. odplačno pravico do prenosa električne energije pre-
ko prenosnih naprav subjektov, ki opravljajo javne službe
prenosa električne energije v primerih, ko ne dobavlja ener-
gije subjektom prenosa in oskrbe slovenskega elektrogospo-
darstva;

5. koncesionar ima pravico, da se mu vložena sredstva
v dodatno zgrajeni hidroelektrarni Doblar II in Plave II povr-
nejo iz cene za proizvedeno električno energijo;

6. druge pravice, določene v koncesijski pogodbi v
skladu s to uredbo.

8. člen

Pravice in obveznosti koncedenta ter pravice in obvez-
nosti koncesionarja se podrobneje določijo v koncesijski
pogodbi.

9. člen

Koncesija se, na podlagi 3. točke 111.c člena zakona o
varstvu okolja, podeljuje brez javnega razpisa imetniku ob-
stoječe pravice za gospodarsko izkoriščanje naravne dobrine
za proizvodnjo električne energije zaradi njenega podaljša-
nja in povečanja njenega obsega.

Koncesionarja iz prejšnjega odstavka določi Vlada Re-
publike Slovenije z upravno odločbo.

10. člen

Medsebojna razmerja med koncesionarjem in konce-
dentom se skladno z določbami zakona o varstvu okolja
uredijo s koncesijsko pogodbo, ki mora biti sklenjena v pisni
obliki in mora imeti vse z zakonom določene sestavine.

Pogodbo iz prejšnjega odstavka sklene v imenu države
Vlada Republike Slovenije.

11. člen

Za izkoriščanje vodnega energetskega potenciala, ki je
predmet te koncesije plačuje koncesionar koncedentu letni
znesek v višini 7% od prodajne vrednosti proizvedene elek-
trične energije. Višina plačila za koncesijo in metodologija
za izračun prodajne vrednosti proizvedene električne energi-
je se določa v tarifnem delu koncesijske pogodbe.

Plačilo za koncesijo se obračunava in plačuje mesečno.
Plačevati se začne s pričetkom izvajanja koncesije.

Prihodki iz prejšnjih odstavkov so vir proračuna Re-
publike Slovenije in proračuna občin, na območju katerih so
elektrarne.

Plačilo za koncesijo se med državo in občinami razdeli
v razmerju 40 : 60 v korist občin. Razdelitev med občinami
se opravi skladno z bruto potencialom, ki pripada območju
posamezne občine.

12. člen

Koncesionar krije vse stroške v zvezi s koncesijo, ki bo
podeljena na podlagi te uredbe.

13. člen

Nadzor nad zakonitostjo izvajanja koncesije izvršujejo
pristojni inšpekcijski organi.

Nadzor nad finančnim poslovanjem izvršuje Računsko
sodišče Republike Slovenije.

14. člen

Razmerje med koncedentom in koncesionarjem prene-
ha:

1. s prenehanjem koncesijske pogodbe,
2. z odkupom koncesije in
3. z odvzemom koncesije.
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15. člen

Koncesionar je na podlagi odločbe o določitvi za kon-
cesionarja upravičen pričeti postopke za pridobitev lokacij-
skega dovoljenja, vodnogospodarskega soglasja in gradbe-
nega dovoljenja ter opravljati druge investitorske posle.

16. člen

Elaborat “Strokovne podlage za izkoriščanje vodnega
energetskega potenciala spodnje Soče”, Vlada Republike
Slovenije, julij 1996, so obvezno strokovno izhodišče za
projektne rešitve in izvedbo projekta izkoriščanja vodnega
energetskega potenciala spodnje Soče.

17. člen

V primeru neskladja med to uredbo in koncesijsko po-
godbo veljajo določila te uredbe.

18. člen

Koncesija se podeljuje javnemu podjetju Soške elek-
trarne d.o.o., kot imetniku obstoječe pravice za gospodarsko
izkoriščanje naravne dobrine za proizvodnjo električne ener-
gije.

19. člen

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

Št. 351-04/96-9/1-8
Ljubljana, dne 30. oktobra 1996.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

OBČINE

SLOVENSKE KONJICE

3577.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo), 3. in 56. člena
zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS,
št. 15/94, 13/95 – odl. US, 34/96 – odl. US, Uradni list RS,
št. 38/96 in 43/96 – odl. US) je svet Krajevne skupnosti
Bezina na seji dne 23. oktobra 1996 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Bezina

1. člen

Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samopri-
spevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Bezina, ki
vključuje naselja Bezina, Gabrovnik in Strtenik.

2. člen

S samoprispevkom zbrana sredstva bodo uporabljena
za sofinanciranje naslednjega programa:

v 000 tolarjih

– ureditev kanalizacije 2.500

– izgradnja pločnika v spodnji Bezini 2.000

– asfaltiranje nekategoriziranih cest 3.000

– javna razsvetljava 2.000

– izgradnja športnega igrišča 1.000

– obnova kapelic in križev 500

3. člen

Dan glasovanja na referendumu je nedelja 8. december
1996 od 7. do 19. ure. Referendum bo izvedla volilna komi-
sija krajevne skupnosti.

4. člen

Z referendumom se bodo občani izrekli o uvedbi kra-
jevnega samoprispevka za obdobje petih let od 1. 1. 1997 do
31. 12. 2001.

5. člen

S samoprispevkom bo zbrano 11,000.000 tolarjev.
Za izvedbo programa je potrebno 35,000.000 tolarjev.
Potrebno bo zagotoviti še sredstva občanov in sredstva

proračuna Občine Slovenske Konjice.

6. člen

Samoprispevek bodo plačevali občani, ki imajo stalno
prebivališče na območju Krajevne skupnosti Bezina po stop-
nji 2%:

– od neto plače oziroma nadomestila plače ter nagrade
in od plačila dopolnilnega dela po pogodbi o delu,

– od neto zavarovalne osnove samostojnih podjetnikov
posameznikov,

– od neto osnove za plačilo prispevkov lastnikov družb,
ki si ne izplačujejo plače,

– od neto pokojnin,
– od katastrskega dohodka,
– začasno zaposleni v tujini s stalnim prebivališčem na

območju Krajevne skupnosti Bezina od osnove, ki je enaka
povprečni plači v gospodarstvu RS za preteklo trimesečje,

– od neto dobička tistih, ki opravljajo postransko de-
javnost.

Lastniki stanovanjske hiše, počitniške hiše ali vinske
kleti, ki nimajo na območju Krajevne skupnosti Bezina stal-
nega prebivališča, plačajo samoprispevek letno v višini to-
larske protivrednosti 100 DEM po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila.

7. člen

Oprostitve plačila samoprispevka so določene v 12.
členu zakona o samoprispevku.

Občani, ki bi bili socialno ogroženi zaradi plačila sa-
moprispevka, bodo svoje pravice lahko uveljavljali pri svetu
Krajevne skupnosti Bezina.

8. člen

Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo zbirala na
posebnem žiro računu Krajevne skupnosti Bezina.

9. člen

Za zbiranje sredstev je odgovoren svet krajevne skup-
nosti, ki hkrati skrbi za izvajanje sprejetega programa.
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10. člen

Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so
vpisani v splošni volilni imenik Krajevne skupnosti Bezina.

11. člen

Na referendumu bodo občani glasovali tajno in nepo-
sredno z glasovnicami naslednje vsebine:

Krajevna skupnost Bezina

GLASOVNICA

Za glasovanje na referendumu v Krajevni skupnosti
Bezina dne 8. 12. 1996 za uvedbo krajevnega samoprispevka
za dobo pet let od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2001.

Sredstva samoprispevka bodo namensko porabljena za:

– ureditev kanalizacije,

– izgradnja pločnika v spodnji Bezini,

– asfaltiranje nekategoriziranih cest,

– javna razsvetljava,

– izgradnja športnega igrišča,

– obnova kapelic in križev.

GLASUJEM
“ZA” “PROTI”

Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo
“ZA”, če se strinja, oziroma “PROTI”, če se ne strinja z
uvedbo samoprispevka.

12. člen

Nadzor nad zbiranjem in porabo s samoprispevkom
zbranih sredstev opravlja svet Krajevne skupnosti Bezina, ki
je dolžan vsako leto poročati zboru krajanov o višini zbranih
in porabljenih sredstev.

13. člen

Dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za
opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, je 8. 11.
1996.

14. člen

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

Bezina, dne 23. oktobra 1996.

Predsednik
sveta Krajevne skupnosti

Bezina
Božidar Laznik l. r.

3578.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo), 3. in 56. člena
zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS,
št. 15/94, 13/95 – odl. US, 34/96 – odl. US, Uradni list RS,
št. 38/96 in 43/96 – odl. US) je svet Krajevne skupnosti
Slov. Konjice na 6. seji dne 28. oktobra 1996 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka za območje Krajevne skupnosti
Slovenske Konjice

1. člen

Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samopri-
spevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Slovenske
Konjice, ki vključuje naselja Blato, Slovenske Konjice, Zgor-
nja Pristava in Škalce.

2. člen

S samoprispevkom zbrana sredstva bodo uporabljena
za sofinanciranje naslednjega programa:

v 000 tolarjih

– oskrba z zdravo pitno vodo 48.655
– dozidava učilnic, kuhinje, jedilnice

in veznega hodnika v OŠ Pod goro 29.195
– modernizacija cest – asfaltiranje,

širitev ali izgradnja pločnika oziroma
kolesarske steze ter izgradnja javne
razsvetljave (Celjska, C. pod goro, Žička,
Mizarska, Prečna, Liptovska – tretji pas
in pločnik, Tatenbachova, Cvetlična –
širitev in parkirišča nad župniščem, Pod
gradom, Škalska, Rimska, Slomškova,
Mlinska, Šarhova, Kletna, Gubčeva,
Taborniška, Ul. Anice Černejeve, Ulica
pri izviru, Mariborska, Štajerska ter ceste
Trdin – Škalce, Vinogradna – Vinotoč,
dostop do Jezera, Škalce – Založnik –
Cesta ob Dravinji, Blato – Breg,
pokopališče – Stari grad, Sp. Pristava,
Vila Marija – cesta za Polene) 52.770

– urejanje kanalizacije (Stari trg,
Žička, Mizarska, Tovarniška,
Obrtniška, Tatenbachova, Škalce) 10.000

– regulacija (prestavitev) Polenšice 19.000
– vzdrževanje mesta 10.000
– obnova mrliške vežice 10.000
– obnova bazena 10.000
– zamenjava centrale CATV

(povečanje z 20 na 40 programov)  5.000

3. člen

Dan glasovanja na referendumu je nedelja 8. december
1996 od 7. do 19. ure. Referendum bo izvedla volilna komi-
sija krajevne skupnosti.

4. člen

Z referendumom se bodo občani izrekli o uvedbi kra-
jevnega samoprispevka za obdobje petih let od 1. 1. 1997 do
31. 12. 2001.

5. člen

S samoprispevkom bo zbrano 194,116.000 tolarjev.
Za izvedbo programa je potrebno 571,171.000 tolarjev.
Potrebno bo zagotoviti še sredstva občanov, sredstva

proračuna Občine Slovenske Konjice ter druga sredstva.

6. člen

Samoprispevek bodo plačevali občani, ki imajo stalno
prebivališče na območju Krajevne skupnosti Slov. Konjice
po stopnji 2%:

– od neto plače oziroma nadomestila plače ter nagrade
in od plačila dopolnilnega dela po pogodbi o delu,
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– od neto zavarovalne osnove samostojnih podjetni-
kov,

– od neto osnove za plačilo prispevkov lastnikov družb,
ki si ne izplačujejo plače,

– od neto pokojnin,
– od katastrskega dohodka,
– začasno zaposleni v tujini s stalnim prebivališčem na

območju Krajevne skupnosti Slov. Konjice od osnove, ki je
enaka povprečni plači v gospodarstvu RS za preteklo trime-
sečje,

– od neto dobička tistih, ki opravljajo postransko de-
javnost.

Lastniki stanovanjske oziroma počitniške hiše oziroma
stanovanja, ki nimajo na območju Krajevne skupnosti Slov.
Konjice stalnega prebivališča, plačajo samoprispevek letno
v višini tolarske protivrednosti 100 DEM po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila.

7. člen

Oprostitve plačila samoprispevka so določene v 12.
členu zakona o samoprispevku.

Plačevanja samoprispevka so oproščeni tudi tisti obča-
ni iz 1. in 4. alinee 1. odstavka 6. člena, ki ne plačujejo
dohodnine oz. tisti občani iz tega odstavka, katerim je zne-
sek obračunanega samoprispevka višji od obračunane oziro-
ma odmerjene dohodnine, in sicer nad višino obračunane
oziroma odmerjene dohodnine.

8. člen

Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo zbirala na
posebnem žiro računu Krajevne skupnosti Slov. Konjice.

9. člen

Za zbiranje sredstev je odgovoren svet krajevne skup-
nosti, ki hkrati skrbi za izvajanje sprejetega programa.

10. člen

Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so
vpisani v splošni volilni imenik krajevne skupnosti.

11. člen

Na referendumu bodo občani glasovali tajno in nepo-
sredno z glasovnicami naslednje vsebine:

Krajevna skupnost Slovenske Konjice

GLASOVNICA

Za glasovanje na referendumu v Krajevni skupnosti
Slovenske Konjice dne 8. 12. 1996 za uvedbo krajevnega
samoprispevka za dobo pet let od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2001.

Sredstva samoprispevka bodo namensko porabljena za:
– oskrbo z zdravo pitno vodo,
– dozidavo učilnic, kuhinje, jedilnice in veznega hod-

nika v OŠ Pod goro,
– modernizacijo cest – asfaltiranje, širitev ali izgradnja

pločnika oziroma, kolesarske steze ter izgradnja javne raz-
svetljave (Celjska, C. pod goro, Žička, Mizarska, Prečna,
Liptovska – tretji pas in pločnik, Tatenbachova, Cvetlična –
širitev in parkirišča nad župniščem, Pod gradom, Škalska,
Rimska, Slomškova, Mlinska, Šarhova, Kletna, Gubčeva,
Taborniška, Ul. Anice Černejeve, Ulica pri izviru, Maribor-
ska, Štajerska ter ceste Trdin – Škalce, Vinogradna – Vino-
toč, dostop do Jezera, Škalce – Založnik – Cesta ob Dravinji,
Blato – Breg, pokopališče – Stari grad, Sp. Pristava, Vila
Marija – cesta za Polene),

– urejanje kanalizacije (Stari trg, Žička, Mizarska, To-
varniška, Obrtniška, Tatenbachova, Škalce),

– regulacijo (prestavitev) Polenšice,
– vzdrževanje mesta,
– obnovo mrliške vežice,
– obnovo bazena,
– zamenjavo centrale CATV (povečanje z 20 na 40

programov).

GLASUJEM
“ZA” “PROTI”

Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo
“ZA”, če se strinja, oziroma “PROTI”, če se ne strinja z
uvedbo samoprispevka.

12. člen

Nadzor nad zbiranjem in porabo s samoprispevkom
zbranih sredstev opravlja svet Krajevne skupnosti Slovenske
Konjice, ki je dolžan vsako leto poročati zboru krajanov o
višini zbranih in porabljenih sredstev.

13. člen

Dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za
opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, je 8. 11.
1996.

14. člen

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

Slovenske Konjice, dne 28. oktobra 1996.

Predsednik
sveta Krajevne skupnosti

Slovenske Konjice
Božidar Punčuh l. r.

3579.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo), 3. in 56. člena
zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS,
št. 15/94, 13/95 – odl. US, 34/96 – odl. US, Uradni list RS,
št. 38/96 in št. 43/96 – odl. US) je svet Krajevne skupnosti
Konjiška vas na seji dne 18. oktobra 1996 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka za območje Krajevne skupnosti
Konjiška vas

1. člen

Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samopri-
spevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Konjiška
vas, ki vključuje naselja Konjiška vas, Nova vas, Breg, Pre-
žigal in Spodnja Pristava.

2. člen

S samoprispevkom zbrana sredstva bodo uporabljena
za sofinanciranje naslednjega programa:

– asfaltiranje ceste proti Gošniku v Novi vasi,
– preplastitev odseka ceste Konjiška vas – Tolsti vrh,
– preplastitev preostale ceste Breg – Nova vas – Sp.

Pristava,
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– sanacija asfaltne prevleke v naselju Konjiška vas,
– asfaltiranje ceste Černec – Kocjan,
– dograditev vodovodnega omrežja v naselju Sp. Pri-

stava,
– ureditev javne razsvetljave,
– izgradnja igrišča za mali nogomet in košarko,
– za čisto pitno vodo,
– za izgradnjo prizidka k OŠ Pod goro.

3. člen

Dan glasovanja na referendumu je nedelja 8. december
1996 od 7. do 19. ure. Referendum bo izvedla volilna komi-
sija krajevne skupnosti.

4. člen

Z referendumom se bodo občani izrekli o uvedbi kra-
jevnega samoprispevka za obdobje petih let od 1. 1. 1997 do
31. 12. 2001.

5. člen

S samoprispevkom bo zbrano 2,060.000 tolarjev letno.
Za izvedbo programa je potrebno 5,600.000 tolarjev

letno.
Potrebno bo zagotoviti še sredstva občanov in sredstva

proračuna Občine Slovenske Konjice.

6. člen

Samoprispevek bodo plačevali občani, ki imajo stalno
prebivališče na območju Krajevne skupnosti Konjiška vas
po stopnji 2%:

– od neto plače oziroma nadomestila plače ter nagrade
in od plačila dopolnilnega dela po pogodbi o delu,

– od neto zavarovalne osnove samostojnih podjetnikov
posameznikov,

– od neto osnove za plačilo prispevkov lastnikov družb,
ki si ne izplačujejo plače,

– od neto pokojnin,

– od katastrskega dohodka,

– začasno zaposleni v tujini s stalnim prebivališčem na
območju Krajevne skupnosti Konjiška vas od osnove, ki je
enaka povprečni plači v gospodarstvu RS za preteklo trime-
sečje,

– od neto dobička tistih, ki opravljajo postransko de-
javnost.

Lastniki stanovanjske hiše, počitniške hiše ali vinske
kleti, ki nimajo na območju Krajevne skupnosti Konjiška
vas stalnega prebivališča, plačajo samoprispevek letno v
višini tolarske protivrednosti 100 DEM po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila.

7. člen

Oprostitve plačila samoprispevka so določene v 12.
členu zakona o samoprispevku.

Občani, ki bi bili socialno ogroženi zaradi plačila sa-
moprispevka, bodo svoje pravice lahko uveljavljali pri svetu
Krajevne skupnosti Konjiška vas.

8. člen

Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo zbirala na
posebnem žiro računu Krajevne skupnosti Konjiška vas.

9. člen

Za zbiranje sredstev je odgovoren svet krajevne skup-
nosti, ki hkrati skrbi za izvajanje sprejetega programa.

10. člen

Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so
vpisani v splošni volilni imenik Krajevne skupnosti Ko-
njiška vas.

11. člen

Na referendumu bodo občani glasovali tajno in nepo-
sredno z glasovnicami naslednje vsebine:

Krajevna skupnost Konjiška vas

GLASOVNICA

Za glasovanje na referendumu v Krajevni skupnosti
Konjiška vas dne 8. 12. 1996 za uvedbo krajevnega samo-
prispevka za dobo pet let od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2001.

Sredstva samoprispevka bodo namensko porabljena za:
– asfaltiranje ceste proti Gošniku v Novi vasi,
– preplastitev odseka ceste Konjiška vas – Tolsti vrh,
– preplastitev preostale ceste Breg – Nova vas – Sp.

Pristava,
– sanacija asfaltne prevleke v naselju Konjiška vas,
– asfaltiranje ceste Černec – Kocjan,
– dograditev vodovodnega omrežja v naselju Sp. Pri-

stava,
– ureditev javne razsvetljave,
– izgradnja igrišča za mali nogomet in košarko,
– za čisto pitno vodo,
– za izgradnjo prizidka k OŠ Pod goro.

GLASUJEM
“ZA” “PROTI”

Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo
“ZA”, če se strinja, oziroma “PROTI”, če se ne strinja z
uvedbo samoprispevka.

12. člen

Nadzor nad zbiranjem in porabo s samoprispevkom
zbranih sredstev opravlja svet Krajevne skupnosti Konjiška
vas, ki je dolžan vsako leto poročati zboru krajanov o višini
zbranih in porabljenih sredstev.

13. člen

Dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za
opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, je 8. 11.
1996.

14. člen

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

Konjiška vas, dne 18. oktobra 1996.

Predsednik
sveta Krajevne skupnosti

Konjiška vas
Branko Pišotek l. r.

3580.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo), 3. in 56. člena
zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS,
št. 15/94, 13/95 – odl. US, 34/96 – odl. US, Uradni list RS,
št. 38/96 in št. 43/96 – odl. US) je svet Krajevne skupnosti
Loče na seji dne 22. oktobra 1996 sprejel
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S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Loče

1. člen

Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samopri-
spevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Loče, ki
vključuje naselja Loče, Mali breg, Koble, Podob, Kravjek,
Mlače, Penoje, Lipoglav, Ostrožno pri Ponikvi – del, Kloko-
čovnik in Suhadol.

2. člen

S samoprispevkom zbrana sredstva bodo uporabljena
za sofinanciranje sledečega programa:

1. sofinanciranje izgradnje vodovodnih virov,
2. sofinanciranje izgradnje za prehod na devetletno šolo

in ureditev zunanjih površin za športno dejavnost,
3. zgraditev avtobusne postaje, ureditev prometnega

režima in izgradnja pločnikov v Ločah,
4. vzdrževanje sakralno kulturnega spomenika – cer-

kev, dvorana in grad Pogled,
5. izgradnja bencinske črpalke – ureditev dokumentacije.
6. Preplastitev krajevnih cest:
– Loče – Suhadol 1700 m
– Buser – Hajdnik-Mlakar 600 m
– Loče – Kravjek 1200 m
– Koble – Podob 1000 m
– Koble – Mali breg 300 m
7. Modernizacija in asfaltiranje krajevnih cest:
– Golobjek – Hvala – Pečovnik 1300 m
– Klokočovnik – Kukovič – Fevžer 1500 m
– Cugmas – Zidanšek – Brumec 1000 m
– Dečman – Čujež, železnica – Orešnik 800 m
8. javna razsvetljava Loče, Mali breg,
9. ureditev in posodobitev krajevnih mostov.

3. člen

Dan glasovanja na referendumu je nedelja 8. december
1996 od 7. do 19. ure. Referendum bo izvedla volilna komi-
sija krajevne skupnosti.

4. člen

Z referendumom se bodo občani izrekli o uvedbi kra-
jevnega samoprispevka za obdobje petih let od 1. 1. 1997 do
31. 12. 2001.

5. člen

S samoprispevkom bo zbrano 50,000.000 tolarjev.
Za izvedbo programa je potrebno 145,000.000 tolarjev.
Potrebno bo zagotoviti še sredstva občanov in sredstva

proračuna Občine Slovenske Konjice.

6. člen

Samoprispevek bodo plačevali občani, ki imajo stalno
prebivališče na območju Krajevne skupnosti Loče po stopnji
2%:

– od neto plače oziroma nadomestila plače ter nagrade
in od plačila dopolnilnega dela po pogodbi o delu,

– od neto zavarovalne osnove samostojnih podjetnikov
posameznikov,

– od neto osnove za plačilo prispevkov lastnikov družb,
ki si ne izplačujejo plače,

– od neto pokojnin,
– od katastrskega dohodka,
– začasno zaposleni v tujini s stalnim prebivališčem na

območju Krajevne skupnosti Loče od osnove, ki je enaka
povprečni plači v gospodarstvu RS za preteklo trimesečje,

– od neto dobička tistih, ki opravljajo postransko de-
javnost.

Lastniki stanovanjske hiše, počitniške hiše ali vinske
kleti, ki nimajo na območju Krajevne skupnosti Loče stalne-
ga prebivališča, plačajo samoprispevek letno v višini tolar-
ske protivrednosti 100 DEM po srednjem tečaju Banke Slo-
venije na dan plačila.

7. člen

Oprostitve plačila samoprispevka so določene v 12.
členu zakona o samoprispevku.

Občani, ki bi bili socialno ogroženi zaradi plačila sa-
moprispevka, bodo svoje pravice lahko uveljavljali pri svetu
Krajevne skupnosti Loče.

8. člen

Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo zbirala na
posebnem žiro računu Krajevne skupnosti Loče.

9. člen

Za zbiranje sredstev je odgovoren svet krajevne skup-
nosti, ki hkrati skrbi za izvajanje sprejetega programa.

10. člen

Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so
vpisani v splošni volilni imenik Krajevne skupnosti Loče.

11. člen

Na referendumu bodo občani glasovali tajno in nepo-
sredno z glasovnicami naslednje vsebine:

Krajevna skupnost Loče

GLASOVNICA

Za glasovanje na referendumu v Krajevni skupnosti
Loče dne 8. 12. 1996 za uvedbo krajevnega samoprispevka
za dobo pet let od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2001.

Sredstva samoprispevka bodo namensko porabljena za:
1. sofinanciranje izgradnje vodovodnih virov,
2. sofinanciranje izgradnje za prehod na devetletno šolo

in ureditev zunanjih površin za športno dejavnost,
3. zgraditev avtobusne postaje, ureditev prometnega

režima in izgradnja pločnikov v Ločah,
4. vzdrževanje sakralno kulturnega spomenika – cer-

kev, dvorana in grad Pogled,
5. izgradnja bencinske črpalke – ureditev dokumentacije,
6. preplastitev krajevnih cest:
– Loče – Suhadol 1700 m
– Buser – Hajdnik-Mlakar 600 m
– Loče – Kravjek 1200 m
– Koble – Podob 1000 m
– Koble – Mali breg 300 m
7. modernizacija in asfaltiranje krajevnih cest:
– Golobjek – Hvala – Pečovnik 1300 m
– Klokočovnik – Kukovič – Fevžer 1500 m
– Cugmas – Zidanšek – Brumec 1000 m
– Dečman – Čujež, železnica – Orešnik 800 m
8. javna razsvetljava Loče, Mali breg,
9. ureditev in posodobitev krajevnih mostov.

GLASUJEM
“ZA” “PROTI”

Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo
“ZA”, če se strinja, oziroma “PROTI”, če se ne strinja z
uvedbo samoprispevka.
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12. člen

Nadzor nad zbiranjem in porabo s samoprispevkom
zbranih sredstev opravlja svet Krajevne skupnosti Loče, ki je
dolžan vsako leto poročati zboru krajanov o višini zbranih in
porabljenih sredstev.

13. člen

Dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za
opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, je 8. 11.
1996.

14. člen

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

Loče, dne 22. oktobra 1996.

Predsednik
sveta Krajevne skupnosti

Loče
Franc Petek l. r.

3581.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo), 3. in 56. člena
zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS,
št. 15/94, 13/95 – odl. US, 34/96 – odl. US, Uradni list RS,
št. 38/96 in 43/96 – odl. US) je svet Krajevne skupnosti
Tepanje na seji dne 22. oktobra 1996 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Tepanje

1. člen

Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samopri-
spevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Tepanje,
ki vključuje naselja Tepanje, Tepanjski vrh, Dobrnež, Novo
Tepanje in Perovec.

2. člen

S samoprispevkom zbrana sredstva bodo uporabljena
za sofinanciranje naslednjega programa:

SIT

1. pridobitev lastnega izvira pitne vode 10,000.000

2. modernizacija cest 16,000.000

3. izgradnja mrliške vežice 12,000.000

4. rekonstrukcija doma krajanov
in razširitev gasilske garaže 18,000.000

5. kanalizacije 6,000.000

6. javna razsvetljava 2,000.000

3. člen

Dan glasovanja na referendumu je nedelja 8. december
1996 od 7. do 19. ure. Referendum bo izvedla volilna komi-
sija krajevne skupnosti.

4. člen

Z referendumom se bodo občani izrekli o uvedbi kra-
jevnega samoprispevka za obdobje petih let od 1. 1. 1997 do
31. 12. 2001.

5. člen

S samoprispevkom bo zbrano 27,600.000 tolarjev.
Za izvedbo programa je potrebno 64,000.000 tolarjev.
Potrebno bo zagotoviti še sredstva občanov in sredstva

proračuna Občine Slovenske Konjice.

6. člen

Samoprispevek bodo plačevali občani, ki imajo stalno
prebivališče na območju Krajevne skupnosti Tepanje po stop-
nji 2%:

– od neto plače oziroma nadomestila plače ter nagrade
in od plačila dopolnilnega dela po pogodbi o delu,

– od neto zavarovalne osnove samostojnih podjetnikov
posameznikov,

– od neto osnove za plačilo prispevkov lastnikov družb,
ki si ne izplačujejo plače,

– od neto pokojnin,
– od katastrskega dohodka,
– začasno zaposleni v tujini s stalnim prebivališčem na

območju Krajevne skupnosti Tepanje od osnove, ki je enaka
povprečni plači v gospodarstvu RS za preteklo trimesečje,

– od neto dobička tistih, ki opravljajo postransko de-
javnost.

Lastniki stanovanjske hiše, počitniške hiše ali vinske
kleti, ki nimajo na območju Krajevne skupnosti Tepanje
stalnega prebivališča, plačajo samoprispevek letno v višini
tolarske protivrednosti 100 DEM po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila.

7. člen

Oprostitve plačila samoprispevka so določene v 12.
členu zakona o samoprispevku.

Občani, ki bi bili socialno ogroženi zaradi plačila sa-
moprispevka, bodo svoje pravice lahko uveljavljali pri svetu
Krajevne skupnosti Tepanje.

8. člen

Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo zbirala na
posebnem žiro računu Krajevne skupnosti Tepanje.

9. člen

Za zbiranje sredstev je odgovoren svet krajevne skup-
nosti, ki hkrati skrbi za izvajanje sprejetega programa.

10. člen

Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so
vpisani v splošni volilni imenik Krajevne skupnosti Tepanje.

11. člen

Na referendumu bodo občani glasovali tajno in nepo-
sredno z glasovnicami naslednje vsebine:

Krajevna skupnost Tepanje

GLASOVNICA

Za glasovanje na referendumu v Krajevni skupnosti
Tepanje dne 8. 12. 1996 za uvedbo krajevnega samoprispev-
ka za dobo pet let od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2001.

Sredstva samoprispevka bodo namensko porabljena za:
– pridobitev lastnega izvira pitne vode,
– modernizacija cest,
– izgradnja mrliške vežice,
– rekonstrukcija doma krajanov in razširitev gasilske

garaže,
– kanalizacije,
– javna razsvetljava.
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GLASUJEM
“ZA” “PROTI”

Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo
“ZA”, če se strinja, oziroma “PROTI”, če se ne strinja z
uvedbo samoprispevka.

12. člen

Nadzor nad zbiranjem in porabo s samoprispevkom
zbranih sredstev opravlja svet Krajevne skupnosti Tepanje,
ki je dolžan vsako leto poročati zboru krajanov o višini
zbranih in porabljenih sredstev.

13. člen

Dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za
opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, je 8. 11.
1996.

14. člen

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

Tepanje, dne 22. oktobra 1996.

Predsednik
sveta Krajevne skupnosti

Tepanje
Anton Ofentavšek l. r.

3582.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo), 3. in 56. člena
zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS,
št. 15/94, 13/95 – odl. US, 34/96 – odl. US, Uradni list RS,
št. 38/96 in 43/96 – odl. US) je svet Krajevne skupnosti
Vešenik-Brdo na seji dne 28. oktobra 1996 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka za območje Krajevne skupnosti
Vešenik-Brdo

1. člen

Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samopris-
pevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Vešenik-
Brdo, ki vključuje naselja Brdo in Vešenik.

2. člen

S samoprispevkom zbrana sredstva bodo uporabljena
za sofinanciranje naslednjega programa:

SIT
1. zagotovitev zdrave in čiste pitne vode 600.000
2. kanalizacija na Brdu 700.000

3. modernizacija in povezava ceste
Brdo–Prode–Tepanjski vrh 2,400.000

4. javna razsvetljava na Brdu in Vešeniku 1,500.000
5. ureditev propustov na kritičnih odcepih

obstoječih cest v KS 800.000

3. člen

Dan glasovanja na referendumu je nedelja 8. december
1996 od 7. do 19. ure. Referendum bo izvedla volilna komi-
sija krajevne skupnosti.

4. člen

Z referendumom se bodo občani izrekli o uvedbi kra-
jevnega samoprispevka za obdobje petih let od 1. 1. 1997 do
31. 12. 2001.

5. člen

S samoprispevkom bo zbrano 6,000.000 tolarjev.
Za izvedbo programa je potrebno 12,000.000 tolarjev.
Potrebno bo zagotoviti še sredstva občanov in sredstva

proračuna Občine Slovenske Konjice.

6. člen

Samoprispevek bodo plačevali občani, ki imajo stalno
prebivališče na območju Krajevne skupnosti Vešenik-Brdo
po stopnji 2%:

– od neto plače oziroma nadomestila plače ter nagrade
in od plačila dopolnilnega dela po pogodbi o delu,

– od neto zavarovalne osnove samostojnih podjetnikov
posameznikov,

– od neto osnove za plačilo prispevkov lastnikov družb,
ki si ne izplačujejo plače,

– od neto pokojnin,
– od katastrskega dohodka,
– začasno zaposleni v tujini s stalnim prebivališčem na

območju Krajevne skupnosti Vešenik-Brdo od osnove, ki je
enaka povprečni plači v gospodarstvu RS za preteklo trime-
sečje,

– od neto dobička tistih, ki opravljajo postransko de-
javnost.

Lastniki stanovanjske hiše, počitniške hiše ali vinske
kleti, ki nimajo na območju krajevne skupnosti Vešenik-
Brdo stalnega prebivališča, plačajo samoprispevek letno v
višini tolarske protivrednosti 100 DEM po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila.

7. člen

Oprostitve plačila samoprispevka so določene v 12.
členu zakona o samoprispevku.

Občani, ki bi bili socialno ogroženi zaradi plačila sa-
moprispevka, bodo svoje pravice lahko uveljavljali pri svetu
Krajevne skupnosti Vešenik-Brdo.

8. člen

Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo zbirala na
posebnem žiro računu Krajevne skupnosti Vešenik-Brdo.

9. člen

Za zbiranje sredstev je odgovoren svet krajevne skup-
nosti, ki hkrati skrbi za izvajanje sprejetega programa.

10. člen

Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so
vpisani v splošni volilni imenik Krajevne skupnosti Veše-
nik-Brdo.

11. člen

Na referendumu bodo občani glasovali tajno in nepo-
sredno z glasovnicami naslednje vsebine:

Krajevna skupnost Vešenik-Brdo

GLASOVNICA

Za glasovanje na referendumu v Krajevni skupnosti
Vešenik-Brdo dne 8. 12. 1996 za uvedbo krajevnega samo-
prispevka za dobo pet let od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2001.
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Sredstva samoprispevka bodo namensko porabljena za:

1. zagotovitev zdrave in čiste pitne vode,

2. kanalizacija na Brdu,

3. modernizacija in povezava ceste Brdo – Prode –
Tepanjski vrh,

4. javna razsvetljava na Brdu in Vešeniku,

5. ureditev propustov na kritičnih odcepih obstoječih
cest v KS.

GLASUJEM

“ZA” “PROTI”

Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo
“ZA”, če se strinja, oziroma “PROTI”, če se ne strinja z
uvedbo samoprispevka.

12. člen

Nadzor nad zbiranjem in porabo s samoprispevkom
zbranih sredstev opravlja svet Krajevne skupnosti Vešenik-
Brdo, ki je dolžan vsako leto poročati zboru krajanov o
višini zbranih in porabljenih sredstev.

13. člen

Dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za
opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, je 8. 11.
1996.

14. člen

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

Vešenik, dne 28. oktobra 1996.

Predsednik
sveta Krajevne skupnosti

Vešenik-Brdo
Marjan Brezovšček l. r.

2. obnova cest v krajevni skupnosti in asfalt Slokar-
Preložnik,

3. kanalizacija v krajevni skupnosti s pločnikom Fink-
Ulipi,

4. šolski prevozi,
5. javna razsvetljava,
6. odmera zemljišč za ceste,
7. izgradnja prizidka k OŠ Pod goro.

3. člen

Dan glasovanja na referendumu je nedelja 8. december
1996 od 7. do 19. ure. Referendum bo izvedla volilna komi-
sija krajevne skupnosti.

4. člen

Z referendumom se bodo občani izrekli o uvedbi kra-
jevnega samoprispevka za obdobje petih let od 1. 1. 1997 do
31. 12. 2001.

5. člen

S samoprispevkom bo zbrano 2,500.000 tolarjev.
Za izvedbo programa je potrebno 30,000.000 tolarjev.
Potrebno bo zagotoviti še sredstva občanov in sredstva

proračuna Občine Slovenske Konjice.

6. člen

Samoprispevek bodo plačevali občani, ki imajo stalno
prebivališče na območju Krajevne skupnosti Zeče po stopnji
2%:

– od neto plače oziroma nadomestila plače ter nagrade
in od plačila dopolnilnega dela po pogodbi o delu,

– od neto zavarovalne osnove samostojnih podjetnikov
posameznikov,

– od neto osnove za plačilo prispevkov lastnikov družb,
ki si ne izplačujejo plače,

– od neto pokojnin,
– od katastrskega dohodka,
– začasno zaposleni v tujini s stalnim prebivališčem na

območju Krajevne skupnosti Zeče od osnove, ki je enaka
povprečni plači v gospodarstvu RS za preteklo trimesečje,

– od neto dobička tistih, ki opravljajo postransko de-
javnost.

Lastniki stanovanjske hiše, počitniške hiše ali vinske
kleti, ki nimajo na območju Krajevne skupnosti Zeče stalne-
ga prebivališča, plačajo samoprispevek letno v višini tolar-
ske protivrednosti 100 DEM po srednjem tečaju Banke Slo-
venije na dan plačila.

7. člen

Oprostitve plačila samoprispevka so določene v 12.
členu zakona o samoprispevku.

Občani, ki bi bili socialno ogroženi zaradi plačila sa-
moprispevka, bodo svoje pravice lahko uveljavljali pri svetu
Krajevne skupnosti Zeče.

8. člen

Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo zbirala na
posebnem žiro računu Krajevne skupnosti Zeče.

9. člen

Za zbiranje sredstev je odgovoren svet krajevne skup-
nosti, ki hkrati skrbi za izvajanje sprejetega programa.

10. člen

Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so
vpisani v splošni volilni imenik Krajevne skupnosti Zeče.

3583.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo), 3. in 56. člena
zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS,
št. 15/94, 13/95 – odl. US, 34/96 – odl. US, Uradni list RS,
št. 38/96 in 43/96-odl. US) je svet Krajevne skupnosti Zeče
na seji dne 21. oktobra 1996 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Zeče

1. člen

Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samopri-
spevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Zeče, ki
vključuje naselja Zeče, Preloge pri Konjicah in Spodnje
Preloge.

2. člen

S samoprispevkom zbrana sredstva bodo uporabljena
za sofinanciranje naslednjega programa:

1. zagotavljanje vodnih virov in obnova vodovodnega
omrežja,
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11. člen

Na referendumu bodo občani glasovali tajno in nepo-
sredno z glasovnicami naslednje vsebine:

Krajevna skupnost Zeče

GLASOVNICA

Za glasovanje na referendumu v Krajevni skupnosti
Zeče dne 8. 12. 1996 za uvedbo krajevnega samoprispevka
za dobo pet let od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2001.

Sredstva samoprispevka bodo namensko porabljena za:

1. zagotavljanje vodnih virov in obnova vodovodnega
omrežja,

2. obnova cest v krajevni skupnosti in asfalt Slokar-
Preložnik,

3. kanalizacija v krajevni skupnosti s pločnikom Fink-
Ulipi,

4. šolski prevozi,

5. javna razsvetljava,

6. odmera zemljišč za ceste,

7. izgradnja prizidka k OŠ Pod goro.

GLASUJEM

“ZA” “PROTI”

Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo
“ZA”, če se strinja, oziroma “PROTI”, če se ne strinja z
uvedbo samoprispevka.

12. člen

Nadzor nad zbiranjem in porabo s samoprispevkom
zbranih sredstev opravlja svet Krajevne skupnosti Zeče, ki je
dolžan vsako leto poročati zboru krajanov o višini zbranih in
porabljenih sredstev.

13. člen

Dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za
opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, je 8. 11.
1996.

14. člen

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

Zeče, dne 21. oktobra 1996.

Predsednik
sveta Krajevne skupnosti

Zeče
Anton Tehovnik l. r.

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka za del Krajevne skupnosti Sojek-Kamna
gora v naselju Sojek

1. člen

Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samopris-
pevka v denarju za del krajevne skupnosti Sojek-Kamna
gora v naselju Sojek.

2. člen

S samoprispevkom zbrana sredstva bodo uporabljena
za sofinanciranje naslednjega programa:

SIT

– asfaltiranje cestnega odseka
Sojek – meja Občina Vojnik 100 m 1,000.000

– asfaltiranje cestnega odseka
Sojek – Loke 300 m 3,000.000

– asfaltiranje cestnega odseka
Sojek – Kamna gora 500 m 5,000.000

3. člen

Dan glasovanja na referendumu je nedelja 8. december
1996 od 7. do 19. ure. Referendum bo izvedla volilna komi-
sija krajevne skupnosti.

4. člen

Z referendumom se bodo občani izrekli o uvedbi kra-
jevnega samoprispevka za obdobje petih let od 1. 1. 1997 do
31. 12. 2001.

5. člen

S samoprispevkom bo zbrano 1,500.000 tolarjev.
Za izvedbo programa je potrebno 9,000.000 tolarjev.
Potrebno bo zagotoviti še sredstva občanov in sredstva

proračuna Občine Slovenske Konjice.

6. člen

Samoprispevek bodo plačevali občani, ki imajo stalno
prebivališče na območju naselja Sojek po stopnji 2%:

– od neto plače oziroma nadomestila plače ter nagrade
in od plačila dopolnilnega dela po pogodbi o delu,

– od neto zavarovalne osnove samostojnih podjetnikov
posameznikov,

– od neto osnove za plačilo prispevkov lastnikov družb,
ki si ne izplačujejo plače,

– od neto pokojnin,

– od katastrskega dohodka,
– začasno zaposleni v tujini s stalnim prebivališčem na

območju naselja Sojek od povprečne plače v gospodarstvu
RS za preteklo trimesečje,

– od neto dobička tistih, ki opravljajo postransko de-
javnost.

Lastniki stanovanjske hiše, počitniške hiše ali vinske
kleti, ki nimajo na območju naselja Sojek stalnega prebiva-
lišča, plačajo samoprispevek letno v višini tolarske proti-
vrednosti 100 DEM po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan plačila.

7. člen

Oprostitve plačila samoprispevka so določene v 12.
členu zakona o samoprispevku.

Občani, ki bi bili socialno ogroženi zaradi plačila sa-
moprispevka, bodo svoje pravice lahko uveljavljali pri svetu
Krajevne skupnosti Sojek-Kamna gora.

3584.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo), 3. in 56. člena
zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS,
št. 15/94, 13/95 – odl. US, 34/96 – odl. US, Uradni list RS,
št. 38/96 in 43/96 – odl. US) je svet Krajevne skupnosti
Sojek-Kamna gora na seji dne 27. 10. 1996 sprejel
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8. člen

Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo zbirala na
posebnem žiro računu Krajevne skupnosti Sojek-Kamna
gora.

9. člen

Za zbiranje sredstev je odgovoren svet krajevne skup-
nosti, ki hkrati skrbi za izvajanje sprejetega programa.

10. člen

Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so
vpisani v splošni volilni imenik za območje naselja Sojek v
Krajevni skupnosti Sojek-Kamna gora.

11. člen

Na referendumu bodo občani glasovali tajno in nepo-
sredno z glasovnicami naslednje vsebine:

Krajevna skupnost Sojek-Kamna gora
Naselje Sojek

GLASOVNICA

Za glasovanje na referendumu v naselju Sojek v Kra-
jevni skupnosti Sojek-Kamna gora dne 8. 12. 1996 za uved-
bo krajevnega samoprispevka za dobo pet let od 1. 1. 1997
do 31. 12. 2001.

Sredstva samoprispevka bodo namensko porabljena za:

– asfaltiranje cestnega odseka Sojek – meja Občina Voj-
nik 100 m

– asfaltiranje cestnega odseka Sojek – Loke 300 m

– asfaltiranje cestnega odseka Sojek-Kamna gora 500 m

GLASUJEM

“ZA” “PROTI”

Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo
“ZA”, če se strinja, oziroma “PROTI”, če se ne strinja z
uvedbo samoprispevka.

12. člen

Nadzor nad zbiranjem in porabo s samoprispevkom
zbranih sredstev opravlja svet Krajevne skupnosti Sojek –
Kamna gora, ki je dolžan vsako leto poročati zboru krajanov
o višini zbranih in porabljenih sredstev.

13. člen

Dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za
opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, je 8. 11.
1996.

14. člen

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

Sojek, dne 27. oktobra 1996.

Predsednik
sveta Krajevne skupnosti

Sojek-Kamna gora
Srečko Podgoršek l. r.

VRHNIKA

3585.

Na podlagi 43. člena zakona o urejanju prostora (Urad-
ni list SRS, št. 18/84 in 15/89), prvega odstavka 2. člena
zakona o urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni
list RS, št. 48/90), sklepa Vlade Republike Slovenije št. 350-
01/93-2/48-8 z dne 27. 6. 1996, 29. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95) in 29.
člena statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 34/95) je
Občinski svet občine Vrhnika na seji dne 26. 9. 1996 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana

Občine Vrhnika za obdobje 1986–2000 in družbenega
plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–1990

1. člen

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve:

– dolgoročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–
2000 (Uradne objave Našega časopisa, št. 13/88, Uradni list
RS, št. 21/90 in 50/94)

in

– družbenega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–
1990 (Uradne objave Našega časopisa, št. 4/87, Uradni list
RS, št. 50/94).

Navedene spremembe je izdelal Primis Vrhnika, d.d.,
pod št. projekta 4/96 v januarju 1996.

2. člen

Spremembe in dopolnitve se nanašajo na uskladitev
meje ureditvenega območja mesta Vrhnika in meje poseli-
tvenih površin mesta Vrhnika z območjem kmetijskih zem-
ljišč za območje nove osnovne šole.

Spremembe in dopolnitve so grafične in tekstualne.

3. člen

I. Dolgoročni plan Občine Vrhnika za obdobje 1986–
2000 (Uradne objave Našega časopisa, št. 13/88, Uradni list
RS, št. 21/90 in 50/94) se spremeni kot sledi:

1. V skladu s tretjo alineo 15. točke e) poglavja: usme-
ritve za usklajevanje navzkrižnih interesov v prostoru, spre-
memb in dopolnitev dolgoročnega plana Republike Sloveni-
je za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št.
12/89) se zemljišče parcel št.: 2658/3, 2658/4, 2658/5, 2658/
6, 2658/11 in 370 k.o. Vrhnika nameni za gradnjo osnovne
šole s športnim igriščem in večnamensko telovadnico.

2. V poglavju 4.5.2 Vzgoja in izobraževanje se v tret-
jem odstavku zadnji trije stavki nadomestijo z besedilom:
Predvsem v mestu Vrhnika, kjer je zaradi prostorske stiske
celoten pouk na razredni stopnji organiziran v dveh izme-
nah, bomo na območju pod Hruševico ob Robovi cesti po
letu 1996 pričeli z gradnjo nove osnovne šole za 500 otrok v
18 oddelkih.

3. Glede na spremenjeno namembnost zemljišča in no-
vo vsebino se ustrezno spremeni in dopolni tudi urbanistična
zasnova Vrhnike.

4. člen

II. Družbeni plan Občine Vrhnika za obdobje 1986–
1990 (Uradne objave Našega časopisa, št. 4/87, Uradni list
RS, št. 50/94) se dopolni kot sledi:

1. V poglavju V/1 Prostorske sestavine DP se v tabeli
Družbene dejavnosti za predvidenim posegom pod zapored-
no št. 94 doda vrstica:
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Zap. List PKN Naziv območja Obrazložitev posega Vrsta PIA

št.

135 Vrhnika Nova osnovna šola Izgradnja nove osnovne šole ZN
26 na Vrhniki s športnim igriščem in večnamensko telovadnico

2. Grafični del:
2.1 Geodetski in katastrski načrt z omejitvijo območja

M 1 : 500
2.2 Izvleček iz dolgoročnega in družbenega plana Vrh-

nika M 1 : 5000
2.3 Zasnova
– situacija prometne ureditve: I. faza M 1 : 500
– situacija prometne ureditve II. faza M 1 : 500
– variantna zasnova širšega območja št. 1 M 1 : 500
– variantna zasnova širšega območja št. 2 M 1 : 500
– komunalna ureditev M 1 : 500.

III. OPIS MEJE OBMOČJA PO PARCELNIH MEJAH

3. člen

Meja območja urejanja poteka v razdalji 2 m od obsto-
ječe meje parc. št. 2863/2 in obsega površine naslednjih
parcel ali delov parcel v k. o. Vrhnika: 2162, .133, 2862/3,
2907, .129/2, .129/1, .128, .127, .126/1, .125, .124, .123,
.115, 2907, .114, 113, 2863/2, .109, .108/2, .108/1, .781,
.105, .830, .104, .103, .102, .101, .100, 2907, .97, .96/1,
.91/1, .91/2, .89, 2207, .68, .67, 2859/1, .45, 2906, .44/1,
2250/1, 2250/3, .776/1, .39, .36/1, .36/2, .35, 2247, .34, .33,
.32, 2240, .31, 2237/1, 2237/2, .813, .27/1, .26, .24/1, .23,
2065, 2073/1, 2073/3, 2920, 2073/4, 2066, 2071/1, 2067,
.126/2, .20, 2855/2, .832, .19, 2094/8, .619, 2924, 2094/17,
2863/2.

IV. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO IN
KVALITETO GRADITVE

4. člen

Na odseku Stare ceste, od križišča z ulico Na Klancu do
križišča z ulico Cesta gradenj, se uredita enosmerni promet v
smeri severovzhod-jugozahod in peš promet.

Obstoječi pločnik se odstrani do vozišča.
Površini za pešce in vozni pas sta v istem nivoju in

ločeni s talno označbo. Širina voznega pasu za enosmerni
promet je min. 3,5 m.

Na obravnavanem odseku Stare ceste se določi: prepo-
vedano ustavljanje in parkiranje (razen za dostavna vozila),
prepovedana vožnja s kamioni (razen za dostavna vozila) in
omejitev hitrosti.

Maksimalna dovoljena hitrost je 20 km/h.
Prepovedi iz prejšnjega odstavka označuje vertikalna

signalizacija.
Potek dvosmernega, enosmernega in peš prometa ter

ureditev parkirnih prostorov kakor tudi dopolnilna zazidava
širšega območja, se izvede skladno z zasnovo: varianta 1 in
varianta 2, ki je sestavni del tega lokacijskega načrta, na
podlagi prostorskega izvedbenega načrta, lokacijske doku-
mentacije ali odločbe o priglasitvi.

V. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE OBMOČJA

5. člen

Pritličja stanovanjskih objektov se lahko uredijo za
oskrbne in storitvene dejavnosti na podlagi lokacijske doku-
mentacije.

Skladno s predpisanimi določili v tem lokacijskem na-
črtu se uredijo:

5. člen

V zvezi s spremembo iz 3. in 4. člena tega odloka se
spremenijo in dopolnijo:

1. V kartografskem delu v merilu 1:25000 listi:
– št. 1: Zasnova območij kmetijskih zemljišč in agro-

operacij
– št. 9: Zasnova namenske rabe površin v območjih

naselij
– št. 10: Zasnova urejanja s prostorskimi izvedbenimi

akti
2. V kartografski dokumentaciji v merilu 1 : 5000:
– list Vrhnika 26.

6. člen

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

Št. 350-05/87
Vrhnika, dne 26. septembra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Vrhnika

Brane Jereb l. r.

3586.
Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih

posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86,
Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 52/93, 56/93, 71/93), 29.
člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94, 14/95) in 29. člena statuta Občine Vrhnika (Uradni
list RS, št. 34/95), je Občinski svet občine Vrhnika na seji
dne 26. 9. 1996 sprejel

O D L O K
o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo stare ceste, od

križišča z Robovo ulico do križišča s Cesto gradenj

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se sprejme lokacijski načrt za rekon-
strukcijo Stare ceste od križišča z Robovo ulico do križišča s
Cesto gradenj na Vrhniki, ki ga je izdelal Primis Vrhnika,
d.d. oktobra 1994, pod št. 46/94.

II. VSEBINA LOKACIJSKEGA NAČRTA

2. člen

Lokacijski načrt vsebuje sestavine, ki prikazujejo po-
goje za prometno ureditev, komunalno ureditev, namem-
bnost pritličja objektov in zunanjih površin, ulično opremo
in obdelavo tlakov.

Vsebina lokacijskega načrta iz prejšnjega odstavka:
1. Besedni del:
1.1 Obrazložitev k lokacijskem načrtu
1.2 Soglasja pristojnih organov in organizacij
1.3 Situacija s prikazom namembnosti pritličja in zuna-

njih površin
1.4 Ulična oprema
1.5 Oblikovanje ulične površine
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Izdaja Časopisni zavod Uradni list Republike Slovenije – Direktor in odgovorni urednik Marko Polutnik – Tisk Tiskarna SET, d.o.o., Vevče – Akontacija naročnine za leto

1996 je 12.600 SIT (s prometnim davkom), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 5% prometni davek – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu

vsake številke – Uredništvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 – Poštni predal 379/VII – Telefon direktor, sekretar, šef računovodstva 125 14 19, prodaja 125 02 94, računovod-

stvo, naročnine 125 23 57, telefaks 125 14 18, uredništvo 125 73 08, uredništvo – telefaks 125 01 99 – Žiro račun 50100-603-40323 – Po mnenju Ministrstva za kulturo se

ta publikacija uvršča med proizvode, od katerih se plačuje davek od prometa proizvodov po 13. točki tar. št. 3 zakona o prometnem davku (Uradni list RS,

št. 4-245/92 z dne 25. I. 1992)

– ulična površina,
– zunanje površine ob objektih za potrebe dejavnosti

(zunanja strežba),
– obstoječa ulična oprema, ki je v nasprotju s pogoji

tega lokacijskega načrta,
– ulična oprema: oglaševalne table, izveski, svetilke,

zabojniki za odpadke.
Izveski so oblikovno medsebojno usklajeni. Postavlja-

jo se na osnovi priglasitve del. Oblikovalske rešitve za pri-
glasitev del potrdi ustrezna strokovna urbanistična služba.

S talno označbo se skladno z variantno zasnovo št. 2,
opredeli začetek in konec peš cone, ki je predvidena v II. fazi
urejanja območja Stare ceste.

VI. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA

6. člen

Območje je komunalno opremljeno. Vsi obstoječi nad-
zemni vodi se odstranijo in izvedejo kot podzemni. Obstoje-
či podzemni komunalni vodi se po potrebi deloma ali v
celoti sanirajo.

Za razsvetljavo se postavijo stenske ali visoke svetilke,
kakor je prikazano v grafični prilogi lokacijskega načrta.

Za potrebe organiziranih prireditev, se postavijo elek-
trične omarice.

Predvidi se plinifikacija, skladno z idejnim projektom.
Vsi posegi na komunalnih napravah se izvedejo sklad-

no s predpisi, normativi in standardi, ki urejajo to področje
ter pogoji upravljalcev.

VII. POGOJI ZA VAROVANJE

7. člen

Varovanje naravne in kulturne dediščine:
Pri izvajanju vseh posegov se morajo upoštevati pogoji

Ljubljanskega regionalnega zavoda za varstvo naravne in
kulturne dediščine Ljubljana.

VIII. ETAPE IZVAJANJA

8. člen

I. faza izvajanja obsega vse obravnavane posege.
II. faza izvajanja obsega ureditev peš cone in istočasno

ali v naslednjih etapah novo prometno povezavo Čuže s
Tržaško cesto po trasi, prikazani v grafični prilogi tega LN.

IX. DRUGI POGOJI

9. člen

Obravnavane površine v variantnih zasnovah, št. 1, 2
ohranjajo dosedanjo namembnost do realizacije predvidenih
posegov na podlagi PIN, LD, odločbe o priglasitvi del.

X. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV

10. člen

Poškodbe vhodov v objekte in fasad zaradi odstranitve
pločnika mora investitor sanirati na svoje stroške.

XI. KONČNI DOLOČBI

10. člen

Lokacijski načrt je stalno na vpogled pri občinskemu
upravnemu organu, pristojnem za urejanje prostora in na
sedežu KS Vrhnika.

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna
urbanistična inšpekcija.

12. člen

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
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VSEBINA

VLADA
3575. Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vo-

de na posameznih odsekih vodotokov Idrijca-na
mlinščici, Sava Bohinjka-na mlinščici, Šošnarjev gra-
ben, Reka (Dobrunjica), Soriški potok in Črna za
proizvodnjo električne energije 5373

3576. Uredba o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje vode
Soče, Idrijce in Bače za proizvodnjo električne ener-
gije 5375

OBČINE
3577. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Bezi-
na (Slovenske Konjice) 5377

3578. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Slo-
venske Konjice (Slovenske Konjice) 5378

3579. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Ko-
njiška vas (Slovenske Konjice) 5379

3580. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Loče
(Slovenske Konjice) 5380

3581. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Tepa-
nje (Slovenske Konjice) 5382

3582. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Veše-
nik-Brdo (Slovenske Konjice) 5383

3583. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Zeče
(Slovenske Konjice) 5384

3584. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka za del Krajevne skupnosti Sojek-Kam-
na gora v naselju Sojek (Slovenske Konjice) 5385

3585. Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega
plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–2000 in druž-
benega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–1990 5386

3586. Odlok o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo stare
ceste, od križišča z Robovo ulico do križišča s Cesto
gradenj (Vrhnika) 5387

Stran


