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DRŽAVNI ZBOR

o d l o č i l o:

853.

Odredba o določitvi višine najemnine za rezervirane
parkirne površine (Uradni list RS, št. 24/96) Mestne občine
Ljubljana se razveljavi.

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, št. 49/92) je komisija na seji dne
13. 3. 1997 sprejela
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
POSLOVNIKA
o načinu dela komisije po zakonu o nezdružljivosti
opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo
1. člen
V poslovniku o načinu dela komisije po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, št. 71/93 in 3/95) se v prvem odstavku 4. člena črtajo besede “… v zapečatenih ovojnicah, na
katerih je ime in priimek funkcionarja, v negorljivi železni
blagajni Državnega zbora”.
2. člen
V 6. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se besede
“… se lahko odprejo le na seji komisije.” nadomestijo z
naslednjim besedilom “…sekretar komisije v skladu z
zakonom o varstvu osebnih podatkov pregleda in opravi
primerjavo z že posredovanimi podatki.”
V celoti se črtajo drugi, tretji in četrti odstavek.
Doda se nov drugi odstavek:
“Na osnovi tega sekretar komisije pripravi poročilo za
sejo komisije. V poročilo se posebej navede primere, pri
katerih so bile ugotovljene razlike oziroma pomanjkljivi podatki. O spornih primerih odloča komisija na seji.”
3. člen
Spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati z
dnem, ko jih sprejme komisija z dvetretjinsko večino vseh
članov in se uporabljajo od dneva objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 020-02/93-36
Ljubljana, dne 13. marca 1997.
Predsednik
Rafael Kužnik l. r.

USTAVNO SODIŠČE
854.
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem z zahtevo vlade, na seji dne 13. februarja 1997

O b r a z l o ž i t e v:
A)
1. Vlada je vložila zahtevo za oceno ustavnosti 4. in 5.
točke 1. člena v izreku navedene odredbe. Odredba v izpodbijanem delu določa tarife mesečnih najemnin za stalno rezervacijo parkirnih prostorov za potrebe države, tujih diplomatskih predstavništev, lokalnih skupnosti, javnih zavodov
in hotelov. Višina mesečne rezervacije za parkirni prostor za
osebni avtomobil v ožjem središču mesta znaša 180.000
tolarjev, zunaj mestnega središča pa 93.600 tolarjev. Predlagateljica meni, da izpodbijani določbi nista v skladu s
74. členom ustave, saj povzročata neenakopraven položaj
subjektov na trgu. Država, tuja diplomatska predstavništva,
lokalne skupnosti in javni zavodi po mnenju predlagateljice
ne opravljajo pridobitnih dejavnosti, zato navedena odredba,
ki za dvajsetkrat zvišuje najemnine za parkirne prostore, s
tem krši v ustavi določena načela gospodarskih in socialnih
razmerij. Poleg tega naj bi mestnih funkcij ne bilo mogoče
izvajati zgolj po principu gospodarskih družb in pri tem
izkoriščati monopolni položaj na trgu, pač pa predvsem v
prid izvajanja javnih funkcij, kar velja tudi za državo kot
enega od uporabnikov javnih storitev. Predlagateljica je zato
predlagala razveljavitev oziroma odpravo izpodbijanih določb odredbe, do dokončne odločitve ustavnega sodišča pa
tudi zadržanje njihovega izvajanja.
2. Mestni svet mestne občine Ljubljana je kot nasprotni
udeleženec v svojem odgovoru poudaril, da zaračunavanje
najemnine za parkiranje na rezerviranih parkirnih površinah
ne sodi v gospodarsko dejavnost. Dejavnost občine na javnih parkirnih površinah naj bi bila javna in ne gospodarska.
Najemnine je nasprotni udeleženec povišal, ker je menil, da
je glede na pereče pomanjkanje parkirnih prostorov nesprejemljivo privilegirati uporabnike rezerviranih parkirnih površin s simbolično najemnino. Le-ta je pred podražitvijo
znašala le 36 tolarjev na uro, medtem ko naj bi bile cene
parkiranja za občane in druge uporabnike mnogo višje.
B)
3. Ustavno sodišče je s sklepom št. U-I-228/96-5 z dne
20. 6. 1996 ugodilo predlogu za začasno zadržanje in na
podlagi 39. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list
RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) do končne odločitve
zadržalo izvrševanje izpodbijane odredbe, saj bi z njenim
izvrševanjem lahko nastopile težko popravljive posledice.
Ker je ustavno sodišče ob odločanju o začasnem zadržanju
ugotovilo, da tudi druge določbe odredbe povzročajo enako
nepopravljive posledice, je ob uporabi 30. člena ZUstS zadržalo izvajanje odredbe v celoti. Ker bi zadržanje mestni
občini do končne odločitve onemogočilo vsakršno pobiranje
najemnine po določbah zadržane odredbe, je ustavno sodišče
na podlagi drugega odstavka 40. člena ZustS v navedenem
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sklepu določilo, da se v času zadržanja uporablja prej veljavna odredba o določitvi višine najemnine za rezervirane parkirne površine za potrebe podjetij, zavodov ter drugih organizacij, nosilcev samostojnega dela in civilnopravnih oseb
(Uradni list RS, št. 60/92).
4. Predlagateljica je zahtevala presojo dveh določb izpodbijane odredbe, in to tistih, ki zadevata rezervirane parkirne površine, tj. tarife stalne mesečne najemnine za potrebe
države, tujih diplomatskih predstavništev, lokalne skupnosti, javnih zavodov in hotelov (4. in 5. točka 1. člena odredbe). Neizpodbijani del odredbe določa tarife mesečne najemnine za druge subjekte in pa tarife priprave rezerviranih
parkirnih prostorov ter izdaje parkirnih dovolilnic (1. do 3.
in 6. točka 1. člena odredbe). Ker gre za medsebojno neposredno povezane določbe, je ustavno sodišče ob uporabi
30. člena ZUstS ocenilo ustavnost celotne odredbe.
5. Parkiranje in ustavljanje v mestu Ljubljana ureja
odlok o ureditvi mestnega prometa (Uradni list RS, št. 2/92
in 24/96) Mestne občine Ljubljana (13. do 26. člen); v njem
je uvedena tudi kategorija rezerviranih parkirnih površin.
20. člen odloka določa, da višino najemnine za rezervirane
parkirne površine določa Izvršni svet Skupščine mesta Ljubljana (oziroma po ustanovitvi novih občin in reorganizaciji
lokalne samouprave mestni svet). Na podlagi tega člena odloka je bila izdana izpodbijana odredba. Odredba deli najemnike rezerviranih parkirnih površin v dve skupini. V prvi skupini so najemniki, ki imajo parkirne površine rezervirane od
ponedeljka do petka od 7. do 17. ure; mesečna najemnina za
parkirni prostor za osebni avto zanje znaša 55.000 tolarjev v
ožjem središču mesta in 28.600 tolarjev zunaj ožjega središča mesta. V drugi skupini pa so državni organi, diplomatska
predstavništva, lokalna skupnost, javni zavodi in hoteli, ki
imajo parkirne površine rezervirane štiriindvajset ur dnevno
vse dneve v tednu. Mesečna najemnina za osebni avto v
središču mesta zanje znaša 180.000 tolarjev (za avtobus
360.000 tolarjev), zunaj ožjega središča pa 93.600 tolarjev
(za avtobus 140.400 tolarjev).
6. Urejanje javnih parkirišč sodi med lokalne javne
gospodarske službe; način in oblike njihovega izvajanja ureja zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/93 – v nadaljevanju: ZGJS). Mestna občina Ljubljana je z
odlokom o javnih gospodarskih službah (Uradni list RS, št.
32/96) opredelila urejanje parkirišč na javnih površinah kot
izbirno gospodarsko javno službo (3. člen), ki se zagotavlja
v javnem podjetju (4. člen). V Mestni občini Ljubljana to
gospodarsko javno službo izvaja Javno podjetje Parkirišča,
d.o.o., Ljubljana (glej sklep o preoblikovanju Javnega podjetja Parkirišča – Uradni list RS, št. 75/94).
7. 57. člen zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 2/88
prečiščeno besedilo in 32/89 – v nadaljevanju: ZCes) določa,
da so parkirišča kot prometne površine izven vozišča po
57. členu del javnih cest. Splošne opredelitve ZCes o namenu in rabi javnih cest veljajo zato tudi za parkirišča. ZCes
določa, da je javna cesta prometna površina, ki je splošnega
pomena za promet in jo lahko vsakdo prosto uporablja ob
pogojih in na način, določen z zakonom (2. člen). Ceste so
izven pravnega prometa (tretji odstavek 3. člena). Ceste so
vključno s parkirišči po ZCes torej dobrine v splošni rabi
oziroma po terminologiji ustave javno dobro (70. člen
ustave). Tudi rezervirane parkirne površine, katerih mesečne
najemnine določa izpodbijana odredba, imajo status javnega
dobra. V primeru parkiranja najemnikov na rezerviranih parkirnih površinah gre za redno rabo tega javnega dobra v
skladu z njegovim osnovnim namenom (tj. parkiranje), vendar pa je zaradi rezerviranosti teh parkirišč njihova prosta
uporaba in splošna dostopnost za druge uporabnike omejena
(v primeru deseturnih rezervacij ob delavnikih) ali pa po-
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vsem izključena (v primeru stalnih rezervacij). Za pravico
izključne uporabe rezerviranega parkirišča mora zato najemnik parkirišča plačati ustrezno povračilo. Povračilo ne sme biti
v očitnem nesorazmerju z vrednostjo privilegija, ki ga prinaša
individualna uporaba javnega dobra. Mestna občina Ljubljana
je v obravnavanem primeru določila ceno, ki močno presega
vrednost izključne rabe rezerviranih parkirnih prostorov. V
odgovoru sicer navaja, da naj bi najemnine povišala zaradi
privilegiranosti uporabnikov rezerviranih parkirišč in siceršnjega pomanjkanja parkirnih prostorov, vendar pa z ničimer
ne utemeljuje obsega tega povišanja. V primerjavi s prejšnjo
odredbo o določitvi višine najemnine za rezervirane parkirne
površine (Uradni list RS, št. 60/92) gre za več kot dvaindvajsetkratno zvišanje stalne najemnine parkirišča za osebni avto
in avtobus v središču mesta, zunaj mestnega središča pa za
šestnajstkratno povišanje stalne najemnine parkirišča za avto
in dvanajstkratno povišanje najemnine za avtobus. Najemniki,
ki imajo parkirna mesta rezervirana le ob delavnikih po deset
ur dnevno, morajo po novi odredbi za parkirišče v mestnem
središču plačevati desetkrat večji znesek, za parkirišče zunaj
središča mesta pa več kot sedemkrat večji znesek najemnine
kot po razveljavljeni odredbi.
8. Iz same višine cen po izpodbijani odredbi, iz velikosti zvišanja in tudi iz odgovora nasprotnega udeleženca je
razvidno, da razlog takšnega povišanje najemnin za rezervirana parkirišča ni v sorazmerno zvišani vrednosti izključne
uporabe rezerviranih parkirišč kot javnega dobra. Zvišanje,
ki nima stvarne podlage v vrednosti izključne uporabe rezerviranih parkirišč kot javnega dobra, je v nasprotju z drugim
odstavkom 2. člena ZGJS. Ta določa, da je pri zagotavljanju
javnih dobrin pridobivanje dobička podrejeno zadovoljevanju javnih potreb. Gre za eno od temeljnih načel delovanja
gospodarskih javnih služb, ki izhaja iz močnega javnega
interesa za njihovo nemoteno zagotavljanje. 1. Člen ZGJS
določa, da se z gospodarskimi javnimi službami zagotavljajo
materialne javne dobrine, katerih trajno in nemoteno proizvajanje zaradi zadovoljevanja javnih potreb zagotavlja država ali lokalna skupnost, kadar in kolikor jih ni mogoče
zagotavljati na trgu. Gre za proizvode oziroma storitve kot
so npr. zagotavljanje pitne vode, ravnanja s komunalnimi
odpadki, vzdrževanje cest, urejanje prometa itn., ki jih je
potrebno stalno in nemoteno zagotavljati za zadovoljevanje
javnih potreb. Zagotavljanje teh storitev in proizvodov je v
javnem interesu, njihova uporaba pa je v več primerih tudi
obvezna (gl. drugi odstavek 5. člena ZGJS). Zgolj sledenje
pridobivanju dobička bi lahko v netržnih razmerah preskrbe
s temi dobrinami povzročilo po eni strani nerednost njihovega zagotavljanja, po drugi pa – predvsem zaradi dostikrat
monopolnega položaja ponudnikov – previsoke cene teh
dobrin in s tem njihovo manjšo dostopnost ali celo nedostopnost. To pa je v nasprotju s temeljnim namenom zakona –
omogočiti nemoteno in dostopno zagotavljanje teh za urejeno delovanje družbe nepogrešljivih proizvodov in storitev.
Načelo podrejenosti pridobivanja dobička zadovoljevanju
javnih potreb je bilo z izpodbijano odredbo kršeno. Tudi
morebitni namen nasprotnega udeleženca, da z najemninami
zbrana sredstva nameni za reševanje stiske s parkiranjem v
mestu Ljubljana, npr. za gradnjo parkirnih hiš, ne opravičuje
tako nesorazmernega povišanja. Cena javne dobrine oziroma
povračilo za izključno uporabo javnega dobra ne more služiti kot pretežno sredstvo za financiranje obsežnih investicij
lokalne skupnosti v infrastrukturo javnih gospodarskih služb;
za njihovo financiranje so na voljo drugi finančni mehanizmi
– gl. o tem člene 59. do 65. ZGJS.
9. Ker je ustavno sodišče zadržalo izvrševanje izpodbijane odredbe kmalu po njeni uveljavitvi, njena nezakonitost
ni mogla povzročiti znatnejših škodljivih posledic. Zato
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ustavno sodišče odredbe ne odpravlja, pač pa jo razveljavlja
v skladu s tretjim odstavkom 45. člena ZUstS.
C)
10. Ustavno sodišče je to odločbo sprejelo na podlagi
tretjega odstavka 45. člena ZUstS v sestavi: predsednik
dr. Tone Jerovšek in sodniki dr. Peter Jambrek, mag. Matevž
Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec, dr. Lovro Šturm,
Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Boštjan M. Zupančič.
Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. U-I-228/96
Ljubljana, dne 13. februarja 1997.
Predsednik
dr. Tone Jerovšek l. r.

855.
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobudo Alojza Novaka iz Ljubljane, ki ga zastopa Irena Končina, odvetnica v Trzinu, na seji dne 27. februarja 1997
o d l o č i l o:
Ni v neskladju z ustavo, da stanovanjski zakon (Uradni
list RS, št. 18/91, 21/94 in drugi) za imetnike pravice do
uporabe stanovanja v primerih iz prvega in drugega odstavka
155. člena ne določa drugega, kot da jim mora tisti, ki jim je
bil to pravico dodelil, priskrbeti primerno stanovanje v smislu 5. člena istega zakona.
Obrazložitev
A)
1. Pobudnik, ki je imetnik pravice do uporabe stanovanja
in se je po pravnomočni sodbi dolžan v skladu s prvim in
drugim odstavkom 155. člena stanovanjskega zakona (v nadaljevanju: SZ) preseliti v drugo, primerno stanovanje, izrecno
izpodbija 5. člen ter drugi, tretji in četrti odstavek 54. člena
tega zakona in predlaga njihovo razveljavitev, do končne
odločitve o stvari pa zadržanje izvrševanja 5. člena SZ.
2. Iz pobudnikovih trditev in obrazložitev pa vendar
zanesljivo izhaja, da predmet njegovega izpodbijanja niso
določbe pravkar navedenih zakonskih členov. Po njegovem
zatrjevanju je v neskladju z ustavo to, da SZ imetniku pravice do uporabe stanovanja v primerih, ko se v skladu s 155.
členom SZ mora preseliti, ne zagotavlja takega nadomestnega stanovanja, kakor ga mora najemniku priskrbeti lastnik –
najemodajalec po 54. členu tega zakona. Meni, da je v neskladju z ustavo tudi to, da imetniku pravice do uporabe
stanovanja zakon ne zagotavlja vračila selitvenih stroškov in
da sporov glede primernosti drugega stanovanja v primeru iz
155. člena zakona ne obravnava sodišče v nepravdnem postopku, kot je to določeno v četrtem odstavku 54. člena.
Navaja, da pa v njegovem primeru velja le določba iz 5.
člena in samo tam formulirani kriterij primernosti nadomestnega stanovanja.
Tudi predlog za začasno zadržanje izvrševanja potemtakem ne leti na 5. člen SZ – ki daje le razlago pojma
“primerno stanovanje”, to pa za različne potrebe v tem zakonu – temveč ga je treba razumeti kot poziv, naj se zadrži
uporaba 155. člena SZ, dokler zakon ne bo zavaroval intere-
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sov imetnika pravice do uporabe stanovanja tako, kot je
zavaroval interese najemnika v 54. členu SZ.
3. Pobudnik pripisuje taki pravni ureditvi neskladnost z
načeli pravne države, predvsem z načelom pravičnosti, pravne varnosti, zaupanja v pravo, smiselno tudi spoštovanja
pridobljenih pravic, kar se v njegovem primeru odraža v tem,
da je prisiljen zapustiti stanovanje, v katerem so njegovi
predniki in on z družino nemoteno bivali 50 let in vanj
veliko vlagali. Ob preselitvi pa pravno ni zagotovljena enakovrednost nadomestnega stanovanja – in se mora pobudnik
preseliti v stanovanje v manjšo prostornino. Zatrjuje tudi
kršitev načela o enakosti pred zakonom, ker za prizadete iz
155. člena SZ ne veljajo določbe drugega odstavka 54. člena
(o popolni enakovrednosti nadomestnega stanovanja) in tretjega odstavka istega člena (o povrnitvi selitvenih stroškov).
Ker zanj tudi četrti odstavek 54. člena (o reševanju sporov v
nepravdnem postopku) ne velja, gre po pobudnikovem mnenju tudi za kršitev ustavne pravice do enakega pravnega
varstva.
Pobudnik vidi v izpodbijani pravni ureditvi tudi kršitev
določbe 8. člena Evropske konvencije o varstvu človekovih
pravic, po katerem ima vsakdo pravico do spoštovanja svojega doma, in 11. člena Mednarodnega pakta o ekonomskih,
socialnih in kulturnih pravicah, ki podpisnice zavezuje, da
vsakomur priznavajo pravico do življenjskega, med drugim
stanovanjskega, standarda, ki zadostuje zanj in za njegovo
družino; ta določba po mnenju pobudnika varuje pridobljeno
stopnjo posameznikovega stanovanjskega standarda.
B)
4. Ustavno sodišče je ugotovilo, da za tako razumljeno
pobudo pobudnik ima pravni interes. Ker so tudi drugi procesni pogoji izpolnjeni, je pobudo sprejelo in o stvari takoj
tudi odločilo.
5. Bivši zakon o stanovanjskih razmerjih (Uradni list
SRS, št. 35/82 in kasnejši) pravice do uporabe stanovanja ni
izenačeval s stanovanjsko pravico, ki je bila posebna ustavna
pravica. Pravico do uporabe stanovanja, ki je nastala na
podlagi stanovanjske pogodbe z lastnikom stanovanjske hiše
ali stanovanja za nedoločen čas (34. člen zakona o stanovanjskih razmerjih, v nadaljevanju: ZSR), in pravico tistih,
ki so “pridobili stanovanjsko pravico na stanovanju v družinski stanovanjski hiši ali stanovanju z odločbo “(102. člen
ZSR), je urejal enako. Za obe je v 81. členu določil, da ima
lastnik pravico vseliti sebe ali svoje bližnje v svoje stanovanje, če imetniku pravice na stanovanju ponudi v zameno
“drugo stanovanje v skladu z družbeno dogovorjenimi stanovanjskimi standardi”. O selitvenih stroških v takem primeru, drugače kot prejšnji zakon (Uradni list SRS, št. 18/74),
ZSR ni imel določbe; v primeru spora pa je določal pristojnost rednega sodiča (za razliko od sporov o stanovanjski
pravici, za katero so bila pristojna sodišča združenega dela).
Družbeni stanovanjski standardi pa so bili – sicer predvsem za družbeno sfero, torej za področje pridobivanja stanovanj na podlagi vzajemnosti in solidarnosti delavcev –
določeni z družbenim dogovorom o skupnih osnovah za
zagotavljanje in usklajevanje samoupravnih družbenoekonomskih odnosov na področju stanovanjskega gospodarstva
v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 15/81).
6. ZSR ni predvideval možnosti preselitve imetnika
stanovanjske pravice zaradi interesov (družbenega) stanodajalca. Ta je lahko imetniku odpovedal stanovanjsko razmerje
(mimo krivdnih razlogov), kadar družbeno stanovanje ni
bilo (več) dovolj racionalno zasedeno (npr. 59. člen ZSR),
torej zaradi družbenih interesov; takrat je moral stanodajalec
vnaprej dodeliti drugo, spremenjenim okoliščinam primerno
stanovanje in poravnati preselitvene stroške.
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7. SZ je v skladu z novim ustavnim pojmovanjem zasebne lastnine v prehodnih določbah (155. člen) med drugim
izoblikoval možnost za prenehanje razmerij, ki so nastala z
oblastvenimi dodelitvami pravic na zasebnih stanovanjih. Po
tej ureditvi preneha tako razmerje na zahtevo lastnika stanovanja ali tudi na zahtevo imetnika pravice na njem (19. člen
zakona o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona Uradni list RS, št. 21/94), vselej pa v breme tistega, ki je
pravico na zasebnem stanovanju dodelil.
8. Pri tem je zakonodajalec uporabil pojem primernega
stanovanja, ki je razložen v 5. členu SZ: primerno stanovanje, do katerega je imetnik pravice do uporabe stanovanja
upravičen, je tako, ki ima poleg dnevne sobe, kuhinje, sanitarnih prostorov in predsobe še toliko spalnega prostora, da
zadošča stanovanjskim potrebam imetnika pravice in njegovih ožjih družinskih članov, ki živijo z njim v skupnem
gospodinjstvu. Pri tem se šteje, da spalnica zadošča za dve
osebi, kabinet pa za eno.
9. Tak kriterij primernosti je drugačen od kriterija iz
81. člena ZSR (“stanovanje v skladu z družbeno dogovorjenimi stanovanjskimi standardi”), ni pa mogoče reči, da je
slabši od njega in da je zato s 155. členom SZ interes prizadetega manj zavarovan, kot je bil po 81. členu ZSR. V
konkretnem, pobudnikovem primeru je ob spoštovanju tega
kriterija pobudniku zagotovljeno stanovanje s 77 m2, pri tem
pa dvosobno s še dvema kabinetoma, medtem ko bi spoštovanje kriterijev iz 81. člena ZSR dopuščalo za njegovo štiričlansko družino največ 70 m2 brez jamstva za primerno funkcionalno prostorsko razčlenjenost.
10. Niti kriterija po 155. in 5. členu SZ niti prejšnjega
po 81. členu ZSR ni mogoče razumeti in uporabljati kot
edinega in izključnega. Stvar sodne prakse je, da ob upoštevanju vsakokratnih objektivnih in subjektivnih okoliščin
izoblikuje še druge kriterije, ki v posameznem konkretnem
primeru dajo zbirni dejanski stan primernosti.
11. V primeru spora glede tega, ali je nadomestno stanovanje v skladu z družbeno dogovorjenimi standardi (po
81. členu ZSR), oziroma ali je primerno v smislu 155. in
5. člena SZ, odloča slej kot prej sodišče v pravdi.
12. O povračilu selitvenih stroškov ZSR ni določal
ničesar, pa tudi SZ o tem nima določbe. O upravičenosti
takega povračila bi v sporu odločalo sodišče po določbah o
obligacijskopravnih razmerjih.
13. Pravica do uporabe stanovanja se je v bistvenem
razlikovala od stanovanjske pravice; že zato, ker je prva – v
primerih, kakršen je obravnavani – nastala kot posamičen
oblastveni poseg v zasebno lastnino na stanovanju, drugo pa
so “delavci, delovni ljudje in občani pridobivali z lastnimi
sredstvi, na podlagi pravice dela z združenimi sredstvi, ter na
podlagi vzajemnosti in solidarnosti“ (1. člen ZSR) kot pravico na stanovanjih v družbeni lastnini.
Podobno bistvena je v času po uveljavitvi SZ razlika
med najemnim razmerjem (v katerega se v skladu s tem
zakonom spremene tudi razmerja med prejšnjimi stanodajalci in imetniki stanovanjske pravice) in razmerjem imetnika
pravice uporabe stanovanja do lastnika stanovanja ter do
tistega, ki je to pravico dodelil. Zato ni v neskladju z ustavo
in ne krši ustavnega načela enakosti pred zakonom, če zakonodajalec tako različnih dejanskih in pravnih stanj, kot je
odpoved najemne pogodbe po 54. členu SZ in preselitev iz
zasebnega stanovanja v primerno drugo stanovanje, ne ureja
enako.
Zakonodajalec je imel v skladu z načeli nove družbene
ureditve, še posebej zaradi spoštovanja pravice do zasebne
lastnine, tehtne razloge in vsa pooblastila za to, da je v
obdobju in procesu nastajanja normalnih najemnih razmerij
med stanodajalci in stanovalci hkrati omogočil prenehanje
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razmerij med lastniki stanovanj in imetniki pravic do uporabe na njih v primerih, ko taka pravica ni nastala na podlagi
pogodbe z lastnikom (34. člen ZSR), temveč z odločbo (102.
člen ZSR). Taka nova ureditev torej ne nasprotuje načelom
pravičnosti, zaupanja v pravo in pravne varnosti, temveč je
nujen del procesa družbene preosnove.
14. Dejstvo, da zakon hkrati ni določil še drugih kriterijev za primernost nadomestnega stanovanja tudi s stališča
legitimnih interesov imetnika pravice do uporabe stanovanja, ni v neskladju z načeli pravne države, saj po vsem
obrazloženem njegova pravna varnost po 155. in 5. členu SZ
ni manjša od tiste, ki mu jo je dotlej dajal 81. in 102. člen
ZSR. To velja tudi za dejstvo, da SZ ne govori o povrnitvi
stroškov preselitve.
15. Ker ima imetnik pravice do uporabe stanovanja v
primeru iz 155. člena, kadar nasprotuje primernosti nadomestnega stanovanja, na voljo pot pravde, ni mogoče videti
kršitve pravic do enakega varstva njegovih pravic zgolj v
tem, da zakon za primer spora o tem ne določa nepravdnega
postopka, kot to stori v četrtem odstavku 54. člena.
16. Prav v primerih, kakršen je pobudnikov, ko je pravica do uporabe na stanovanju nastala z odločbo, je upravičeno v zvezi z določbo 155. člena SZ – tudi brez uzakonitve
dopolnilnih ugodnosti – govoriti o izboljšanju pravnega položaja imetnika pravice: drugi stavek prvega odstavka tega
člena (19. člen novele zakona) mu namreč daje upravičenje,
da tudi sam zahteva primerno nadomestno stanovanje in s
tem manj zavarovan pravni položaj glede stanovanja zamenja z bolj zavarovanim najemnim razmerjem: poslej bodo
tudi zanj veljale določbe drugega in tretjega odstavka 54.
člena SZ.
17. Pravica iz 8. člena Evropske konvencije o varstvu
človekovih pravic, ki zagotavlja vsakomur spoštovanje nedotakljivosti njegovega doma, velja v primerih iz 155. člena
SZ tako za prvotno kot za nadomestno stanje, ne gre pa je
razumeti tako, da bi zakonodajalcu onemogočala ureditev,
za kakršno se je v tem členu odločil, ali da bi lastniku
stanovanja onemogočala vselitev in razpolaganje z lastnim
stanovanjem.
18. 11. člen Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah velja med drugim za stanovanjski standard, ki posamezniku zanj in za njegovo družino
zadostuje in ga ni mogoče uporabljati za varstvo kakršnegakoli doseženega stanovanjskega standarda. Tej določbi mednarodnega pakta je z drugim odstavkom 155. in 5. členom
SZ zadoščeno.
C)
19. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
prvega odstavka 48. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) v sestavi: predsednik dr. Tone Jerovšek
in sodniki dr. Peter Jambrek, mag. Matevž Krivic, mag.
Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec, dr. Lovro Šturm, Franc
Testen, dr. Lojze Ude in dr. Boštjan M. Zupančič. Odločitev
je sprejelo soglasno.
Št. U-I-43/97-4
Ljubljana, dne 27. februarja 1997.
Predsednik
dr. Tone Jerovšek l. r.

856.
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo Sveta Krajevne skupnosti
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Rožna dolina ter Edvarda Grmadnika in Stojana Kralja iz
Rožne doline, ki jih zastopa Maja Krašovec-Cej, odvetnica v
Novi Gorici, na seji dne 27. februarja 1997
o d l o č i l o:
V 3. členu odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dologoročnega plana Občine Nova Gorica
(Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin,
št. 1/87, 3/90, 1/93) in srednjeročnega plana Občine Nova
Gorica (Uradni glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in
Tolmin, št. 7/87, 3/90, 1/93) za območje nove Mestne občine Nova Gorica (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova
Gorica in Tolmin, št. 9/95) se v 1. točki V. poglavja razveljavijo besede “bencinskih servisov Rožna dolina III, Ajševica I in II”.
Obrazložitev
A)
1. Pobudniki menijo, da je izpodbijani predpis neustaven, saj naj bi Občina Nova Gorica v postopku njegovega
sprejemanja prekršila pravico pobudnikov do sodelovanja
pri upravljanju javnih zadev iz 44. člena ustave. Osnutek
izpodbijanega odloka je bil javno razgrnjen v času od 1. 9.
1994 do 3. 10. 1994. Po zaključku javne razgrnitve naj bi bil
Izvršni svet tedanje Skupščine občine Nova Gorica ta osnutek spreminjal in dopolnjeval. Tako naj bi bil v osnutek
naknadno vnesel nova bencinska servisa Ajševica I in II,
glinokop Marjetnica in lokacijo za alternativno letenje na
Ajševici. V tem besedilu naj bi bila občinska skupščina
odlok zatem tudi sprejela. Ob tem pobudniki tudi navajajo,
da je bila šele decembra 1994 izdelana študija vplivov onesnaženosti zraka v okolju bencinskih servisov na Goriškem.
Če bi bila ta študija znana že v času javne razgrnitve oziroma
javne obravnave izpodbijanega akta, bi bili pobudniki njegovi vsebini v času javne razgrnitve še bolj oporekali. Pobudniki zato predlagajo razveljavitev izpodbijanega akta v celoti, saj naj bi ob njegovem sprejemanju ne bile zadovoljivo
ugotovljene okoliščine, pomembne za njegovo javno obravnavanje. Podrejeno pa predlagajo le razveljavitev tistih delov odloka, ki so bili spremenjeni po javni razgrnitvi in javni
obravnavi.
2. Mestni svet mestne občine Nova Gorica v svojem
odgovoru povzema potek postopka javne razgrnitve in javnih obravnav izpodbijanega akta in priznava, da so bile
določene dopolnitve osnutka odloka naknadno sprejete na
sejah 15. 11. in 15. 12. 1994, torej po javni razgrnitvi in
javni obravnavi odloka. Vendar pa meni, da s tem 44. člen
ustave ni bil kršen.
B)
3. Ustavno sodišče je pobudo Edvarda Grmadnika in
Stojana Kralja sprejelo, medtem ko je za pobudo Sveta krajevne skupnosti Rožna dolina ugotovilo, da ne izpolnjuje
pogoja izkazanega pravnega interesa iz 24. člena zakona o
ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju:
ZUstS). Pravni interes kot pogoj za vložitev pobude je podan, če izpodbijani predpis neposredno posega v pobudnikove pravice, pravne interese oziroma pravni položaj. Pobudnika Grmadnik in Kralj svoj pravni interes zadovoljivo
izkazujeta. Navajata, da stanujeta v bližini predvidenih posegov, ti pa bodo povzročili naraščanje onesnaženosti zraka in
povečan hrup. Svet krajevne skupnosti pa svoj pravni interes
utemeljuje z dejstvom, da so člani zbora Krajevne skupnosti
Rožna dolina krajani naselja, kjer so izpodbijani posegi predvideni, in so zaradi njih prav tako prizadeti kot prva pobud-
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nika. Ustavno sodišče takšnega razlogovanja ne more upoštevati: svet krajevne skupnosti ima pravni interes le za
vlaganje pobud za oceno predpisov, ki neposredno posegajo
v pravice, pravne interese ali pravni položaj krajevne skupnosti oziroma njenega sveta, ne pa tudi za sprožanje pobud
za oceno predpisov, ki posegajo v pravice prebivalcev krajevne skupnosti.
4. Ustavno sodišče je po sprejemu pobude ob uporabi
četrtega odstavka 26. člena ZUstS takoj nadaljevalo z odločanjem o stvari sami, saj je dejansko stanje pojasnjeno, ob
preizkusu pobude pa je bilo nasprotnemu udeležencu omogočeno, da se o pobudi izjavi (kar je tudi izkoristil).
5. Z izpodbijanim odlokom je občina sprejela spremembe in dopolnitve dolgoročnega in srednjeročnega plana
občine. Postopek sprejemanja (in dopolnjevanja) prostorskih
planskih aktov se je do uveljavitve zakona o planiranju in
urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list SRS, št.
48/90 – v nadaljevanju: ZPUP) odvijal po določbah zakona
o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89 – v
nadaljevanju: ZUreP). ZPUP, ki je stopil v veljavo v začetku
leta 1991, pa v prvem odstavku 2. člena določa, da “se
spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnih
in srednjeročnih planov občin... pripravljajo in sprejemajo
po postopku, ki je predpisan za pripravo in sprejem prostorskih izvedbenih aktov”. To pomeni, da se odtlej tako kot
prostorski izvedbeni akti tudi dolgoročni in srednjeročni prostorski plani pripravljajo in sprejemajo po določbah zakona
o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list
SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93 in 71/93 – v nadaljevanju: ZUN). ZUN v 37.
členu določa, da se osnutek sprememb prostorskega plana
občine javno razgrne na sedežu občine ter v prizadetih krajevnih skupnostih. Javna razgrnitev traja najmanj mesec dni.
Med razgrnitvijo se osnutek javno obravnava (38. člen).
ZUN nadalje določa, da “po preteku javne razgrnitve obravnava izvršni svet občinske skupščine pripombe in predloge
ter zavzame do njih stališče. Na podlagi teh stališč se osnutek prostorskega izvedbenega akta dopolni, pridobe soglasja
pristojnih organov, organizacij oziroma skupnosti ter pripravijo druge potrebne tehnične rešitve. Tako dopolnjen osnutek pošlje izvršni svet občinski skupščini” (39. člen ZUN).
Pobudniki nasprotnemu udeležencu očitajo, da je pri sprejemanju izpodbijanega odloka obšel te določbe in s tem kršil
njihovo pravico do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev
iz 44. člena ustave. Ta ustavna določba daje vsakemu državljanu pravico, da v skladu z zakonom neposredno ali po
izvoljenih predstavnikih sodeluje pri upravljanju javnih zadev.
6. Izvršni svet Skupščine občine Nova Gorica je v
sklepu o javni razgrnitvi osnutka izpodbijanega odloka z dne
25. 8. 1994 določil, da bo razgrnil tekstualni del osnutka
sprememb dolgoročnega in srednjeročnega prostorskega plana skupaj z osnutki spremenjenih programskih zasnov prostorskih izvedbenih načrtov in z drugimi prilogami. Osnutek
je bil javno razgrnjen od 1. 9. do 3. 10. 1994, javne obravnave pa so bile v tem času opravljene v krajevnih skupnostih,
ki so s predlaganimi ureditvami prizadete (javna obravnava
za Krajevno skupnost Rožna dolina je bila dne 24. 10. 1994).
Javno razgrnjeni osnutek sprememb 1. točke V. poglavja
družbenega plana Občine Nova Gorica za obdobje 1986-90
(srednjeročnega plana) predvideva v širšem mestnem območju Nove Gorice in na območju Goriških Brd med drugim
naslednje posege: “novogradnje bencinskih servisov Rožna
dolina III in IV (lokaciji bosta natančneje določeni po sprejetju lokacijskega načrta šempetrske obvoznice) ter Grčna
II...”. V objavljenem odloku pa je besedilo te alinee sledeče:
“novogradnje bencinskih servisov Rožna dolina III, Ajševi-
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ca I in II ter Grčna II...” Drugače od osnutka objavljeni odlok
ne govori več o bencinski črpalki Rožna dolina IV ter o
poznejši določitvi lokacije bencinske črpalke Rožna dolina
III, ob tem pa dodaja dve novi črpalki (Ajševica I in II),
katerih razgrnjeni in obravnavani osnutek ni omenjal. O
spremembi pogoja za lokacijo črpalke Rožna dolina III in o
dveh novih črpalkah Ajševica I in II se torej krajani na javnih
razgrnitvi in javni obravnavi niso mogli izreči. To pomeni
kršitev ZUN v členih 37 do 39 in s tem tudi kršitev ustavne
pravice pobudnikov do sodelovanja v javnih zadevah po
44. členu ustave.
7. Navedene določbe ZUN o javni razgrnitvi, javni
obravnavi in o usklajevanju prostorskih aktov seveda ne
pomenijo, da mora občinski svet po razgrnitvi slepo vztrajati
pri besedilu osnutka in ga pozneje ne sme spreminjati. To bi
bilo v nasprotju z namenom določb o sodelovanju javnosti v
teh postopkih, saj bi onemogočilo vsak vpliv krajanov na
vsebino razgrnjenih osnutkov. Spremembe so seveda mogoče (ob izpolnjevanju drugih pogojev iz 39. člena – pridobljenih soglasij itn.) glede tistih načrtovanih posegov in ureditev, ki so bili javno razgrnjeni in javno obravnavani, in v
tistih smereh, ki so bile predlagane v pripombah, podanih na
javni razgrnitvi in obravnavi. V nasprotju z navedenimi členi
ZUN pa je, če se po opravljeni razgrnitvi in obravnavi osnutek dopolni s povsem novimi planiranimi posegi, s katerimi
javnost poprej sploh ni bila seznanjena in zato ni nanje
mogla reagirati. V takem primeru gre za izogibanje navedenim določbam ZUN in s tem za kršitev pravice iz 44. člena
ustave. Ustavno sodišče je zato 3. člen izpodbijanega odloka
v delu, ki uvaja nova posega in spreminja pogoj za črpalko
Rožna dolina III, razveljavilo.
8. Pobudnika navajata tudi dva druga primera, ko naj bi
bila v odlok naknadno vnesena posega, ki nista bila javno
razgrnjena in javno obravnavana, vendar v teh primerih ustavno sodišče kršitve postopka po ZUN ni ugotovilo. Glinokop
Marjetnica in lokacija za alternativno letenje na Ajševici v
nasprotju s trditvami pobudnikov v veljavni odlok namreč
nista vnesena.
C)
9. Ustavno sodišče je to odločbo sprejelo na podlagi
tretjega odstavka 45. člena ZUstS v sestavi: predsednik
dr. Tone Jerovšek in sodniki dr. Peter Jambrek, mag. Matevž
Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec, dr. Lovro Šturm,
Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Boštjan M. Zupančič.
Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. U-I-298/95-10
Ljubljana, dne 27. februarja 1997.
Predsednik
dr. Tone Jerovšek l. r.

857.
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem z zahtevo Sindikata zdravstva in socialnega varstva
Slovenije, na seji dne 27. februarja 1997
o d l o č i l o:
Določba drugega odstavka 8. člena zakona o izvajanju
socialnega sporazuma za leto 1996 (Uradni list RS, št. 34/96)
ni v neskladju z ustavo.
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Obrazložitev
A)
1. Predlagatelj meni, da je izpodbijana določba zakona
o izvajanju socialnega sporazuma za leto 1996 v nasprotju s
14. členom ustave, ker pri določanju regresa za letni dopust
ne uveljavlja enakih meril za vse zaposlene v Republiki
Sloveniji. Predlagatelj poudarja, da regres ni socialna kategorija in da zato višine ne bi smeli omejevati s premoženjskimi kriteriji kot so višina plače, premoženjske razmere zaposlenega in podobno. Navaja, da imajo zaposleni v dejavnosti
zdravstva in socialnega varstva glede na naravo dela in zaradi težjih delovnih razmer višje plače in so zato z izpodbijano
določbo še toliko bolj prizadeti. Ustavnemu sodišču predlaga, naj ugotovi, da je izpodbijana določba v nasprotju s
14. členom ustave.
2. Državni zbor na predlog ni odgovoril.
3. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve zavrača navedbe predlagatelja in navaja, da se za zaposlene v
negospodarskih dejavnostih višina regresa določa z vsakoletnim aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti. Višina regresa v negospodarskih dejavnostih ni
odvisna od višine regresa v gospodarstvu, ampak je rezultat
pogajanj med sindikati negospodarskih dejavnosti in vlado.
Ne glede na povedano, pa je izpodbijani zakon določil enak
regres zaposlenim v negospodarskih in gospodarskih dejavnostih, kar je bilo odločeno s posebnim amandmajem ob
sprejemanju zakona. Narava regresa ni opredeljena v nobenem veljavnem predpisu, vendar vsa dosedanja praksa kaže,
da so bili upoštevani socialni kriteriji.
B)
4. Po prvem odstavku 8. člena zakona o izvajanju socialnega sporazuma za leto 1996 je regres za letni dopust za
leto 1996 bruto 102.000 tolarjev, razen v primeru, ko je
višina regresa določena s kolektivno pogodbo, ki jo je podpisala vlada oziroma od nje pooblaščeno ministrstvo.
Po izpodbijani določbi drugega odstavka 8. člena tega
zakona pa se ne glede na določbo prvega odstavka 2. člena
regres v višini iz prejšnjega odstavka izplača tudi pri delodajalcih, katerih plače določa zakon o razmerjih plač v javnih
zavodih, državnih organih in organizacijah lokalnih skupnosti oziroma posebni zakoni in sicer za vse zaposlene, katerih
mesečna bruto plača za polni delovni čas v obdobju april –
junij 1996 ne presega 110.000 tolarjev.
5. Ustavno sodišče je že v več odločbah poudarilo, da
upoštevanje različnih dejanskih stanj v zakonski ureditvi ne
predstavlja kršitve načela enakosti (odlUS IV,89). Načelo
enakosti pred zakonom normodajalcu ne preprečuje, da v
mejah svojih pristojnosti določa kriterije, po katerih bo podobna dejanska stanja med seboj razlikoval in na njih vezal
pravne posledice (odlUS IV,76). V obravnavanem primeru
je zakonodajalec določil različne kriterije glede zaposlenih
pri delodajalcih (gospodarska dejavnost), ki delujejo po načelih tržnega gospodarstva, in drugih, ki so zaposleni v državni upravi, javnih zavodih in organih lokalnih skupnosti,
ki pa se financirajo iz javnih sredstev. Oba razlikovalna
znaka sta bistvena, stvarna in utemeljena, zato ni mogoče
pritrditi predlagatelju, da je s tem kršeno načelo enakosti
pred zakonom. Tudi primerjalnopravni primeri kažejo, da
sodobna zakonodaja drugače opredeljuje položaj zaposlenih
v zasebnopravnih in v javnopravnih osebah.
6. Tradicionalno je regres vezan na socialne kriterije,
čeprav to ni v predpisih izrecno poudarjeno. Pri tovrstnih
prejemkih prihaja do izraza načelo socialne države, ki se
lahko odraža tudi v določanju privilegijev v korist socialno
šibkejših slojev. Zato ustavno sodišče v morebitnem privile-
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giranju socialno šibkejših prejemnikov regresa ne vidi diskriminacije, temveč uveljavitev načel socialne države.
C)
7. Ustavno sodišče je odločbo sprejelo na podlagi
21. člena zakona o ustavnem sodišču, (Uradni list RS,
št. 15/94) v sestavi: predsednik dr. Tone Jerovšek in sodniki
dr. Peter Jambrek, mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj,
dr. Janez Šinkovec, dr. Lovro Šturm, Franc Testen, dr. Lojze
Ude in dr. Boštjan M. Zupančič. Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. U-I-303/96-11
Ljubljana, dne 27. februarja 1997.
Predsednik
dr. Tone Jerovšek l. r.

858.
Ustavno sodišče je na podlagi drugega odstavka
40. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št.
15/94) na seji dne 27. februarja 1997
o d l o č i l o:
Odločba št. U-I-116/95-23 z dne 30. januarja 1997 se
izvršuje tako, da ugotovitev skladnosti določbe 1. člena sklepa o spremembi metodologije za izračun čiste vrednosti sredstev investicijskega sklada in vrednosti enote premoženja
vzajemnega sklada (Uradni list RS, št. 23/95) z ustavo in
zakonom ne pomeni odprave učinkov sklepa št. U-I-116/95-6
z dne 12. 10. 1995 o začasnem zadržanju njenega izvrševanja in s tem morebitnega znižanja provizij za čas njegove
veljavnosti.
Obrazložitev
1. Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti v izreku navedene določbe sklepa o spremembi
metodologije za izračun čiste vrednosti sredstev investicijskega sklada in vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada (v nadaljevanju: sklep) po opravljeni javni obravnavi, ki
je bila dne 18. 12. 1996, ugotovilo, da izpodbijana določba
ni v neskladju z ustavo in zakonom. O tem je izdalo odločbo,
ki je bila objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije,
št. 10/97 z dne 21. 2. 1997.
2. V istem postopku je ustavno sodišče na predlog
pobudnikov na seji dne 12. 10. 1995 s sklepom št. U-I134/95-6 odločilo, da se do sprejetja končne odločitve zadrži
izvrševanje izpodbijanega 1. člena sklepa. Tako je sklenilo
zaradi tega, ker je ocenilo, da bi uveljavitev izpodbijane
določbe lahko pomenila tudi poseg v obstoječa pogodbena
razmerja, ki so jih sklepale pooblaščene družbe za upravljanje, s tem pa bi bila okrnjena avtonomija strank pri sklepanju
obligacijskih razmerij. Ustavno sodišče je tudi ocenilo, da je
v času odločanja o začasnem zadržanju obstajala realna nevarnost, da bi uporaba izpodbijane določbe imela za posledico nekajkrat nižje prihodke pooblaščenih družb za upravljanje od tistih, ki so bili pogodbeno dogovorjeni, ob tem ko
imajo v času nakupa delnic za lastniške certifikate z upravljalskimi odločitvami velik obseg dela. Bistveno bi se zmanjšala tudi pravna varnost pooblaščenih družb za upravljanje.
Zaradi predstavitve na podlagi izpodbijane določbe ugotovljene čiste vrednosti sredstev investicijskih družb navzven bi
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se utegnilo omajati zaupanje vlagateljev in poslovnih partnerjev teh družb, tako da bi bilo moteno njihovo urejeno in
učinkovito notranje poslovanje pri izvajanju načrtovane in
javnosti predstavljene finančno-gospodarske politike. Ustavno sodišče se je odločilo za začasno zadržanje izpodbijane
določbe 1. člena sklepa tudi na podlagi ugotovitve, da bodo
težko popravljive škodljive posledice v primeru zadržanja in
kasnejše ugotovitve skladnosti izpodbijane določbe z ustavo
in zakonom manjše od tistih, ki bi nastale, če izvrševanje
izpodbijane določbe ne bi bilo zadržano, postopek pa bi bil
končan z njeno razveljavitvijo ali odpravo.
3. Med postopkom ocene ustavnosti in zakonitosti izpodbijane določbe so na seji sodišča dne 11. 7. 1996 na
podlagi drugega odstavka 35. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) trije
sodniki zahtevali razpis javne obravnave, ki pa naj bi bila
izvedena šele v septembru 1996. Zato je sodišče ponovno
pretehtalo razloge, ki so bili odločilnega pomena za začasno
zadržanje izvrševanja izpodbijane določbe sklepa. Ocenilo
je, da razlogi ne obstajajo več, zato je s sklepom št. U-I116/95-11 odločilo, da sklep o začasnem zadržanju izpodbijane določbe preneha veljati. V obrazložitvi je ustavno sodišče posebej poudarilo, da je v obdobju po izdaji začasne
odredbe prišlo do velikega porasta vloženih certifikatov v
pooblaščene investicijske družbe. Neskladje med zbranimi
lastniškimi certifikati in tistimi, ki so bili vloženi v delnice,
prenosljive vrednostne papirje in nepremičnine, pa bi z nadaljnjim zadržanjem izvrševanja izpodbijane določbe sklepa
ogrozilo pravice vlagateljev lastniških certifikatov. S spremembo položaja so torej odpadli razlogi, ki so narekovali
zadržanje izvrševanja izpodbijane določbe sklepa. Ti razlogi
pa so bili tako v primeru izdaje sklepa o začasnem zadržanju
izpodbijane določbe kot v primeru njegovega prenehanja
interesi vlagateljev certifikatov.
4. Po izdaji odločbe št. U-I-116/95-23, s katero je ustavno sodišče ugotovilo skladnost izpodbijanega 1. člena sklepa
z ustavo in zakonom, je pri njenem izvrševanju prišlo do
različnih razlag o njenih posledicah za obdobje, ko je veljal
sklep o začasnem zadržanju. Zato so pobudniki z vlogo z dne
24. 2. 1997 predlagali ustavnemu sodišču, da izda razlago
pravnih posledic sklepa o začasnem zadržanju. V vlogi so
navedli, da pooblaščeni revizorji pri revidiranju računovodskih izkazov pooblaščenih družb za upravljanje menijo, da se
v obdobju veljavnosti začasne odredbe ne bi smela obračunavati provizija na star način, kakršen je veljal pred uveljavitvijo
izpodbijane določbe 1. člena sklepa. Ustavno sodišče je zato
na podlagi drugega odstavka 40. člena ZUstS izdalo to odločbo o načinu izvrševanja odločbe št. U-I-116/95-23.
5. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
drugega odstavka 40. člena ZUstS v sestavi: predsednik
dr. Tone Jerovšek in sodniki dr. Peter Jambrek, mag. Matevž
Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Lovro Šturm, dr. Janez Šinkovec, Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Boštjan M. Zupančič.
Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. U-I-116/95-23
Ljubljana, dne 27. februarja 1997.
Predsednik
dr. Tone Jerovšek l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
859.
Na podlagi 27. člena statuta Republiškega zavoda za
zaposlovanje (Uradni list RS, št. 60/92) v zvezi s tretjo in
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četrto alineo prvega odstavka 15. člena zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS,
št. 5/91, 12/92, 71/93 in 38/94) je Upravni odbor Republiškega zavoda za zaposlovanje na seji dne 27. 2. 1997 sprejel
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PRAVILNIK
o prostovoljnem zavarovanju za primer brezposelnosti
zavarovancev, ki se začasno zaposlijo v tujini in
njihovih zakoncev

vključen v prostovoljno zavarovanje za primer brezposelnosti neprekinjeno najmanj 9 mesecev ter je redno plačeval
prispevke v skladu s pogodbo in se najkasneje v 30 dneh po
nastopu zavarovalnega primera prijavi zavodu ter vloži zahtevek za priznavanje pravice.
Za pridobitev pravice do denarnega nadomestila mora
zavarovanec izpolnjevati pogoje iz 19. člena zakona.
Razloge nastanka zavarovanega primera dokazuje zavarovanec z ustreznimi listinami.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

2. Zavarovalna osnova in višina denarnega nadomestila

1. člen
Pravilnik ureja prostovoljno zavarovanje za primer brezposelnosti državljanov Republike Slovenije v delovnem razmerju z delodajalcem v tuji državi, ki po vrnitvi v domovino
ne morejo uveljavljati pravic za primer brezposelnosti na
drugi podlagi in zakoncev državljanov Republike slovenije,
zaposlenih v tuji državi, če so bili pred odhodom v tujino v
delovnem razmerju.
Pravilnik določa tudi pogoje za pridobitev pravic, obseg pravic in obveznosti ter plačevanje prispevka za zaposlovanje.

7. člen
Osnova za odmero denarnega nadomestila in za plačevanje prispevka za zaposlovanje so zavarovalne osnove.
Zavarovalne osnove so tarifni razredi po splošni kolektivni pogodbi za gospodarstvo, v katero je zavarovanec razporejen glede na njegovo strokovno izobrazbo.

2. člen
Nosilec in izvajalec prostovoljnega zavarovanja po tem
pravilniku je Republiški zavod za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod).
3. člen
Pravice iz prostovoljnega zavarovanja za primer brezposelnosti zavarovancev so enake pravicam iz obveznega
zavarovanja za primer brezposelnosti skladno z zakonom o
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (v
nadaljnjem besedilu: zakon).
Zavarovanec se zavaruje za enake pravice, kot izhajajo
iz obveznega zavarovanja, pod pogoji, določenimi s tem
pravilnikom.
4. člen
Sredstva za uresničevanje pravic iz prostovoljnega zavarovanja za primer brezposelnosti zagotavlja zavod.
Zavod vodi sredstva prostovoljnega zavarovanja ločeno od sredstev obveznega zavarovanja.
II. ZAVAROVANCI
5. člen
Za primer brezposelnosti se lahko prostovoljno zavarujejo pri zavodu:
– državljani Republike Slovenije v delovnem razmerju
z delodajalcem v tuji državi, ki po vrnitivi v domovino ne
morejo uveljavljati pravic za primer brezposelnosti na drugi
podlagi;
– zakonci državljanov Republike Slovenije, zaposlenih
v tuji državi, če so bili pred odhodom v tujino v delovnem
razmerju.
III. PRAVICA DO DENARNEGA NADOMESTILA
1. Pogoji za pridobitev
6. člen
Pravico do denarnega nadomestila lahko pridobi zavarovanec, če je bil pred nastopom zavarovalnega primera

Tarifni razred

I. enostavna dela
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

manj zahtevna dela
srednje zahtevna dela
zahtevna dela
bolj zahtevna dela
zelo zahtevna dela
visoko zahtevna dela
najbolj zahtevna dela
najbolj pomembna,
najbolj zahtevna dela

Količnik

Osnova

1,00

Znesek minimalne
plače

1,10
1,23
1,37
1,55
1,85
2,10
2,50
3,00

Znesek osnove za prvi tarifni razred je minimalna plača, določena s socialnim sporazumom oziroma posebnim
zakonom. Za naslednje tarifne razrede se znesek dobi s povečanjem določenega količnika. Zneski osnov se spreminjajo
glede na vsakokratno spremembo minimalne plače.
Pri odmeri višine pravice do denarnega nadomestila se
kot osnova za odmero šteje poprečna osnova zadnjih treh
mesecev, od katerih je zavarovanec plačeval prispevek za
prostovoljno zavarovanje.
8. člen
Denarno nadomestilo zavarovanca znaša prve tri mesece prejemanja 70%, v naslednjih mesecih pa 60% od določenih osnov.
V času prejemanja denarnega nadomestila je zavarovanec pokojninsko-invalidsko in zdravstveno zavarovan skladno z določilom 21. člena zakona.
Zavarovancu pripada najnižje in najvišje denarno nadomestilo skladno z določilom 21. člena zakona.
3. Čas trajanja denarnega nadomestila
9. člen
Čas trajanja pravice do denarnega nadomestila se določa v skladu s 25. členom zakona, pri čemer se v čas, za
katerega je bil zavarovanec zavarovan za primer brezposelnosti, všteva čas obveznega in prostovoljnega zavarovanja
zavarovanca.
10. člen
Pri odmeri dolžine trajanja pravice zavarovanca se v
zavarovalno dobo iz 25. člena zakona šteje čas, ko je bil
delavec zaposlen v Republiki Sloveniji, v SFRJ skladno s
posebnimi predpisi ter v državi, s katero ima Republika
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Slovenija sklenjen meddržavni sporazum o zavarovanju za
primer brezposelnosti ter, ko je plačeval prispevek za prostovoljno zavarovanje za primer brezposelnosti po pogodbi.
11. člen
Zavarovancu pripada pravica do podaljšanega izplačevanja denarnega nadomestila skladno z določilom 26. člena
zakona.
12. člen
Pravica do denarnega nadomestila se izplačuje mesečno in se ne more izplačati v enkratnem znesku v smislu
določil 27. do 30. člena zakona.
4. Roki za uveljavitev pravic do denarnega nadomestila
13. člen
Glede rokov za uveljavitev pravice do denarnega nadomestila veljajo določila 31. člena zakona.
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Stopnja prispevka se plačuje od zavarovalne osnove iz
7. člena tega pravilnika, v katero je zavarovanec razporejen.
Prispevek se plačuje zavodu po trimesečjih za nazaj. V
primeru, da nastopi zavarovalni primer znotraj trimesečja, ko
še ni plačan prispevek, je zavarovanec dolžan plačati prispevek za zaposlovanje do dneva nastopa brezposelnosti.
Zavod vse vplačane prispevke iz prostovoljnega zavarovanja odstopa v proračun Republike Slovenije. Sredstva za
uresničevanje pravic iz prostovoljnega zavarovanja pridobiva zavod iz proračuna Republike Slovenije po postopku za
obvezno zavarovanje za brezposelnost.
18. člen
Stopnjo prispevka za zaposlovanje določa in spreminja
upravni odbor zavoda. Pri odločanju o spreminjanju prispevne stopnje upravni odbor upošteva načelo, da naj bi zbrana
sredstva zadostovala za uresničevanje pravic iz prostovoljnega zavarovanja za primer brezposelnosti.
Če se ob zaključnem računu zavoda sredstva za uveljavljanje pravic ne pokrijejo s prispevki iz prostovoljnega
zavarovanja, se razlika pokrije iz obveznega zavarovanja.

5. Prenehanje pravice do denarnega nadomestila
14. člen
Glede razlogov za prenehanje, izplačevanja preostanka
in skrajševanje pravice ter vštevanja zavarovalne dobe za
pridobitev pravice in odmere višine v primeru dela z manj
kot polnim delovnim časom, veljajo določila 32. do 33.a
člena zakona.
Pri upoštevanju zavarovalne dobe velja, da mora od
zadnjega izteka prejemanja denarnega nadomestila preteči
najmanj tri leta zaposlitve, da lahko pridobi zavarovanec
ponovno pravico.
IV. DENARNA POMOČ IN PRAVICA DO PRIPRAVE
ZA ZAPOSLITEV
15. člen
Pravica do denarne pomoči in pravica do priprave za
zaposlitev pripada zavarovancu skladno z določili 35. do
43. člena zakona.
V. UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ PROSTOVOLJNEGA
ZAVAROVANJA ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI
16. člen
Zavarovanec uveljavlja pravice iz prostovoljnega zavarovanja za primer brezposelnosti skladno z določilom
45. člena zakona.
Zavarovanec uveljavlja pravice pri območni enoti zavoda, s katero je sklenil pogodbo o zavarovanju za primer
brezposelnosti.
Zavarovanec mora zavodu javljati spremembe, ki vplivajo na pridobitev ali izgubo pravic skladno z določilom
45.a člena zakona.
VI. PLAČEVANJE PRISPEVKA ZA PROSTOVOLJNO
ZAVAROVANJE ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI
17. člen
Zavarovanec je dolžan plačevati prispevek za prostovoljno zavarovanje za primer brezposelnosti.
Stopnja prispevka za zaposlovanje po tem pravilniku
znaša 4%.

19. člen
Prostovoljno zavarovanje se sklene s podpisom pogodbe med zavodom in zavarovancem.
Pogodba se sklene pri območni enoti zavoda, na območju katere ima zavarovanec stalno prebivališče.
Rok za sklenitev pogodbe je 8 dni od dneva vstopa
zavarovanca v prostovoljno zavarovanje.
Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.
20. člen
S pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita zlasti o:
– zavarovalni osnovi;
– prispevni stopnji;
– rokih plačevanja prispevka;
– posledicah neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti;
– drugih medsebojnih pravicah in obveznostih.
Z vsakokratno spremembo zavarovalne osnove ali stopnje prispevka za zaposlovanje skleneta zavod in zavarovanec
aneks k pogodbi.
21. člen
Zavarovanec lahko izstopi iz prostovoljnega zavarovanja kadarkoli, vendar je dolžan izpolniti svoje obveznosti do
dneva izstopa.
VII. KONČNA DOLOČBA
22. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati sklep
o prostovoljnem zavarovanju za primer brezposelnosti delavcev, ki se začasno zaposlijo v tujini (Uradni list RS, št.
38/94 in 28/95).
23. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 010-1/97-210
Ljubljana, dne 27. februarja 1997.
Predsednik
Upravnega odbora
Republiškega zavoda
za zaposlovanje
Drago Bahun l. r.
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OBČINE

DOBREPOLJE
860.
Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, št. U-I13/94-95, 45/94 – odločba US RS, št. U-I-144/94-18, Uradni
list RS, št. 57/94 in 14/95) in 16. člena statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 26/95) je Občinski svet občine
Dobrepolje na 29. seji dne 12. 3. 1997 sprejel
ODLOK
o proračunu Občine Dobrepolje za leto 1997
1. člen
S proračunom Občine Dobrepolje za leto 1997 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo
sredstva za financiranje zagotovljene porabe in drugih nalog
v Občini Dobrepolje (v nadaljnjem besedilu: občina) v letu
1997.
2. člen
Z občinskim proračunom se ureja upravljanje s prihodki in odhodki ter upravljanje z občinskim premoženjem in
dolgovi.
3. člen
Občinski proračun sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov in račun financiranja.
V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov
in zadolževanje občine, ki je povezano s financiranjem salda
bilance prihodkov in odhodkov.
Občinski proračun za leto 1997 se določa v naslednjih
zneskih:
Bilanca prihodkov in odhodkov
Prihodki
369,193.946,44 SIT
Odhodki
372,313.946,44 SIT
Primanjkljaj
3,120.000,00 SIT
Presežek

Račun financiranja
3,000.000,00 SIT
120.000,00 SIT
3,120.000,00 SIT

Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova
razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov
in računa financiranja, ki sta sestavni del občinskega proračuna.
4. člen
Vsi prihodki, ki jih uporabniki sredstev občinskega
proračuna ustvarjajo s svojo dejavnostjo, so prihodek občinskega proračuna, če ni s tem odlokom drugače določeno.
Za prihodke v smislu prejšnjega odstavka tega člena se
ne štejejo prihodki izvajalskih organizacij.
Prihodki iz drugega odstavka tega člena se uporabnikom upoštevajo pri dodeljevanju sredstev iz proračuna.
5. člen
Od prihodkov občinskega proračuna se izloči najmanj
0,5% v proračunsko rezervo.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz
prvega odstavka 12. člena zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94), do višine 1,500.000 tolarjev za
posamezen namen, odloča župan.

6. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna (v nadaljnjem besedilu: uporabniki) so dolžni uporabljati sredstva
občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljani v
posebnem delu občinskega proračuna, ki je sestavni del tega
odloka.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega
proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva za posamezne namene.
7. člen
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna dela ali storitve, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje
predpisov ali za izvršitev storitev, se dodatni odhodki poravnajo v breme drugih postavk posameznega področja proračuna.
O prenosu sredstev med nameni posameznega področja, določenimi v bilanci odhodkov, če s tem ni bistveno
ogroženo izvajanje nalog na posameznem področju, za katera so bila zagotovljena sredstva z občinskim proračunom,
odloča župan in sicer: na področju vseh vrst investicij in
vzdrževanju cest do višine 2,000.000 tolarjev, na ostalih
področjih pa do višine 500.000 tolarjev.
Med letom prispela proračunska sredstva za določen
namen, se lahko porabijo za namen, za katerega so bila
prejeta.
8. člen
Sredstva proračunske rezerve se dodeljujejo:
– za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu
niso zagotovljena sredstva in ki po svoji vsebini sodijo v
javno porabo na ravni občine in
– za naloge, za katere se med letom izkaže, da v proračunu zanje niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
Porabljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo se
razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, pa se zanje odpre nova postavka.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve občinskega proračuna do višine 1,500.000 tolarjev za posamezen
namen, odloča župan.
9. člen
Kot sredstva za delo se občinski upravi in izvajalskim
organizacijam zagotavljajo:
– sredstva za plače,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za druge odhodke in
– sredstva za investicijske izdatke.
Sredstva za plače delavcev in funkcionarjev se zagotavljajo mesečno glede na zasedeno število delavcev in funkcionarjev v načrtu delovnih mest, koeficiente za določanje plač
za posamezne skupine delovnih mest oziroma funkcij, osnovo za obračun plač, dodatke za delovno dobo in druge dodatke in uspešnost oziroma dodatno obremenjenost.
Sredstva za materialne stroške in druge odhodke občinske uprave in izvajalskih organizacij se določijo v okviru
potreb in možnosti občinskega proračuna.
Sredstva za amortizacijo se lahko zagotavljajo le za
amortizacijo premičnin.
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10. člen
Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih
dejavnosti se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo
posamezno področje dejavnosti.
Poraba sredstev za opravljanje nalog na posameznih
področjih se dogovori s pogodbo v pisni obliki. Sredstva za
posamezno nalogo se izplačajo na podlagi obračuna za izvršeno nalogo oziroma računa.
Zadnji rok za sklenitev pogodb z izvajalci v tekočem
proračunskem letu je rok, določen z zakonom o izvrševanju
proračuna in o proračunu Republike Slovenije za leto 1997.
11. člen
Do sprejema zakona o javnih naročilih se morajo nabava opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni
proračun.
12. člen
Premoženjsko bilanco občine sestavi občinska uprava
na podlagi premoženjskih bilanc vseh uporabnikov občinskega proračuna.
O začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih
presežkov, zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna, odloča župan, na
predlog delavca občinske uprave, pristojnega za finance.

Stran 1299

13. člen
Občina lahko daje poroštva za izpolnitev obveznosti
javnih podjetij in javnih zavodov.
O dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina,
odloča občinski svet.
14. člen
Za realizacijo določenih investicij v gospodarski infrastrukturi se bo Občina Dobrepolje v letu 1997 zadolžila z
najetjem posojila do višine, določene s proračunom.
O zadolžitvah iz prejšnjega odstavka odloča občinski
svet. Pogodbo o najetju posojila v skladu s prejšnjim odstavkom sklene župan.
Javna podjetja in javni zavodi se lahko zadolžijo le s
soglasjem občine. O dajanju soglasij k zadolževanju javnim
podjetjem in javnim zavodom, katerih ustanoviteljica je občina, odloča občinski svet.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 402-2/97
Dobrepolje, dne 12. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Dobrepolje
Brane Brodnik, dipl. inž. l. r.
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861.
Na podlagi prvega odstavka 5. člena odloka o plačilu
sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrepolje in 16. člena
statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 26/95), ter
2. člena sklepa o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega
dela stroškov za opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrepolje, je Občinski svet občine Dobrepolje
na 29. seji z dne 12. 3. 1997 sprejel
SKLEP
o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroškov
opremljanja stavbnega zemljišča na območju
Občine Dobrepolje
1. člen
Izhodiščna cena za izračun sorazmernega dela stroškov
opremljanja stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrepolje znaša na dan 31. 12. 1996 471.341 SIT.
2. člen
Izhodiščna cena je spremenjena na osnovi indeksa podražitev GZS Združenja za gradbeništvo in IGM.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije in se ga uporablja od 1. 1. 1997 dalje.
Št. 351-1/97
Dobrepolje, dne 12. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Dobrepolje
Brane Brodnik, dipl. inž. l. r.

JURŠINCI
862.
Na podlagi 3. in 45. člena zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94) in 12. člena statuta Občine Juršinci (Ur. vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 12/95) je občinski
svet na seji dne 28. 2. 1997 sprejel
ODLOK
o proračunu Občine Juršinci za leto 1997
1. člen
S proračunom Občine Juršinci za leto 1997 (v nadaljnem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za
financiranje javne porabe v Občini Juršinci.
2. člen
Predvideni prihodki občinskega proračuna za leto 1997
znašajo:
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a) bilanca prihodkov in odhodkov
– prihodki
– odhodki
b) Račun financiranja
– prihodki (kredit )

181,449.957 SIT
189,023.595 SIT
7,573.638 SIT

3. člen
Prihodki se razdelijo na prihodke za financiranje zagotovljene porabe in na prihodke za financiranje drugih nalog
občine.
4. člen
Za izvrševanje občinskega proračuna je odgovoren župan, ki je tudi odredbodajalec.
5. člen
Sredstava občinskega proračuna se uporabljajo namensko. Nakup opreme in investicijska dela, ki presegajo vrednost, določeno za držvani proračun, morajo biti oddana na
podlagi javnega razpisa.
6. člen
Sredstva proračuna se delijo v skladu z dinamiko prihodkov.
7. člen
V rezerve Občine Juršinci se izloči 0,5% prihodkov za
zagotovljeno porabo.
8. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna, izvrševanje proračuna ne more uravnovestiti, se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerv
občine ali pa se lahko najame posojilo v višini 5% sprejetega
občinskega proračuna, ki pa mora biti odplačano do konca
proračunskega leta.
9. člen
Za realizacijo obveznosti občinskega proračuna iz naslova investicij na področju gospodarske infrastrukture se bo
občina zadolžila v višini 7,573.638 SIT, kar predstavlja
6,80% sredstev za zagotovljeno porabo za leto 1997.
Pogodbo o najetju posojila v skladu s prejšnjim odstavkom sklene župan Občine Juršinci.
10. člen
Župan Občine Juršinci je pooblaščen, da odloča o uporabi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi ohranitve njihove
realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
11. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1997 dalje.
Št. 401-60/97
Juršinci, dne 28. februarja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Juršinci
Simon Toplak l. r.
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KIDRIČEVO
863.
Na podlagi 4. člena zakona o javnih glasilih (Uradni list
RS, št. 18/94) in 12. člena statuta Občine Kidričevo (Uradni
vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 10/95 in 36/95) je Občinski
svet občine Kidričevo na seji dne 27. 2. 1997 sprejel
ODLOK
o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Ravno polje
1. člen
S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje javnega
glasila Občine Kidričevo (v nadaljevanju: glasilo).
2. člen
Ime glasila je: Ravno polje.
3. člen
Izdajatelj glasila je Občina Kidričevo.
4. člen
Glasilo se uvršča v informativni periodični tisk.
5. člen
Glasilo izhaja praviloma enkrat na dva meseca, lahko
izide tudi kot dvojna ali izredna številka.
Glasilo je brezplačno in ga prejemajo vsa gospodinjstva
v Občini Kidričevo in se dostavi po pošti.
6. člen
Naslov uredništva glasila je: Kidričevo, Ulica Borisa
Kraigherja 25, 2325 Kidričevo.
7. člen
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku.
8. člen
Glasilo je namenjeno obveščanju javnosti o delu občinskih organov o dogodkih v Občini Kidričevo ter o hotenjih
in interesih občanov.
Glasilo opravlja nalogo osrednjega informatorja o življenju in delu v Občini Kidričevo.
Cilj glasila je objavljanje objektivnih in celovitih informacij o vseh področjih življenja in dela v Občini Kidričevo.
9. člen
Programsko zasnovo glasila sprejme občinski svet na
predlog odgovornega urednika. S programsko zasnovo se
podrobneje določi namen izdajanja in temeljna vsebinska
izhodišča glasila.
Občinski svet objavi v glasilu programsko zasnovo.
10. člen
Občinski svet ima komisijo za izdajanje glasila (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje za 4-letno mandatno obdobje na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
Komisija mora biti imenovana tako, da so v njej zastopani člani vseh političnih strank oziroma list, ki so na zadnjih lokalnih volitvah dobile mandat v občinskem svetu.
Občinski svet lahko razreši to komisijo ali njenega
posameznega člana pred iztekom mandata na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ali skupine najmanj tretjine članov občinskega sveta.
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Naloge komisije so:
– obravnavanje programske zasnove glasila,
– obravnavanje in sprejemanje stališč v zvezi z uresničevanjem programske zasnove,
– obravnavanje pobud, mnenj in predlogov sodelavcev,
novinarjev in urednikov, ki se nanašajo na urejanje glasila,
– opozarjanje na spoštovanje določil kodeksa novinarske poklicne etike pri uresničevanju programske zasnove
glasila,
– obravnavanje ekonomskih in drugih vprašanj v zvezi
z glasilom,
– obravnavanje in predlaganje sprememb, ki določajo
frekvenco izhajanja in razširjenost glasila,
– pisno obveščanje občinskega sveta najmanj enkrat
letno o uresničevanju programske zasnove glasila.
11. člen
Odgovornega urednika glasila imenuje občinski svet na
predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi javnega razpisa.
Mandat odgovornega urednika traja štiri leta. Odgovorni urednik je pri glasilu v pogodbenem odnosu.
Za odgovornega urednika je lahko imenovan kandidat,
ki poleg zakonskih izpolnjuje naslednje pogoje:
– najmanj višja izobrazba družboslovne smeri,
– najmanj tri leta delovnih izkušenj na podobnih delovnih mestih.
Občinski svet lahko razreši odgovornega urednika na
predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ali skupine najmanj tretjine članov občinskega sveta,
če opravlja svoje delo v nasprotju z zakonom, programsko
zasnovo in uredniško politiko glasila.
Odgovorni urednik:
– predlaga programsko zasnovo glasila,
– odgovarja za uresničevanje uredniške politike,
– imenuje in razrešuje urednike,
– naroča, pripravlja in ureja besedila,
– opravlja uredniško delo, ter sodeluje pri oblikovanju
posamezne številke glasila,
– naroča, pripravlja in ureja besedila in sodeluje pri
vseh fazah nastajanja glasila, vključno s koordinacijo z izvajalci tiskarskih storitev,
– skrbi za smotrno organizacijo dela,
– predlaga občinskemu svetu sprejem cenika avtorskih
honorarjev in reklamnih oglasov in drugih sporočil,
– enkrat letno pisno poroča komisiji za izdajanje glasila
o uresničevanju uredniške politike.
Odgovorni urednik izvaja tudi druge naloge in pooblastila na podlagi zakona ter skrbi za izvajanje kodeksa novinarske poklicne etike.
12. člen
Posamezna tehnična in organizacijska opravila (pisarna
in uprava glasila, računovodske storitve) opravlja občinska
uprava občine, vendar se posamezna tehnična in organizacijska opravila lahko na podlagi razpisa prenesejo tudi na zunanjega sodelavca.
13. člen
– Viri financiranja glasila so naslednji:
– proračunska sredstva izdajatelja,
– prihodki od reklam in drugih sporočil,
– drugi prihodki.
Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih sredstev.
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14. člen
Sredstva iz prejšnjega člena se smejo nameniti samo za:
– stroške priprave in tiska glasila,
– stroške pridobivanja reklam in propagandnih sporočil,
– stroške dostave,
– materialne stroške uredništva,
– avtorske honorarje,
– druge stroške, ki so neposredno povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.
Če se posamezna tehnična in organizacijska opravila v
smislu 14. člena prenesejo na zunanjega izvajalca, smejo biti
v kalkulaciji pogodbene cene upoštevani samo stroški iz
prvega odstavka tega člena.
15. člen
V času volilne kampanje ob razpisu lokalnih volitev
mora glasilo del prostora nameniti za predstavitev kandidatov in kandidatnih list. Lahko pa ga nameni tudi ob razpisu
volitev v Državni zbor in Državni svet, vendar le vsebinsko
povezano s predstavitvijo pogledov državnih strank in list na
lokalne razmere in politiko.
Podrobnejša pravila za objave iz prejšnjega odstavka v
skladu z zakonom o volilni kampaniji sprejme občinski svet
na predlog komisije za izdajanje glasila.
Pravila iz prejšnjega odstavka tega člena morajo biti
takšna, da zagotavljajo enakopravnost vseh kandidatov in
kandidatnih list.
16. člen
Občinski svet mora imenovati komisijo iz 10. člena
tega odloka v roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka.
Do imenovanja komisije iz prejšnjega odstavka tega
člena opravlja njeno funkcijo komisija za informiranje Občine Kidričevo.
17. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 1-133-96
Kidričevo, dne 4. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kidričevo
Franc Škrila l. r.

864.
Na podlagi 12. člena statuta Občine Kidričevo (Uradni
vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 10/95 in 36/95) in 2. člena
odloka o gospodarjenju s komunalnimi odpadki na območju
Občine Kidričevo (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj,
št. 27/96) je Občinski svet občine Kidričevo na seji, dne
30. 1. 1997 sprejel
PRAVILNIK
o zbiranju, transportu in odlaganju komunalnih
odpadkov v Občini Kidričevo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se ureja način ločenega zbiranja,
transporta in odlaganja komunalnih odpadkov, določijo se
vrste odpadkov in posod za ločeno zbiranje na izvoru, naloži
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se obvezno ravnanje povzročiteljev in izvajalca, določi se
obratovalni čas odlagališča komunalnih odpadkov v Brstju
(v nadaljnjem besedilu: odlagališče Brstje) za individualni
odvoz odpadkov.
2. člen
Določbe tega pravilnika se uporabljajo na celotnem
območju Občine Kidričevo.
II. LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV
3. člen
Vrste komunalnih odpadkov, ki se ločeno zbirajo na
izvoru svojega nastanka po sistemu suho-mokro.
1. Biološki odpadki
Biološki odpadki, ki se odlagajo v posode za biološke
odpadke: suhi organski odpadki (ostanki hrane), jajčne lupine, ostanki mlečnih izdelkov, volneni in bombažni ostanki,
lasje, perje, higienski papir (serviete, papirnati robčki), odmrle rastline, stara zemlja za rože, pokošena trava, plevel,
listje in drugi vrtni odpadki, razrezane grmovnice, žive meje,
drevesni ostanki, žagavina.
Navedeni odpadki se lahko zbirajo v biološko razgradljivi embalaži ter se predelajo v kompostarni na odlagališču
Brstje.
Biološki odpadki, ki jih ni dovoljeno odlagati v posode
za biološke odpadke: pepel, vse vrste tekočin, olj in masti,
sanitarni izdelki, kosti, plenice, vsebina sesalnikov, drugi
sestavljeni biološki odpadki.
2. Sekundarne surovine
2.1. Odpadni papir, ki se odlaga v posode za odpadni
papir: časopisi, revije, prospekti, zvezki, knjige, brošure,
pisarniški in računalniški papir, embalažni papir in škatle,
drugi izdelki iz papirja in kartonov.
Odpadni papir, ki ga ni dovoljeno odlagati v posode za
odpadni papir: zelo umazan ali z drugimi materiali kombiniran papir (folije, kovine, povoščen papir), staniol papir in
celofan, papirnati jedilni pribor (krožniki, tase…).
2.2. Odpadno steklo, ki se odlaga v posode za odpadno
steklo: vse vrste steklenic, kozarci za vlaganje in druge steklene posode s katerih morajo biti odstranjeni vsi nestekleni
deli, steklo pa ne sme biti umazano.
2.3. Odpadna kovinska embalaža: pločevinke za alkoholne in brezalkoholne pijače, konzerve iz prehrambene industrije, kovinski pokrovi od steklenic in kozarcev za vlaganje ter druga kovinska embalaža iz prehrambene industrije,
ki so ji odstranjeni vsi nekovinski deli.
3. Ostali odpadki
So trdni odpadki, ki ne sodijo med posebne, oziroma
nevarne odpadke in jih ni mogoče odlagati v posode za
biološke odpadke (odpadki iz l. točke tega člena, ki jih ni
dovoljeno odlagati v posode za biološke odpadke) ali uporabiti kot sekundarne surovine (odpadki iz 2. točke tega člena,
ki jih je prepovedano odlagati v posode za odpadni papir):
PVC – vrečke in sestavljeni materiali (tetrapaki…), ohlajen
pepel, odpadna plastika in druga odpadna embalaža, razen
polietilenske plastike (v nadaljnem besedilu: PET-plastika),
ki se odlaga v posebne namenske posode za PET-plastiko,
odpadki z javnih površin, zbrani v koških.
Ostanek odpadkov po ločenem zbiranju se odlaga na
odlagališču Brstje.
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4. Kovinski odpadki
So odpadki, ki jih ni dovoljeno odlagati v tipske posode
za odpadke (pohištvo, bela tehnika, TV in akustični aparati,
kolesa, umetni podi…). Zanje organizira izvajalec odvoz v
skladu s prvim odstavkom 20. člena odloka o ravnanju s
komunalnimi odpadki na območju Občine Kidričevo (v nadaljnem besedilu: odlok).
4. člen
Posode za odlaganje odpadkov se glede na uporabo
razlikujejo po tipu, barvi in velikosti in morajo biti skladno s
tehnologijo izvajalca zbiranja, transporta in odlaganja odpadkov.
Vsaka posoda mora biti obvezno opremljena z ustrezno
nalepko, katere vsebina določa vrste odpadkov, ki se smejo,
oziroma jih je prepovedano vanjo odlagati.
5. člen
Vrste posod za odpadke:
za biološke odpadke: 240 l, rjava PVC- posoda,
za odpadni papir: 240 l, kovinska posoda, 700 l in
1100 l namenska posoda z odprtino in rdečim pokrovom,
za odpadno steklo: 240 l kovinska posoda, 800–2000 l
PVC-iglu – namenska posoda, zelena barve za barvne steklenice,
za odpadno kovinsko embalažo: namenske 240 l, 500 l,
700 l ali 1100 l posode,
za PET-plastiko:
– namenska mrežasta posoda z vrečo za zbiranje PETembalaže,
za ostale odpadke:
– 240 l, 700 l, 900 l in 1100 l kovinske ali PVC-posode
sive, oziroma zelene barve,
za odpadke z javnih površin: kovinski loputniki, koški
za smeti na lastnih stebrih ali pritrjeni na steno.
6. člen
Za občasne dodatne odpadke morajo povzročitelji uporabiti ustrezne vrečke z oznako izvajalca, ki jih zagotavlja
izvajalec v treh velikostih: 60, 80 in 100 l ter omogoči
občanom njihov nakup na ustreznih mestih.
V primeru stalnega povečanja količine odpadkov je
povzročitelj dolžan pri izvajalcu naročiti dodatno posodo.
Koški za smeti in loputniki se na javnih površinah
namestijo in praznijo po potrebi.
7. člen
Na območju gostejše poselitve, ob večjih trgovinah,
zdravstvenih domovih, bolnici, šolah, vrtcih in v individualnih naseljih opremi izvajalec, skladno s projektom, lokacije
stalnih odjemnih mest za zbiranje sekundarnih surovin, bioloških odpadkov in PET-plastike, tako imenovane ekološke
otoke, ki so namenjeni širšemu krogu povzročiteljev. Projekt
mora obvezno vsebovati tudi teritorialno razmejitev območja v smislu pripadnosti povzročiteljev k posameznemu ekološkemu otoku.
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bi), za odpadno kovinsko embalažo: namenska posoda (po
potrebi).
9. člen
Posode za ostale odpadke se namestijo pri vseh lastnikih, uporabnikih oziroma upravljalcih stanovanjskih hiš,
stavb in poslovnih prostorov, pri katerih nastajajo komunalni odpadki in so vključeni v sistem ravnanja z odpadki.
10. člen
Vsako spremembo stalnega bivališča, sedeža poslovnih
in proizvodnih prostorov ter obrti na območju Občine Kidričevo, je potrebno sporočiti izvajalcu v roku 20 dni pred
spremembo, le-ta pa mora namestiti nove, oziroma odstraniti
odvečne posode, kadar je to potrebno.
11. člen
Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev in aktivnosti na prostem, pri katerih nastajajo odpadki,
so dolžni o tem obvestiti izvajalca, ki prireditveni prostor
oskrbi z ustreznim številom in vrstami posod za odpadke.
12. člen
K vlogi za izdajo odločbe o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje gospodarske ali storitvene dejavnosti mora vlagatelj priložiti potrdilo izvajalca, da je kot povzročitelj prijavljen na odvoz odpadkov v skladu z drugim odstavkom
4. člena odloka in s tem pravilnikom.
Šele na podlagi izdanega potrdila izvajalca izda Upravna enota Ptuj povzročitelju odločbo o izpolnjevanju pogojev
za opravljanje dejavnosti.
III. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE POSOD
13. člen
Vzdrževanje in čiščenje posod je obveza izvajalca. Glede na vrsto odpadkov se čistijo:
– posode za biološke odpadke praviloma ob vsakem
praznjenju, oziroma najmanj na vsakih 14 dni, razen v zimskem času, ko se čiščenje izvede po potrebi. Posode se
praviloma 1-krat mesečno tudi razkužijo. V primeru uporabe
biološko razgradljivih vreč za notranje obloke posode, ki jih
je potrebno ob vsakem praznjenju zamenjati, se le-te čistijo
in razkužujejo po potrebi;
– posode za ostale odpadke najmanj l-krat letno, oziroma po potrebi;
– ostale posode za ločeno zbiranje odpadkov (papir,
steklo) po potrebi;
– loputnike ter koške za smeti z javnih površin l-krat
mesečno;
– vreče za PET-plastiko in namenske posode za kovinsko embalažo se zamenjajo po potrebi.

IV. ODJEMNO MESTO
8. člen
Ekološke otoke sestavlja različno število namenskih
posod za odpadke, odvisno od dejanskih potreb na določenem območju.
Vrste namenskih posod: za odpadni papir: 240 l, oziroma 1100 l PVC posoda praviloma z rdečim pokrovom (obvezno), za odpadno steklo: 240 l, oziroma 800 l PVC-iglu
praviloma zelene barve (obvezno), za biološke odpadke:
240 l PVC-posode, praviloma rjave barve (po potrebi), za
PET-plastiko: namenska mrežasta posoda z vrečo (po potre-

14. člen
Izvajalec mora dnevni red odvoza odpadkov za posamezna območja Občine Kidričevo razglasiti v sredstvih javnega obveščanja na krajevno običajen način.
15. člen
Povzročitelji so dolžni na dan odvoza dostaviti posode
za odpadke in vrečke iz 6. člena tega pravilnika na odjemno
mesto do 6. ure zjutraj ali do dogovorjene ure.
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Vrečke morajo biti zavezane in nastavljene na odjemno
mesto ob posodi za odpadke.
Vrečke brez oznake izvajalca, kartonske škatle in drugo
neprimerno embalažo z odpadki odstrani izvajalec v skladu z
drugim odstavkom 10. člena odloka.
16. člen
Območja, ki so začasno nedostopna za komunalna vozila ter začasna zbirna in odjemna mesta objavi izvajalec v
sredstvih javnega obveščanja na krajevno običajen način.
Odpadki se na začasna zbirna mesta dostavijo v tipskih posodah, kadar je to mogoče, oziroma v ustreznih vrečah.
17. člen
Če izvajalec pri praznjenju posod na odjemnem mestu
ugotovi nepravilnosti v zvezi z ločenim zbiranjem odpadkov, pusti o tem kršitelju obvestilo, v katerem zahteva odpravo nepravilnosti in ga opozori na posledice ponovne kršitve.
V primeru ugotovljene ponovne kršitve istega storilca,
izvajalec o zadevi sestavi zapisnik in ga predloži inšpekcijski službi oziroma komunalnemu nadzorniku Občine Kidričevo.
18. člen
Povzročitelji so dolžni ugotavljati nepravilno ravnanje v zvezi z ločenim zbiranjem odpadkov pri drugih povzročiteljih in izvajalcu ter o njih obvestiti pristojno inšpekcijsko službo oziroma komunalnega nadzornika Občine
Kidričevo.

V. OBRATOVALNI ČAS ODLAGALIŠČA
19. člen
Obratovalni čas odlagališča komunalnih odpadkov v
Brstju je za individualni odvoz odpadkov ob delovnikih v
zimskem času od 8. do 17. ure, v ostalem delu leta pa do
8. do 20. ure ter v soboto od 8. do 14. ure. Ob nedeljah in
praznikih odlagališče za individualni odvoz odpadkov ne
obratuje.
20. člen
Za individualni odvoz odpadkov pripravi upravljalec
odlagališča Brstje obratovalni red odlagališča, v katerem
predpiše pravila ravnanja. Z njim je dolžan seznaniti povzročitelja ob dovozu, le-ti pa se morajo ravnati v skladu z
določili obratovalnega reda.

VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
21. člen
Ta pravilnik prične veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne postopno do
1. 1. 1998.

Stran 1311

KOBILJE
865.
Na podlagi 20. člena statuta Občine Kobilje (Uradni list
RS, št. 45/95) je Občinski svet občine Kobilje na 24. redni
seji dne 13. 2. 1997 sprejel
ODLOK
o prostorskih ureditvenih pogojih (PUP) za območje
goric v Čertegu in na Malem Vreju v Občini Kobilje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev dolgoročnega plana Občine Kobilje za obdobje 1986–2000 sprejmejo
prostorski ureditveni pogoji za območje goric v Čertegu in
na Malem Vreju v Občini Kobilje, katere je pod št. 10/96PUP/KO izdelal ZEU Družba za načrtovanje in inženiring v
Murski Soboti.
2. člen
Prostorsko ureditveni pogoji vsebujejo:
A) Tekstualni del
1. Splošni del
2. Povzetek strokovnih podlag
3. Opis in utemeljitev prostorskih pogojev za realizacijo po posameznih področjih
4. Soglasja pristojnih organov
B) Grafični del
1. prikaze iz prostorskih sestavin planskih aktov
2. prikaze prostorskih ureditev po posameznih področjih.
3. člen
Prostorski ureditveni pogoji določajo:
– meje območja urejanja,
– funkcijo območja,
– merilja glede vrste posegov,
– splošne pogoje za arhitektonsko oblikovanje objektov in naprav,
– merila in pogoje za:
– komunalno in energetsko urejanje,
– prometno urejanje,
– druge posege, ki trajno spreminjajo prostor.
Prostorski ureditveni pogoji določajo tudi merila in
pogoje za:
– ohranjanje in varovanje naravne in kulturne dediščine
ter drugih dobrin splošnega pomena,
– razvijanje in izboljšanje okolja,
– končna določila.
Merila in pogoji, določeni v odloku o prostorskih ureditvenih pogojih so podlaga za pripravo lokacijske dokumentacije za posamezen poseg v prostor, na območju, ki ga
urejajo.
II. MEJA OBMOČJA

Št. 1-164/96
Kidričevo, dne 10. februarja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kidričevo
Franc Škrila l. r.

4. člen
Prostorski ureditveni pogoji obravnavajo nižinski del
goric, to je širok pas 20 m ob obstoječih poteh. Prostorski
ureditveni pogoji veljajo na območju, ki je omejeno z vzporedno črto z robom poti in oddaljeno od nje 20 m na naslednjih
parcelnih št.: 1250, 1251, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260,
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1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270,
1273, 1274, 1275, 1280, 1281, 1282, 1286, 1287, 1292, 1293,
1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1302, 1303, 1304, 1305,
1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316,
1318, 1319, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1338, 1339,
1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349,
1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359,
1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1510,
1509, 1508, 1507, 1506, 1505, 1504, 1503, 1502, 1501/6,
1501/5, 1501/4, 1501/3, 1501/2, 1501/1, 1500, 1499, 1498,
1497, 1496, 1495, 1494, 1493, 1479/2, 1478/2, 1449, 1448,
1447, 1446, 1445, 1444, 1443, 1442, 1441, 1440, 1439, 1438,
1437, 1436, 1434, 1433, 1432, 1431, 1430, 1429, 1428, 1427,
1426, 1425, 1424, 1423, 1422, 1421, 1420, 1419, 1418, 1417,
1416, 1415, 1414, 1413, 1412, 1411, 1410, 1409, 1408, 1407,
1406, 1405, 1404, 1403, 1402, 1401, 1512, 1513, 1514, 1515,
1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1525, 1526,
1550/2, 1550/1, 1819, 1817, 1816, 1814, 1813, 1812, 1811,
1808/1, 1807/3, 1806/3, 1805, 1804, 1800, 1797/4, 1797/3,
1796, 1794, 1793, 1791, 1790, 1788, 1787, 1783, 1782/1,
1782/2, 1781, 1779, 1778, 1775, 1774, 1771, 1770, 1766,
1765, 1762/2, 1762/1, 1761, 1756, 1755, 1753, 1752, 1748,
1747, 1743, 1742, 1739, 1737, 1734, 1733, 1729, 1728/1,
1728/2, 1724, 1723, 1719, 1719, 1714, 1713, 1710, 1709,
1704, 1703, 1700, 1699, 1696/1, 1696/2, 1695, 1692, 1691,
1688/1, 1688/2, 1687, 1686, 1685, 1683, 1682, 1678, 1677,
1676, 1674, 1673, 1670/1, 1669, 1668, 1667, 1665, 1664,
1662, 1661, 1660, 480, 479, 477, 476, 475, 474, 469, 468,
467, 466, 462, 461, 454, 453/1, 452, 449, 448, 447, 446, 445,
444, 442/1, 442/2, 441, 438, 437, 436, 435, 434, 433, 432,
431, 430, 429, 428/1, 427, 426, 425, 424, 423, 422, 421, 420,
419, 418, 416, 415, 412, 411, 408, 407, 404, 403, 401, 400,
399, 397, 396, 395, 394, 393, 392, 390, 389, 388, 385, 384,
380 vse k.o. Kobilje.
III. FUNKCIJA OBMOČJA
5. člen
Območje definirano v 4. členu je namenjeno predvsem
ljubiteljski obdelavi zemlje (vinogradništvo, sadjarstvo). Na
tem območju je dovoljena gradnja zidanic, vinskih kleti,
vinotočev in shramb za orodja.
IV. POGOJI IN MERILA GLEDE POSEGOV
6. člen
Poleg predvidenih gradenj iz prejšnjega člena so dovoljene adaptacije, sanacije in tekoča vzdrževalna dela na obstoječih objektih. Obstoječi objekti na obravnavanem območju ali v neposredni bližini, ki kvarijo krajinsko podobo
se morajo odstraniti.
V. SPLOŠNI POGOJI IN MERILA ZA URBANISTIČNO
OBLIKOVANJE OBMOČJA
7. člen
Merila in pogoji za urbanistično oblikovanje območja
določajo:
– namembnost, velikost in lego funkcionalnih zemljišč,
– namembnost, velikost in lego objektov in naprav.
8. člen
Velikost gradbene parcele znaša do 200 m2. Velikost
funkcionalnega zemljišča sega najmanj 3 m od stene objekta.
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9. člen
Dovoz do objekta mora biti zagotovljen neposredno iz
obstoječih poti.
10. člen
Odmiki objektov in naprav morajo biti tolikšni, da ne
ovirajo soseda in da omogočajo vzdrževanje. Odmiki od
javnih poti morajo biti najmanj 3 m. Odmiki med objekti
morajo biti tolikšni, da še omogočajo varnost pred požarom
in zagotavljajo sanitarne in druge pogoje.
11. člen
Smeri slemen so praviloma pravokotne na plastnice
terena in vzporedne z daljšo dimenzijo objekta.
12. člen
Parcela ali del parcele je lahko ograjena. Ograja ne sme
presegati višine 1,20 m in mora biti postavljena znotraj parcelne meje ali na meji, če se tako sporazumeta oba soseda.
Višina zemljišča ob parcelni meji mora biti prilagojena višini sosednjega zemljišča. Pred posegom v prostor si je investitor dolžan pridobiti soglasje UO Občine Kobilje.
VI. SPLOŠNI POGOJI ZA ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE OBJEKTOV
13. člen
Merila in pogoji za oblikovanje objektov določajo:
– tlorisne oblike in velikost objektov,
– višinske gabarite,
– obliko in naklon strehe ter kritine,
– odmike med objekti,
– gradbene črte.
Merila in pogoji veljajo za novogradnje in za obstoječe
objekte, ki se preurejajo.
14. člen
Tlorisna oblika objektov mora biti v razmerju od 1:1.5
do l:2. Tlorisna velikost objekta mora biti prilagojena velikosti parcele.
Višina objektov ne sme presegati 1,5 etaže nad terenom
(na odprti strani), kletni del mora biti vkopan.
Streha mora biti dvokapna z naklonom 45 stopinj, kritina obvezno opečna.
Na svislih naj bodo čopi. Smer slemena mora biti vzporedna z večjo dimenzijo objekta. Fasade naj bodo ulito bele
barve, okna s polkni, leseni deli temno obarvani.
Odstopanja v velikosti objektov so dopustna, če gre za
proizvodni kmetijski objekt. Odstopanja v oblikovanju objektov niso dopustna.
VII. MERILA IN POGOJI ZA KOMUNALNO
IN ENERGETSKO UREJANJE
15. člen
Predvideni gradbeni posegi zahtevajo minimalno prehodno komunalno opremo na obravnavanem območju. Minimalna oprema obsega vodovodno in električno omrežje.
16. člen
Vodooskrba
Predvidena je gradnja vodovoda, ki bo potekal od naselja Kobilje do obravnavanega območja po obstoječih poteh.
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17. člen
Odvajanje odpadnih voda
Odvajanje odpadnih fekalnih voda se rešuje s posameznimi vodotesnimi troprekatnimi greznicami brez odtoka, ki
se po potrebi praznijo. Meteorne odpadne vode s streh se
spuščajo preko peskolovcev v ponikovalnico.
18. člen
Oskrba z električno energijo
Objekti se priključijo na predvideno elektro omrežje
pod pogoji, ki jih določi upravljalec v svojem soglasju.
Glede na to, da bo zazidava strnjena ob poteh, je smiselno predvideti še javno razsvetljavo.
19. člen
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25. člen
Za posege v prostor so investitorju dolžni pridobiti
ustrezna dovoljenja:
– v primerih vzdrževalnih del, sanacijskih del in protiprašni ureditvi obstoječih poti zadostuje odločba o priglasitvi del,
– v primerih gradnje objektov pa lahko investitor zahteva pri pristojni upravni enoti za izdajo enotnega dovoljenja
za gradnjo v skladu z določili zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št.
59/96).
XII. KONČNA DOLOČILA
26. člen
Prostorski ureditveni pogoji so na vpogled občanom,
organizacijam in skupnostim na Občini Kobilje.

PTT omrežje
Možno je urediti telefonsko omrežje na obravnavano
območje ob upoštevanju pogojev upravljalca.
VIII. MERILA IN POGOJI ZA PROMETNO UREJANJE
20. člen
Dovozi morajo biti urejeni tako, da omogočajo dostop
do objektov z vseh strani za primer intervencije.
21. člen
Makadamske obstoječe poti je možno protiprašno
urediti.
IX. MERILA IN POGOJI ZA OHRANJANJE
IN VAROVANJE NARAVNE IN KULTURNE
DEDIŠČINE
22. člen
Kulturna dediščina na območju, ki ga obravnavajo prostorski ureditveni pogoji ni zavarovana z odlokom. Naravna
dediščina prav tako še ni zavarovana.

27. člen
Nadzor nad tem odlokom opravlja Uprava za inšpekcijske službe G. Radgona, Lendava, Ljutomer, M. Sobota, enota Lendava.
28. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, prenehajo veljati
določila: druge točke zadnjega odstavka 5. člena, četrti, peti
in šesti odstavek 7. člena, tretji odstavek 12. člena, 15. člen
in peta alinea 40. čl. odloka o prostorsko ureditvenih pogojih
za območje izven ureditvenih območij naselij v Občini Lendava, ki se ne urejajo s prostorskimi izvedbenimi načrti
(Uradne objave občin Pomurja št. 28/88).
29. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 171/97
Kobilje, dne 4. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kobilje
Avgust Gjerek l. r.

X. MERILA IN POGOJI ZA VAROVANJE
IN IZBOLJŠANJE OKOLJA
23. člen
Odstranjevanje in odvažanje plodne zemlje ni dovoljeno. Preprečiti je potrebno nekontrolirano izpuščanje odpadnih voda in zračnih emisij.
XI. MERILA IN POGOJI ZA VARSTVO PRED
NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
24. člen
Pri predvidenih posegih je potrebno upoštevati vse predpise, ki urejajo zaščito pred požarom, rušenjem, plazovi in
drugimi nesrečami.
V lokacijskem postopku je za vsak poseg za katerega to
določi požarni inšpektor, potrebno definirati osnovne in dodatne vire požarne vode. Definirati je potrebno tudi interventne poti ter možnosti evakuacije v primeru požara.

KUZMA
866.
Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 93. člena statuta
Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 53/95), je Občinski svet
občine Kuzma na seji dne 7. marca 1997 sprejel
ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Kuzma
za leto 1996
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Občine Kuzma za leto 1996, ki zajema vse prihodke in
odhodke žiro računa proračuna Občine Kuzma.
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2. člen
Po bilanci prihodkov in odhodkov proračuna se s tem
odlokom sprejme stanje realizacije prihodkov in odhodkov
za leto 1996 z naslednjo vsebino:
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– pod b) lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik;
– pod c) režim varstva spomenika;
– pod d) razne omejitve, prepovedi ter razvojne usmeritve.

SIT

– prihodki
– odhodki

268,074.136,98
257,978.216,33

3. člen
Na podlagi podatkov o realizaciji prihodkov in odhodkov proračuna za leto 1996 se ugotavlja presežek prihodkov
nad odhodki proračuna občine v višini 10,095.920,65 SIT.
4. člen
Nerazporejeni prihodki, kot presežki v višini
10,095.920,65 SIT iz prejšnjega člena se razporedijo v prihodke proračuna občine za leto 1997.
5. člen
Formirana sredstva stalne proračunske rezerve po zaključnem računu proračuna za leto 1996 v znesku
1,228.388,70 SIT, kar predstavlja 0,5% prihodkov proračuna, se izločijo iz denarnih sredstev žiro računa in se prenesejo na LB Pomursko banko Murska Sobota kot depozit na
odpoklic.
6. člen
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Občinski
svet občine Kuzma in se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 95/97
Kuzma, dne 7. marca 1997.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Kuzma
Elizabeta Klement l. r.

867.
Na podlagi 18. in 19. člena zakona o naravni in kulturni
dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81 in 42/86) na podlagi
23. člena statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 53/95) in
na predlog Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine,
št. ML-338/97, je Občinski svet občine Kuzma, na seji dne
7. marca 1997 sprejel
ODLOK
o razglasitvi domačije Rajnar v Motovilcih za etnološki
spomenik
1. člen
Z namenom, da bi zagotovili ohranitev in posebno družbeno varstvo nepremičnih kulturnih in zgodovinskih vrednot, s tem odlokom Občinski svet občine Kuzma razglaša
domačijo Rajnar Štefana v Motovilcih št. 12, zaradi svojih
etnoloških, arhitekturnih in ambientalnih vrednot za etnološki spomenik.
2. člen
Ta odlok pod naslednjimi označbami določa:
– pod a) natančno označbo spomenika, navedbo imetnika oziroma upravljalca;

3. člen
a) k.o. Motovilci, št. z.k.vl.: 156, parc. št. 540, 542, last
Rajnar Štefana, stanujoč Prešernova 74, M. Sobota.
Sestavni del tega odloka je mapna kopija z natančno
določenim območjem zaščitenega kompleksa domačije.
b) v izjemnem ambientu Goričkega se v vasi Motovilci
nahaja starejša prekmurska domačija. Sestavljata jo stanovanjska hiša in gospodarsko poslopje, ki stojita ločeno. Oba
objekta sta zidana in s svojo podolžno obliko tvorita v L
oblikovano dvorišče, ki se odpira proti vaški komunikaciji.
Sredi dvorišča je neizrazit vodnjak ter lesena, novejša vrtna
uta. Stavbi sta pritlični, pokriti z opečno dvokapno streho
strmega naklona.
Dominanta domačije je 3x8 osna kmečka hiša, ki je s
podolžnim tlorisom orientirana pravokotno na vaško cesto.
Hiša se odlikuje z bogato okrašeno triosno cestno fasado,
medtem ko so ostale fasade enostavno oblikovane. Na podolžnem vhodnem delu se v osrednji osi nahajajo masivna
lesena vhodna vrata v lesenem okvirju ter še dodaten vhod v
nekdanje gostilniške prostore. Do obeh vhodov vodijo ločene betonske stopnice. Na objektu se je v večini ohranilo
staro stavbno pohištvo, razen dveh manjših oken na zadnji
fasadi.
Notranjščina hiše je razdeljena na stanovanjski in bivši
gostilniški del. Osrednji prostor stavbe pa sta veža in kuhinja. V sobi bivalnega dela se je ohranila krušna peč.
V gospodarskem poslopju si pod skupno streho v nizu
sledijo: dva hleva, prehoden, v ostrešje odprt prostor, kašča z
lesenim tramovnim stropom, “gumna” ter na stransko fasado
prislonjen svinjak. Pod kaščo se nahaja obokana klet. Vsi
deli poslopja imajo samostojne zunanje vhode.
Domačija predstavlja kvaliteten primer vaške arhitekture s preloma prejšnjega stoletja. Hkrati pa je pomemben
materialni preostanek načina kmečkega življenja premožnejših vaščanov – gostilničarjev.
c) spomenik varujemo v njegovi avtentičnosti in pričevalnosti. Možni so obnovitveni posegi, ki ohranjajo vse spomeniške lastnosti objektov. Za vse posege na objektih ter v
njihovem vplivnem območju so potrebna navodila in soglasje odgovorne spomeniške službe.
d) domačija je že zdavnaj izgubila svojo osnovno namembnost kmetije in gostilne. Po ustrezni obnovi je smiselna ureditev domačije za turizem na kmetih.
4. člen
Občinska uprava občine Kuzma poda predlog za zaznambo spomenika v zemljiško knjigo v roku 30 dni od
sprejema tega odloka.
Občinska uprava občine Kuzma v roku iz predhodnega
odstavka, dostavi lastniku nepremičnin odlok v sklopu kompleksa zaščitenega spomenika ter jih na ta način seznani z
uvedenim varstvenim režimom, prepovedmi in omejitvami
in razvojnimi usmeritvami spomenika.
5. člen
Strokovne naloge v zvezi z varstvom etnološkega spomenika, opravljajo službe pristojnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine.
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6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 101/97
Kuzma, dne 7. marca 1997.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Kuzma
Klement Elizabeta, l. r.
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ODLOK
o razglasitvi geološke znamenitosti na Vačah za naravni
spomenik
1. člen
S tem odlokom se zaradi ohranitve in varstva značilnosti neživega sveta razglaša razgaljeni ostanek fosilne obale
miocenskega morja, ki se nahaja v Občini Litija na Vačah, za
geološki naravni spomenik (v nadaljnjem besedilu: spomenik).
Spomenik je najlepši primer tovrstne fosilne morske
obale v Sloveniji ter med najlepšimi poznanimi primeri v
celem svetu.
2. člen
Spomenik obsega razgaljeno jursko apnenčevo steno z
luknjami kamnovrtnih školjk in drobnozrnato miocensko
brečo s školjkami iz skupine ostrig.

LITIJA
868.
Na podlagi 60. člena zakona o vodah (Uradni list SRS,
št. 38/81, 29/86 in Uradni list RS, št. 15/91), 3. člena zakona
o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in
Uradni list RS, 10/91) in 15. člena statuta Občine Litija
(Uradni list RS, št. 41/95, 70/95, 6/96), je Občinski svet
občine Litija na 28. seji, dne 7. 3. 1997 sprejel
ODLOK
o dopolnitvi odloka o določitvi varstvenih pasov
in ukrepov za zavarovanje vodnih virov na območju
Občine Litija
1. člen
V odloku o določitvi varstvenih pasov in ukrepov za
zavarovanje vodnih virov na območju občine Litija (Uradni
list RS, št. 53/92, 58/93 in 55/95) se na koncu 2. člena
dodajo naslednje oznake zajetij:
Oznaka zajetja

Za naselje

VG-7-V11137
VG-12-V11138

Velika Kostrevnica
Gozd Reka

2. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 355-7/97
Litija, dne 7. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Litija
Franci Rokavec l. r.

869.
Na podlagi 18. člena zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86 in Uradni list RS, št.
26/92) in statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 41/95,
70/95 in 6/96) je Občinski svet občine Litija na 28. seji, dne
7. 3. 1997 sprejel

3. člen
Spomenik se nahaja na parceli številka 128 k.o.Vače
(pašnik) in se razteza vzdolž njene severne meje v dolžini
20 m. V višino sega do 2,5 metra. Imetnik oziroma imetnik
pravice upravljanja spomenika je po stanju v zemljiški knjigi
Jurjevec Ivan, Vače 6, 1252 Vače.
4. člen
Grafični prikaz lokacije spomenika prikazuje katastrski
načrt v merilu 1:2880 in je kot priloga sestavni del tega
odloka.
5. člen
Za območje naravnega spomenika se z namenom ohranjanja in varstva lastnosti, ki utemeljujejo njegovo razglasitev, določi enoten varstveni režim.
Prepovedano je:
– odkopavati in odnašati, lomiti ali razbijati kamenine
oziroma okamenine,
– izvajati zemeljska dela, ki posredno ali neposredno
prizadevajo geološki spomenik,
– zasipavati geološki profil, minirati ali povzročati vibracije, ki bi lahko poškodovale geološki spomenik,
– odlagati odpadke, drug material ali kako drugače
poškodovati spomenik.
Po predhodnem soglasju pristojne varstvene službe je
dovoljeno:
– urediti spomenik za obisk javnosti,
– fizično poseganje v substanco spomenika z namenom
zagotoviti nazornejšo prezentacijo njegovih značilnosti.
Dovoljen je obisk javnosti.
6. člen
Pristojni občinski in upravni organi morajo preprečevati posege, s katerimi bi se utegnila spremeniti v tem odloku
opredeljena lastnost naravnega spomenika. Za vsak predviden poseg ali raziskavo na zavarovanem območju, morata
pristojna občinski in upravni organ, pridobiti strokovno mnenje pooblaščene organizacije za varstvo naravne in kulturne
dediščine.
7. člen
Razvojne usmeritve na zavarovanem območju so predvsem v ohranjanju naravnih kvalitet in v zadovoljevanju
znanstveno-raziskovalnih in kulturno-vzgojnih potreb.
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8. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna
inšpekcijska služba Ministrstva za okolje in prostor. Strokovni nadzor nad vsemi posegi na območju spomenika opravlja Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine.
9. člen
Za kršitev tega odloka se smiselno uporabijo kazenske
določbe zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list
SRS, št. 1/81, 42/86 in Uradni list RS, št. 26/92).
10. člen
Občina Litija sklene pogodbo z imetnikom pravice
upravljanja za odkup dela parcele 128 k.o. Vače in si zagotovi služnost javne poti do spomenika.
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 617-1/97
Litija, dne 7. marca 1997.
Predsednik
Očinskega sveta
občine Litija
Franci Rokavec l. r.
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– skupni odhodki
47,730.217,59 SIT
– presežek prihodkov nad odhodki 2,424.350,79 SIT
4. Sredstva sklada stavbnih zemljišč
– skupni prihodki
39,772.016,75 SIT
– skupni odhodki
26,906.075,19 SIT
– presežek prihodkov nad odhodki12,865.941,56 SIT
5. Sredstva rezervnega sklada
– skupni prihodki
3,819.107,43 SIT
– skupni odhodki
0,00 SIT
– presežek prihodkov nad odhodki 3,819.107,43 SIT
6. Sredstva naravnih nesreč
– skupni prihodki
5,421.334,13 SIT
– skupni odhodki
1.822,14 SIT
– presežek prihodkov nad odhodki 5,419.511,99 SIT
3. člen
Vsi presežki prihodkov nad odhodki, navedeni v prejšnjem členu, se prenesejo v naslednje leto, kot preneseni
prihodki namenskih računov za leto 1997.
4. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 401/97-458
Ljutomer, dne 27. februarja 1997.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Ljutomer
Darja Odar, dipl. psih. l. r.

LJUTOMER
870.
Na podlagi 29. člena zakona o lokani samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), 13. člena zakona
o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), in 85. člena
statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 41/95) je Občinski svet občine Ljutomer na seji dne 27. 2. 1997 sprejel
ODLOK
o potrditvi zaključnega računa proračuna
Občine Ljutomer za leto 1996

871.
Na podlagi 9. člena zakona o trgovini (Uradni list RS,
št. 18/93), 28. člena pravilnika o minimalnih tehničnih in
drugih pogojih, ki se nanašajo na objetke za opravljanje
trgovinske dejavnosti in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln (Uradni list RS, št. 28/93 in 57/93) in 13. člena statuta
Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 41/95) je Občinski svet
občine Ljutomer na seji dne 27. 2. 1997 sprejel

1. člen
Potrdi se zaključni račun proračuna občine Ljutomer za
leto 1996, katerega sestavni del so tudi zaključni računi
stanovanjskega sklada, razvojnega sklada, sklada stavbnih
zemljišč, rezervnega sklada in račun sredstev naravnih nesreč.

ODLOK
o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju
Občine Ljutomer

2. člen
Doseženi prihodki in odhodki javne porabe po zaključnem računu znašajo:
1. Proračun
– skupni prihodki
893,579.162,00 SIT
– skupni odhodki
855,549.687,00 SIT
– presežek prihodkov nad odhodki38,029.475,00 SIT
2. Sredstva stanovanjskega sklada
– skupni prihodki
81,029.275,54 SIT
– skupni odhodki
77,062.585,21 SIT
– presežek prihodkov nad odhodki 3,966.690,33 SIT
3. Sredstva razvojnega sklada
– skupni prihodki
50,154.568.38 SIT

1. člen
Ta odlok ureja organizacijo in promet z blagom ter
opravljanje trgovinske dejavnosti in storitev na javnih in
drugih površinah.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

2. člen
Javne površine namenjene prodaji blaga so poleg tržnice tudi trgi in pohodne površine, ki s prometnega in okoljevarstvenega vidika ne motijo bivalnih pogojev v okolju.
Za prodajni prostor se uporabljajo tudi druge javne
površine, kjer ni posebej urejenega tržnega prostora.
Za javno in drugo mesto se ne šteje funkcionalno zemljišče pred prodajalno trgovca.
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3. člen
Določbe tega odloka se uporabljajo tudi za prodajo
blaga ob raznih prireditvah in sejmih, ki so lahko v mestu
Ljutomer na tržnici vsak prvi torek v mesecu in ob “kvaternih sejmih”, oziroma ob drugih priložnostnih sejmih ter prireditvah.
Pogoji za prodajo na tržnici in na sejmu so enaki za vse
prodajalce ob upoštevanju splošnih predpisov.
II. TRŽNI PROSTOR
4. člen
Tržnica je posebej organiziran in urejen poslovni prostor, kjer se trguje z blagom (predvsem kmetijsko in drugo
blago).
Promet s pridelki, izdelki in vsem drugim blagom je na
tržnici prost. Opravlja se le po določilih tržnega reda.
5. člen
Za upravljanje s tržnim prostorom in drugimi javnimi
površinami, ki so namenjene prodaji blaga, se določi upravljalca prostora.
Za upravljalca se lahko določi posebej pooblaščeno
podjetje oziroma posamezno krajevno skupnost na podlagi
javnega razpisa.
III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI UPRAVLJALCA
6. člen
Upravljalec tržnice je upravičen in dolžan:
– določiti blago in seznam blaga, ki se prodaja na
tržnici,
– skrbeti, da je ureditev in poslovanje tržnice usklajeno
z veljavnimi predpisi,
– skrbeti za red, snago, odstranjevanje odpadkov in
zunanji videz tržnice,
– skrbeti za zadovoljiv obseg opreme na tržnici in za
njeno vzdrževanje,
– sklepati pogodbe s koristniki tržnih površin in tržne
opreme,
– zaračunavati in pobirati pristojbine za uporabo tržnih
površin ter tržne opreme in za druge usluge, ki so vezane na
tržno poslovanje,
– skupno z drugimi organi skrbeti za javni red in mir ter
za dobre odnose med uporabniki tržnice,
– sodelovati s kmetijskimi proizvajalci, podjetji in zasebniki, zaradi čimboljše založenosti tržnice, njene organiziranosti in poslovanja,
– izločiti iz prodaje tisto blago, katerega prodaja na
tržnici ni dovoljena,
– organizirati in oblikovati sejme tako, da bodo usklajeni s potrebami porabnikov, ožje in širše okolice ter tradicijo in zahtevami turizma,
– spremeniti založenost, promet in cene na tržnici ter
obveščati o tem pristojne organe, po potrebi obveščati uporabnike in kupce o gibanju cen na drugih tržnicah.
Tržni red določi upravljalec tržnice in ga potrdi občinski svet.
7. člen
Upravljalec tržnice mora določiti redarja tržnice, ki skrbi za izvajanje tržnega reda, drugih predpisov, ki zadevajo
poslovanje tržnice in druge naloge, ki so vezane na organizacijo in obratovanje tržnice.
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Za trgovanje z blagom na tržnici morajo biti izpolnjeni
minimalni tehnični pogoji, ki so določeni s pravilnikom.
Za prodajo blaga na tržnici morajo kmetovalci in drugi
posamezniki imeti izdano potrdilo občinskega upravnega
organa o dovoljenju za prodajo oziroma o lastni proizvodnji.
IV. PRODAJA BLAGA ZUNAJ PRODAJALN
8. člen
Za prodajo blaga zunaj prodajaln, ki se lahko opravlja
na tržnici in javnih ter drugih površinah, so mišljene prodaja
na premičnih stojnicah, prodaja s prodajnimi avtomati in
potujoča prodajalna.
Za prodajo blaga zunaj prodajaln so mišljene tudi priložnostne prodaje.
Za prodajo blaga zunaj prodajaln si je potrebno pridobiti soglasje pristojnega občinskega upravnega organa.
9. člen
Seznam mest in prostor za prodajo blaga izven prodajaln na javnih in drugih mestih določi za prostorsko planiranje pristojni organ občine.
V. PRISTOJBINE
10. člen
Za uporabo prostora na tržnici in prodajo blaga zunaj
prodajaln v času sejemskih in drugih prireditev se plačujejo
pristojbine.
Upravljalec prostora zaračunava prodajalcem pristojbine za uporabo prostora in druge storitve po ceniku, ki ga
določi na predlog upravljalca Vlada Republike Slovenije.
Pristojbine so:
– pristojbine za stalna in občasna prodajna mesta,
– najemnine za prostor, na katerem prodajalci postavljajo svoja prodajna mesta,
– odškodnina za uporabo vode, elektrike ipd.,
– rezervacija prodajnih mest,
– prevozi, odvozi in druge komunalne storitve.
11. člen
Stalni prodajalci plačujejo svoje obveznosti v skladu z
določili pogodbe, občasni pa sproti, pooblaščeni osebi upravljalca.
Prodajalec je dolžan imeti potrdilo o plačilu pristojbine
do odhoda s prodajnega mesta in ga pokazati na zahtevo
upravljalčevega pooblaščenega organa oziroma nadzornega
organa.
Prodajalec, ki ne more dokazati, da je plačal pristojbino, jo mora plačati v dvakratnem znesku.
VI. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
12. člen
Uresničevanje določb tega odloka nadzoruje pristojni
tržni inšpekcijski organ in komunalni nadzorni organ
občine.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
13. člen
Za kršitev določb 6., 7., 8., 10. in 11. člena tega odloka
se z denarno kaznijo 15.000 SIT kaznuje posameznik in
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odgovorna oseba pravne osebe, pravna oseba pa z denarno
kaznijo 90.000 SIT.
Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek
takoj na kraju posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe, če krši določila 6., 7., 8., 10. in 11. člena tega odloka.

4. člen
Župan Občine Puconci je pooblaščen, da v primeru
neenakomernega priliva prihodkov za začasno financiranje
javne porabe Občine Puconci v letu 1997 začasno zmanjša
porabo sredstev po posameznih namenih.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1997.

14. člen
Za izvajanje tržnega reda na tržnici in drugih javnih
površinah ter sejmih je odgovoren upravljalec s svojimi delavci.
Do podelitve koncesije na podlagi javnega razpisa
upravlja s prostorom dosedanji upravljalec teh površin.
15. člen
Upravljalec mora izobesiti tržni red na vidnem mestu
tržnice v roku dveh mesecev od veljavnosti tega odloka in z
njegovimi določili posebej seznaniti prodajalce.
16. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
tržnem redu v Občini Ljutomer (Uradni list SRS, št. 11/87).
17. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 003-21/97-4
Puconci, dne 11. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Puconci
Branko Drvarič, dipl. ek. l. r.

873.
Na podlagi 29. člena in drugega odstavka 63. člena
zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture
(Uradni list RS, št. 75/94) je Občinski svet občine Puconci
dne 11. 3 1997 sprejel
SKLEP

Št. 331-7/97-438
Ljutomer, dne 27. februarja 1997.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Ljutomer
Darja Odar, dipl. psih. l. r.

PUCONCI
872.
Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 20. ter 94. člena
statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski
svet občine Puconci na seji dne 11. 3. 1997 sprejel
ODLOK
o začasnem financiranju javne porabe Občine Puconci
v letu 1997
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Puconci za leto 1997 se
javna poraba Občine Puconci začasno financira po proračunu za leto 1996.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja javne porabe Občine
Puconci se sme mesečno porabiti ena dvanajstina (1/12)
proračunskih sredstev iz leta 1996.

Na podlagi 29. člena in drugega odstavka 63. člena
zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture, postane javna infrastruktura na področju kulture naslednja nepremičnina na območju Občine Puconci, ki je bila 17.
decembra 1994 družbena lastnina v upravljanju občine in je
pretežno namenjena opravljanju kulturne dejavnosti:
1. Zadružni dom I. nadstropje (kulturna dvorana) in
ostali pripadajoči prostori, k.o. Mačkovci, parcelna št. 732/2,
z. k. vl. 192; 4a.
Po poizvedovalnem spisu z dne 15. 1. 1960, opr. št. RZ
229/95-211/97 je vpisano zemljišče v A1 listu kot družbena
lastnina, imetnik uporabe pravice je Kmetijska zadruga ZOJ
Mačkovci.
Kot javna infrastruktura se ob istih pogojih in z istim
dnem razglaša tudi oprema v tej nepremičnini, ki služi kulturnim dejavnostim.
Nepremičnina iz sklepa se kot javna infrastruktura na
področju kulture zaznamuje v zemljiški knjigi.
Št. 003-21/97-5
Puconci, dne 11. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Puconci
Branko Drvarič, dipl. ek. l. r.

RADENCI
874.

3. člen
Prihodki izvršeni po tem odloku in njihova razporeditev so sestavni del proračuna Občine Puconci za leto 1997.

Občinski svet občine Radenci je na podlagi 7. in 35.
člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS,
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št. 32/93), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 32/93, 1/96), 3. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Radenci (Uradni list RS, št. 37/96), 25. člena
zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87,
5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93) ter 19. člena
statuta Občine Radenci (Uradni list RS, št. 52/95) na seji
dne 21. 2. 1997 sprejel
ODLOK
o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda
na območju Občine Radenci
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kanalizacije z namenom, da se poenoti izvedba in doseže
zanesljivo delovanje.
Pravilnik o nadzoru nad gradnjo določa izvajanje nadzora in gradnjo javne kanalizacije.
7. člen
Upravljalec mora vsako leto najkasneje do 31. januarja
za tekoče leto predložiti občinskim službam finančno ovrednoten plan rednega in investicijskega vzdrževanja objektov
in naprav iz 8. člena tega odloka in elemente za oblikovanje
cen storitev.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa pogoje in način odvodnjavanja odpadnih in padavinskih voda, gospodarjenje z objekti in napravami, kateri služijo za odvajanje in čiščenje odpadne vode, ki
nastaja v gospodinjstvih, industriji in drugih uporabnikih ter
odvajanju padavinske vode iz naselij, katera so priključena
na javno kanalizacijsko omrežje in obveznosti in pravice
upravljalca in uporabnikov teh objektov in naprav.
2. člen
Gospodarska javna služba iz 1. člena tega odloka
obsega:
1. odvajanje komunalnih odpadnih voda na območjih,
kjer obstajajo sistemi javne kanalizacije,
2. odvajanje komunalnih odpadnih voda na območjih,
kjer ni sistemov javne kanalizacije,
3. odvajanje padavinskih voda v meteorno in javno
kanalizacijo,
4. odvodnjavanje industrijskih odpadnih voda v sisteme javne kanalizacije,
5. čiščenje komunalnih odpadnih voda.
3. člen
Uporabnik javne kanalizacije je vsaka fizična in pravna
oseba, ki je lastnik objekta ali zemljišča, kjer nastaja odpadna in/ali padavinska voda, ki odteka v javno kanalizacijo.
4. člen
Javna kanalizacija je kanalizacijsko omrežje s pripadajočimi objekti in napravami, ki služijo za odvajanje in čiščenje odpadne in padavinske vode ter je v upravljanju upravljalca.
5. člen
Upravljalec objektov in naprav za odvodnjavanje in
čiščenje odpadnih in padavinskih voda je do izvedbe postopka za izbiro koncesionarja in sklenitve pogodbe z izbranim
koncesionarjem EKOSS – Radenci d.o.o, Podjetje za stanovanjsko, komunalno in ekološko dejavnost.
Prvo ceno določi občinski svet in velja ko jo potrdi
pristojni državni organ.
6. člen
Upravljalec sprejme v roku enega leta po uveljavitvi
tega odloka pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov
ter naprav za odvajanje in čiščenje odpadne in padavinske
vode in pravilnik o nadzoru nad gradnjo javne kanalizacije
ob predhodnem soglasju občinskega sveta.
Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov ter
naprav določa podrobnejša navodila in tehnične normative
za gradnjo, priključevanje, uporabo in vzdrževanje javne

II. OBJEKTI IN NAPRAVE UPRAVLJALCEV
IN UPORABNIKOV
1. Objekti in naprave upravljalca
8. člen
Infrastrukturni objekti, naprave oziroma omrežje ter
mobilna in druga sredstva, ki so v skladu s predpisi namenjena izvajanju dejavnosti odvajanja odpadnih in padavinskih
voda so:
a) magistralno omrežje in naprave
– kanalski vodi za odvajanje odpadne in padavinske
vode med naselji,
– črpališča za prečrpavanje odpadnih in padavinskih
voda na magistralnem kanalizacijskem omrežju,
– centralne čistilne naprave.
b) Primarno omrežje in naprave
– kanalski vodi za odvajanje odpadne in padavinske
vode za več sosesk, manjših naselij in med posameznimi
sekundarnimi omrežji,
– črpališča za prečrpavanje odpadnih in padavinskih
voda na primarnem kanalizacijskem omrežju,
– naprave za čiščenje odpadnih voda za več sosesk ali
manjših naselij.
c) Sekundarno omrežje in naprave
– kanalizacija mešanega in ločenega sistema za neposredno priključevanje porabnikov na posameznem območju.
– črpališča za prečrpavanje odpadnih in padavinskih
voda na sekundarnem kanalizacijskem omrežju.
– naprave za čiščenje odpadnih voda na posameznem
območju.
9. člen
Nepremičnine, ki služijo za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda po določbah tega poglavja, so
javno dobro. O ustanovitvi oziroma prenehanju javnega dobra odloča občinski svet.
10. člen
Objekte za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda, lahko pod enakimi, z zakonom, tem odlokom in
drugimi občinskimi predpisi določenimi pogoji, uporablja
vsakdo.
Uporaba objektov in naprav iz 8. člena tega odloka je
obvezna na vseh območjih, kjer so vzpostavljeni javni sistemi odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda.
Po izgradnji novega javnega kanalizacijskega omrežja,
so se uporabniki dolžni v roku enega leta, ko je dana tehnična možnost za priključitev, priključiti na javno kanalizacijsko omrežje.
V krajih kjer ni zgrajena čistilna naprava, je možen
priključek na kanalizacijsko omrežje le preko triprekatne
pretočne greznice.
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11. člen
Upravljalec je dolžan voditi kataster kanalizacijskega
omrežja, ki mora vsebovati seznam in lego objektov in naprav iz 8. člena tega odloka ter register kanalskih priključkov.
2. Objekti in naprave uporabnika
12. člen
Objekti in naprave uporabnika so:
– priključni kanal od hišne kanalizacije do vključno
prvega priključnega jaška na javno kanalizacijo,
– začasne naprave in objekti za predčiščenje odpadnih
voda (lokalne čistilne naprave, greznice, gnojnične jame,
gnojišča), za čas do priključitve na javno kanalizacije,
– interna kanalizacija s pripadajočimi objekti in napravami v objektu.
Objekte in naprave iz prvega odstavka tega člena vzdržuje uporabnik na lastne stroške.
Uporabnik je dolžan s temi napravami in objekti gospodariti tako, da je omogočeno nemoteno odvajanje odpadne in
padavinske vode ter da voda pred iztekom v javno kanalizacijo izpolnjuje zahtevane pogoje.

III. PRIKLJUČITEV NA KANALIZACIJSKO OMREŽJE
13. člen
Kjer se gradi javna kanalizacija je obvezna sočasna
priključitev in uporaba javne kanalizacije.
Objekte, ki še niso priključeni na obstoječo javno kanalizacijo, je treba priključiti na javno kanalizacijo v roku
šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka.
Uporabnik mora ob priključitvi na javno kanalizacijo
opustiti greznice in upravljalcu omogočiti nadzor.
14. člen
Upravljalec je dolžan dopustiti priključitev, če uporabnik vloži zahtevo in to dopuščajo zmogljivosti in tehnična
izvedba javne kanalizacije.
Ko priključitev ni možna, mora upravljalec o tem obvestiti uporabnika.
15. člen
Upravljalec izdaja soglasja k:
– vlogi za uporabno dovoljenje,
– vlogi za začasen priključek,
– za priključitev,
– ostala sogasja opredeljena z pogodbami in akti, ki
opredeljujejo koncesijo.
Upravljalec sodeluje pri tehničnem pregledu objektov.
16. člen
Uporabnik pridobi soglasje za priključek na javno kanalizacijsko omrežje na podlagi prijave ter predložene ustrezne tehnične dokumentacije (lokacijska dokumentacija, odločba o priglasitvi del oziroma gradbeno dovoljenje, projekt
hišne kanalizacije in situacijski načrt priključnega mesta).
Če je prijava popolna in če uporabnik izpolni vse zahtevane pogoje, je upravljalec dolžan izdati soglasje za kanalizacijski priključek v roku tridesetih dni.
V primeru, da priključitev po predloženi dokumentaciji
ni možna, mora upravljalec uporabnika seznaniti o razmerah
in pogojih, pod katerimi bo priključitev možna.
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17. člen
Priključek na javno kanalizacijo izvede upravljalec.
Upravljalec izvede priključek, ko uporabnik izpolni pogoje,
ki so določeni v soglasju za priključek. O opravljeni priključitvi izda upravljalec ustrezno potrdilo. Upravljalec na
stroške uporabnika izdela izvedbeni načrt pred pridobitvijo
uporabnega dovoljenja.
18. člen
Ukinitev priključka na javno kanalizacijo je mogoča le
v primeru rušenja priključnega objekta. Priključek na javno
kanalizacijo odjavi uporabnik objekta, ki objekt ruši, najkasneje 14 dni pred ukinitvijo priključka. Upravljalec po odjavi izbriše uporabnika iz evidence uporabnikov.

IV. ODVAJANJE ODPADNIH INDUSTRIJSKIH VODA
V JAVNO KANALIZACIJSKO OMREŽJE
19. člen
Industrijske odpadne vode se smejo spuščati v javno
kanalizacijsko omrežje, če to dovoljuje kapacitivnost omrežja in čistilne naprave ter v skladu s strokovnim navodilom o
metodologiji za preiskavo kakovosti in količinskih sprememb
odpadnih voda (Uradni list SRS, št. 18/85).
Upravljalec mora najmanj štirikrat letno oziroma ob
vseh spremembah na stroške uporabnika po pooblaščeni organizaciji zagotoviti analizo odpadne vode, izdelano v skladu z veljavno zakonodajo.
20. člen
Izvajalec gradbenih del mora preprečiti odtekanje vode
z gradbiščnih površin v javno kanalizacijo, da se prepreči
odplavljanje gradbenega materiala oziroma drugega materiala. Če pride pri tem do ogrožanja javne kanalizacije, mora
izvajalec gradbenih del takoj obvestiti upravljalca in podvzeti ukrepe za preprečitev nevarnosti. Izvajalec je dolžan
poravnati vse stroške popravila javne kanalizacije.
21. člen
Uporabnik ne sme v javno kanalizacijo odvajati ali
izliti odpadne vode, ki vsebujejo škodljive ali nevarne snovi,
določene s predpisom.
Če za določeno škodljivo snov ali za vrsto odpadne
vode, pristojni minister ni sprejel standarda, se uporabljajo
standardi ali smernice, ki veljajo v Evropski uniji.
22. člen
Uporabnik ne sme v kanalizacijo odvajati ali izliti odpadno vodo, ki vsebuje snovi v takšni koncentraciji, ki bi
lahko:
– povzročila požar ali nevarnost eksplozije,
– povzročila korozijo ali kako drugače poškodovala
kanal, naprave, opremo in ogrožale zdravje zaposlenega
osebja,
– povzročale ovire v kanalih ali kako drugače motile
delovanje sistema zaradi odlaganja usedlin in lepljivih
snovi,
– stalno ali občasno povzročale hidravlične preobremenitve in tako škodljivo vplivale na delovanje javne kanalizacije,
– povzročale ogrevanje odpadne vode preko predpisane temperature,
– povzročale, da bi v kanalih nastajal vodikov sulfid,
– zavirala tehnološke postopke na čistilni napravi,

Št. 15 – 20. III. 1997

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

– povzročala, da bi nastajal neprijeten vonj,
– povzročala onesnaženje z radioaktivnimi snovmi,
– vsebovala drugo snov, ki se po predpisu šteje za
nevarno ali škodljivo snov in katere koncentracija je nad
dovoljeno koncentracijo.

V. ODVAJANJE ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA
NA OBMOČJIH, KJER NI SISTEMOV JAVNEGA
KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA
23. člen
Na območjih, kjer ni zgrajenih sistemov javne kanalizacije, je obvezna izgradnja lastnih objektov za čiščenje
odplak (greznice, čistilne naprave).
Za gradnjo greznice si mora investitor pridobiti ustrezno upravno dovoljenje. K temu dovoljenju mora izdati soglasje tudi pristojna občinska služba.
24. člen
Padavinske vode ne smejo biti odvedene v greznico,
speljati jih je potrebno v meteorno kanalizacijo, obcestni
jarek ali ponikovalnico.
Uporabniki morajo zagotoviti redno čiščenje in vzdrževanje objektov za čiščenje odplak. Praznjenje objektov se
opravlja po potrebi, vendar najmanj enkrat letno. Na območju varovalnega pasu podtalnice in mineralnih voda, lahko
objekte prazni le posebaj za to pooblaščena organizacija, ki
opravlja gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja
odpadnih voda.
Pooblaščena organizacija vodi register objektov za
čiščenje odplak.
Za končno dispozicijo vsebine objektov za čiščenje
odplak, si mora izvajalec oziroma lastnik pridobiti dovoljenje pristojnega organa, razen če se vsebina objektov za čiščenje odplak prazni na komunalno čistilno napravo. V tem
primeru se postopek določi s pravilnikom o delovanju čistilne naprave.
25. člen
Odpadne vode se v nobenem primeru ne smejo odvajati
na območje varstvenih pasov podtalnice in mineralnih voda.
26. člen
Za zbiranje odpadne vode in živalskih iztrebkov iz
hlevov je uporabnik dolžan zgraditi gnojišče in gnojiščno
jamo ali zbiralnik za gnojevko. Gnojišča morajo biti zgrajena tako, da gnojevka ne sme odtekati v javno kanalizacijo, v
površinske vode ali v podtalnico.

VI. VIRI FINANCIRANJA
27. člen
Viri financiranja javne gospodarske službe so:
– kanalščina,
– cena čiščenja odpadnih voda,
– sredstva občinskega proračuna,
– lastna sredstva občanov,
– sredstva državnega proračuna in državnih skladov,
– različne dotacije in subvencije,
– priključnine,
– takse,
– druga sredstva, namenjena za izgradnjo in delovanje
sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih
voda.
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28. člen
Kanališčino so dolžni plačevati vsi uporabniki, ki odvajajo odpadne vode v javno kanalizacijsko omrežje, ne
glede na oskrbovalni vodni vir. Kanalščino so dolžni plačevati tudi tisti uporabniki, ki odvajajo odpadne vode v odprte
vodotoke ali ponikalnice na območjih, kjer je z plani občine
predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja, ne glede na
oskrbovalni vodni vir.
Stroške čiščenja odpadnih voda so dolžni plačevati vsi
uporabniki, ki preko javnega kanalizacijskega omrežja odvajajo odpadne vode do naprav za čiščenje odpadnih voda.
29. člen
Odvedena odpadna voda se obračunava v kubičnih metrih. Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda,
plačujejo odvedeno vodo v m3 v enaki količini in stopnji
onesnaženja, v enakih razdobjih kot za porabljeno vodo.
Porabljena voda se meri z vodomeri.
Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz lastnih vodnih virov, plačujejo stroške odvedene vode v enaki količini, ko jo
načrpajo. Količina porabljene vode se meri z vodomerom.
Vsi uporabniki z lastnimi viri vode, sklenejo pogodbo z
upravljalcem javne kanalizacije, o odvajanju vode in načinu
meritve odvajanih količin vode.
Uporabniki vode, ki z lastnimi objekti in napravami
izkoriščajo vodne vire in nimajo vgrajenih vodomerov, jih
morajo vgraditi v roku šest mesecev po uveljavitvi tega
odloka.
Uporaba različnih vodnih virov se med seboj ne izključuje.
30. člen
Če upravljalec in uprabnik ugotovita, da je obračunski
vodomer v okvari ali je ugotovljen nedovoljen način rabe, ali
če iz drugega razloga ni mogoče odčitati obračunskega vodomera, je osnova za obračun povprečna dnevna poraba v
zadnjem, na osnovi očitkov, obračunanem obdobju. Če še ni
bilo nobenega obračuna in gradnja vodomera ni mogoča,
določita v pogodbi pavšalno porabo na podlagi standardov
porabe.
31. člen
Upravljalec v sogjasju za kanalski priključek določi
uporabniku obveznost opravjati periodične meritve količin
in lastnosti odpadne vode.
Uporabnik je dolžan obvestiti upravljalca o vseh spremembah kvalitete in količin odpadne vode, ki so trajnejšega
značaja.
Uporabnik je prav tako dolžan takoj obvestiti upravljalca o nevarnih in škodljivih snoveh, ki so zaradi nesreče,
okvare tehnološke opreme, malomarnosti ali višje sile odtekle v javno kanalizacijsko omrežje.
32. člen
Pred priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje plača uporabnik priključnino, ki predstavlja povračilo dela
stroškov za obnovo in širitev kanalizacijskega omrežja.
Višino priključnine na predlog župana potrdi občinski
svet. Priključnina je prihodek proračuna občine.
VII. PREKINITEV ODVAJANJA ODPADNE
IN PADAVINSKE VODE
33. člen
Upravljalec lahko na stroške uporabnika brez odjave
prekine odvajanje odpadne in padavinske vode v naslednjih
primerih:
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1. če odpadna voda uporabnika ogroža zdravje občanov
in varno obratovanje javne kanalizacije,
2. če odpadna voda prekorači dovoljeno količino
maščob, kislin, trdih predmetov, radioaktivnih, strupenih,
gorljivih, eksplozivnih, abrazivnih, korozivnih in drugih škodljivih snovi, ki lahko same ali skupaj z drugimi ogrožajo
nemoteno delovanje omrežja in naprav,
3. če niso izpolnjeni pogoji soglasja za priključitev ali
pa v nasprotju z njim,
4. če uporabnik ne izpolnjuje obveznosti iz tega odloka,
5. če uporabnik ne poravnava računov za kanalščino.
Odvajanje odpadne in padavinske vode se prekine za
čas, dokler ni odpravljen vzrok prekinitve. Uporabnik mora
plačati stroške prekinitve in ponovne priključitve.
Uporabnik je dolžan poravnati škodo na objektih in
napravah javne kanalizacije, če je nastala škoda na teh napravah zaradi njegovega ravnanja, ki jo je povzročila njegova odpadna voda.
Uporabniku se prekine dobava vode iz javnega vodovoda, če z odvodom odpadne vode povzroča nevarnost za
vodni vir ali javni vodovod.
34. člen
Upravljalec ima pravico prekiniti odvajanje odpadne
vode in padavinskih voda za krajši čas zaradi vzdrževalnih
del na objektih in napravah javne kanalizacije, vendar mora
o času trajanja prekinitve pravočasno obvestiti uporabnike,
preko sredstev javnega obveščanja ali neposredno.
V primeru intervencije na objektih in napravah, lahko
upravljalec prekine odvajanje odpadne in padavinske vode,
vendar mora o tem takoj obvestiti uporabnike.

VIII. PREKINITEV ODVAJANJA ODPADNIH IN
PADAVINSKIH VODA V PRIMERU VIŠJE SILE
35. člen
V primeru višje sile, kot so potres, požar, izpad električne energije, velike okvare, poplave povezane z nalivi,
vdori in izlitje škodljivih snovi v kanalizacijo, ima upravljalec pravico brez povračila škode prekiniti odvajanje odpadnih in padavinskih voda, mora pa o tem obvestiti uporabnike
in postopati skladno s sprejetimi načrti ukrepov za take
primere.

IX. OBVEZNOSTI UPRAVLJALCA IN UPORABNIKOV
36. člen
Zaščita vodonosnih območij, vodovodov in mineralnih
vod je primarna pravica in dolžnost uporabnikov in upravljalca.
37. člen
Upravljalec ima pri odvajanju odpadnih in padavinskih
voda naslednje obveznosti:
1. skrbi za normalno vzdrževanje in obratovanje objektov in naprav javne kanalizacije in čistilnih naprav, ki so v
njegovem upravljanju,
2. ravna skladno z določbami pravilnika iz 6. člena tega
odloka ter z njimi seznanja uporabnike,
3. redno kontrolira pri uporabnikih sestav odpadne vode, delovanje čistilnih naprav in drugih naprav za predčiščenje industrijske odpadne vode ter pregleduje dnevnik obratovanje le-teh,
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4. obvešča uporabnike o prekinitvah odvajanja odpadne in padavinske vode, preko sredstev javnega obveščanja in
neposredno,
5. vodi kataster objektov in naprav javne kanalizacije
ter redno usklajuje kataster,
6. skrbi za meritve in obračun odvedene vode oziroma
vode, ki jo uporabniki sami načrpajo,
7. izdaja soglasja in omogoča priključitev na javno
kanalizacijo,
8. organizira odvajanje odpadne vode v primerih višje
sile in o nastopu višje sile pravočasno poroča občinskim
organom,
9. sistematično pregleduje objekte in naprave javne
kanalizacije ter kanalizacijskih prikjučkov,
10. nadzira gradnjo objektov in naprav javne kanalizacije ter kanalizacijskih priključkov,
11. dolžan je pisno obvestiti uporabnika o vsaki spremembi pogojev priključevanja na javno kanalizacijo,
12. kontrolira nivoje olj in maščob v napravah za njihovo odstranjevanje,
13. kontrolira vodotesnost kanalov in bazenov.
38. člen
Uporabniki imajo naslednje obveznosti:
1. zgraditi objekte in naprave interne kanalizacije,
skladno s tehnično dokumentacijo in izdanim soglasjem
upravljalca,
2. omogočijo upravljalcu pregled interne kanalizacije
in sestavo odpadne vode v vsakem času, tudi izven obratovalnega časa,
3. redno vzdržujejo interno kanalizacijo, z vsemi objekti in napravami, priključek, interne čistilne naprave in vodijo
dnevnik obratovanja posamezne interne čistilne naprave,
4. redno kontrolirajo sestavo odpadne vode in rezultate
na zahtevo posredujejo upravljalcu,
5. pravočasno opozarjajo na ugotovljene pomanjkljivosti na javni kanalizaciji,
6. obveščajo upravljalca o vseh spremembah pogojev
za priključitev,
7. redno plačujejo odvajanje odpadne vode na podlagi
izdanih računov,
8. odvajajo odpadno vodo, ki ne prekoračuje mejnih
koncentracij, določene v strokovnem merilu o tem, katere
snovi se štejejo za nevarne in škodljive snovi in o dopustnih
temperaturah vode,
9. dolžni so prijaviti upravljalcu vsako spremembo količine in kvalitete odpadne vode,
10. dolžni so spremeniti priključek v primeru spremembe pogojev odvajanja odpadne in padavinske vode,
11. uporabniki, ki odvajajo v javno kanalizacijo odpadno industrijsko vodo, morajo najmanj štirikrat letno oziroma
ob vseh spremembah, predložiti upravljalcu analizo odpadne
vode, izdelano v skladu s strokovnim navodilom o tem,
katere snovi se štejejo za nevarne in škodljive snovi in o
dopustnih temperaturah vode,
12. odpadno vodo, ki ni primerna za spuščanje v javno
kanalizacijo, ni dovoljeno pred spuščanjem v javno kanalizacijo redčiti z neosnaženo vodo (pitno, hladilno, drenažno),
da bi z redčenjem dosegli zahtevane lastnosti,
13. če naprava za predčiščenje ne dosega predpisanih
učinkov, morajo upravljalca pismeno obvestiti o spremembah načina obratovanja čistilne naprave ali o uvedbi dodatnih tehnoloških postopkov, ki bodo zagotovili doseganje
zahtevanih učinkov predčiščenja.
Uporabniki se ne smejo priključiti na javno kanalizacijo brez soglasja upravljalca in plačila priključnine.
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Uporabniki ne smejo prekiniti odvoda odpadne in padavinske vode drugemu uporabniku, ali ga z nestrokovnim
delom onemogočiti.
39. člen
Izvajalci del, kateri izvajajo vzdrževalna in druga dela
na cestah, ulicah in trgih ter s svojimi deli posegajo v in na
območje kanalizacijskega omrežja oziroma drugih naprav in
objektov, ki so potrebni za odvodnjavanje in čiščenja odpadnih in padavinskih voda, si morajo predhodno pridobiti soglasje upravljalca.
Izvajalci del morajo pri vzdrževanju in rekonstrukciji
cest, ulic in trgov vzpostaviti kanalizacijsko omrežje in naprave v prvotno stanje.
Upravljalci drugih objektov in naprav (vodovod, elektro omrežje, toplovod, plinovod, telefonsko omrežje itd…)
morajo pri opravljanju del na svojih objektih in napravah
zagotoviti, da ostane kanalizacijsko omrežje in naprave nepoškodovane.
X. KAZENSKE DOLOČBE
40. člen
Z denarno kaznijo od 300.000 SIT do 360.000 SIT se
kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik:
– če ravna v nasprotju z 10. členom,
– če ne vodi in dopolnjuje katastra kanalizacijskega
omrežja in naprav v skladu z 11. členom,
– če ne gospodari z objekti in napravami iz 12. člena
tako, da je omogočeno normalno odvajanje odpadnih in padavinskih voda ter, da voda pred iztekom v javno kanalizacijo izpolnjuje zahtevane pogoje,
– če se v nasprotju s 13. členom ne priključi na obstoječo javno kanalizacijo,
– če ravna v nasprotju s 14. členom,
– če ravna v nasprotju s 16. členom,
– če priključi objekt oziroma izvede prikluček na javno
kanalizacijo v nasprotju s 17. členom brez soglasja upravljalca,
– če odjavi ali dovoli odjavo priključka v nasprotju z
18. členom,
– če ravna v nasprotju z 19. členom,
– če ravna v nasprotju z 20. členom,
– če v nasprotju z 21. členom v javno kanalizacijo
odvaja ali izlije odpadne vode, ki vsebujejo škodljive ali
nevarne snovi,
– če ravna v nasprotju z 22. členom,
– če ne zgradi lastnega objekta za čiščenje odpadnih
voda v skladu s 23., 24. in 25. členom,
– če odvaja odpadne vode v nasprotju s 25. členom na
območju varstvenih pasov podtalnice in mineralnih voda,
– če nima urejenega zbiranja odpadne vode in živalskih
iztrebkov iz hlevov v skladu s 26. členom,
– če ravna v nasprotju s 37., 38. in 39. členom.
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– če se v nasprotju s 13. členom ne priključi na obstoječo javno kanalizacijo,
– če v nasprotju z 18. členom ukine priključek na javno
kanalizacijo,
– če ravna v nasprotju z 20. členom,
– če ravna v nasprotju z 22. členom,
– če ne zgradi lastnega objekta za čiščenje odplak v
skladu s 23. členom,
– če ravna v nasprotju s 24. členom
– če odpadne vode v nasprotju s 25. členom odvaja na
območje varstvenih pasov podtalnice in mineralnih voda,
– če nima urejenega zbiranja odpadne vode in živalskih
iztrebkov iz hlevov v skladu s 26. členom,
– če ravna v nasprotju z 38. členom.
XI. PREHODNE DOLOČBE
43. člen
Za natačnejše določbe o izvajanju javne gospodarske
službe odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda,
sprejme upravljalec pravilnike. Pravilniki začnejo veljati, ko
nanje da soglasje občinski svet.
44. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka opravljata komunalni
nadzornik in pristojne inšpekcijske službe.
45. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha na območju Občine
Radenci veljati odlok o upravljanju, vzdrževanju in obvezni
uporabi kanalizacije v Občini Gornja Radgona.
46. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-0001/97
Radenci, dne 24. februarja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Radenci
Jože Flegar, dipl. ek. l. r.

RIBNICA
875.

41. člen
Z denarno kaznijo od 25.000 SIT do 60.000 SIT se
kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, če stori prekršek iz
40. člena tega odloka.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/96) in 21. člena statuta Občine Ribnica (Uradni list
RS, št. 44/95) je Občinski svet občine Ribnica na seji dne 27.
2. 1997 sprejel

42. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 SIT do 30.000 SIT se
kaznuje posameznik:
– če se po izgradnji novega javnega kanalizacijskega
omrežja v nasprotju z 10. členom ne priključi na javno
kanalizacijsko omrežje,

ODLOK
o proračunu Občine Ribnica za leto 1997
1. člen
S proračunom Občine Ribnica za leto 1997 se zagotavljajo sredstva za financiranje javnih nalog v Občini Ribnica.
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2. člen
Skupni prihodki in odhodki občinskega proračuna za
leto 1997 znašajo:

Prihodki
Odhodki
Primanjkljaj

Bilanca
prihodkov in odhodkov
851,043.000
898,499.000
47,456.000

Račun
financiranja
47,456.000
47,456.000

Pregled prihodkov in odhodkov ter njihova razporeditev sta zajeta v bilanci, ki je sestavni del tega odloka.
Župan Občine Ribnica v soglasju z občinskim svetom
med letom usklajuje skupno bilanco prihodkov in odhodkov
v skladu z usmeritvami Ministrstva za finance Republike
Slovenije.
3. člen
Od prihodkov občinskega proračuna za leto 1997 se
izloči 0,5% v sredstva rezerv Občine Ribnica.
4. člen
Sredstva proračuna se med letom delijo praviloma enakomerno kot mesečna akontacija, vendar v odvisnosti od
zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
5. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v
posebnem delu občinskega proračuna razporejena za posebne namene ali pa začasno zadrži uporabo teh sredstev, če
prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v
predvideni višini.
O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti
občinski svet in predlagati ukrepe oziroma spremembo občinskega proračuna.
6. člen
Uporabniki občinskega proračuna so dolžni uporabljati
sredstva proračuna le za namene v okviru sredstev, ki so jim
odobrena in ne smejo prevzemati na račun proračuna obveznosti, ki bi presegale odobrena sredstva.
Uporabniki proračuna morajo nakup opreme oziroma
vzdrževalna in investicijska sredstva oddati s pogodbo na
podlagi javnega razpisa, v skladu s predpisi, ki veljajo za
državni proračun.
Uporabniki proračuna poročajo županu, le-ta pa občinskemu svetu, o realizaciji nalog najmanj dvakrat letno in
sicer ob polletju oziroma ob zaključku leta.
7. člen
Za izvrševanje proračuna je kot odredbodajalec odgovoren župan Občine Ribnica.
8. člen
Župan je pooblaščen, da v soglasju z odločitvami občinskega sveta:
– razporeja tekočo proračunsko rezervo za financiranje
posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju
proračuna ni bilo mogoče predvideti.
Župan je pooblaščen, da odloča:
– o uporabi sredstev rezerv za namene iz 12. člena
zakona o financiranju občin,
– dinamiki porabe sredstev za tekoče potrebe,
– o kratkoročnem zadolževanju za financiranje nalog
javne porabe, vendar največ do višine 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
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9. člen
Župan odloča o pridobitvi, odtujitvi in obremenitvi premičnin do zneska 600.000 SIT mesečno in pridobitvi nepremičnin do zneska 1,000.000 SIT mesečno, pri čemer kumulativni znesek neporabljenih sredstev iz prejšnjega meseca
ne sme presegati višine, za katero je potrebno izvajati javni
razpis. Župan o tem poroča občinskemu svetu vsakih 6 mesecev.
10. člen
Občinski svet občine Ribnica odloča o dolgoročni zadolžitvi za namene gospodarske infrastrukture na ravni občine največ v obsegu, ki ne presega 10% javne porabe v letu
pred letom zadolževanja, odplačilo glavnice in obresti v
posameznem letu ne sme preseči 5% zagotovljene porabe.
11. člen
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad izvajanjem proračuna v skladu s 36. členom statuta Občine Ribnica.
12. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in tekoče likvidnosti proračuna.
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1997
dalje.
Št. 01-403-6-97
Ribnica, dne 27. februarja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ribnica
mag. Andrej Mate l. r.

876.
Na podlagi 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93), 2. člena zakona o varstvu pred požarom
(Uradni list RS, št. 71/93), 5. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 2. člena zakona o
dimnikarski službi (Uradni list SRS, št. 16/74 in Uradni list
RS, št. 14/90), in na podlagi 21. člena statuta Občine Ribnica
(Uradni list RS, št. 44/95) je Občinski svet občine Ribnica na
19. seji dne 27. 2. 1997 sprejel
SKLEP
o podaljšanju pooblastila za opravljanje dimnikarskih
storitev na območju Občine Ribnica
1
S tem sklepom se podaljša pooblastilo za opravljanje
dimnikarskih storitev na območju Občine Ribnica. Opravljanje teh storitev zajema vsa dela, ki jih predpisuje zakon o
dimnikarski službi (Uradni list SRS, št. 16/74 in Uradni list
RS, št. 14/90), pravilnik o rokih in načinu čiščenja in pregledovanja kurilnih naprav, dimovodov in prezračevalnih naprav ter o meritvah dimne ali druge emisije kurišč (Uradni
list SRS, št. 1/76) in čiščenje ventilacijskih in klimatskih
sistemov po določbah 50. člena pravilnika o tehničnih nor-
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mativih za ventilacijske in klimatske sisteme (Uradni list
SFRJ, št. 38/89).
2
Pooblastilo za opravljanje dimnikarskih storitev se podaljša za določen čas še za obdobje šestih mesecev samostojnima podjetnikoma:
a) Čatić Esad, s.p. Dimnikarstvo, Prijateljev trg 6 , Ribnica,
b) Okić Fadil, s.p. Dimnikarstvo, Trg 25. maja 11, Sodražica.
3
Pooblaščena samostojna podjetnika opravljata dimnikarske storitve na naslednjih območjih:
a) Čatić Esad, s.p. Dimnikarstvo, Prijateljev trg, Ribnica:
KS Dolenja vas, KS Velike Poljane in mesto Ribnica
ter del KS Ribnica, ki obsega naslednja naselja:
Hrovača, Otavice, Goriča vas, Nemška vas, Dane, Bukovica, Zadolje, Dolenji Lazi, Zapuže in Grič – do bencinske
črpalke.
b) Okič Fadil s.p., Dimnikarstvo, Trg 25. maja 11, Sodražica:
območje KS Sodražica, KS Sv. Gregor ter del KS Ribnica, ki obsega naslednja naselja:
Breže, Jurjevica, Kot, Sajevec, Slatnik, Sušje, Žlebič,
Gorenji Lazi, Breg pri Ribnici.
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01-353-4-96
Ribnica, dne 27. februarja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ribnica
mag. Andrej Mate l. r.

877.
Na podlagi 37. in 38. 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), ter
prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju
prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in
21. člena statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 44/95) je
Občinski svet občine Ribnica na seji dne 27. 2. 1997 sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Ribnica za obdobje od leta l986 do leta 2000 (objavljen
v SDL, št. 12/87, 11/90 in 18/88), srednjeročnega plana
Občine Ribnica za obdobje od leta l986 do leta l990
(objavljen v SDL, št. 12/87, 10/91, 21/93)
I
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ribnica za obdobje od leta l986 do leta 2000 (objavljen v SDL, št. 12/87,
11/90 in 18/88), srednjeročnega plana Občine Ribnica za
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obdobje od leta 1986 do leta 1990 (objavljen v SDL, št.
12/87, 10/91, 21/93), ki jih je v mesecu decembru pripravilo
podjetje Populus, Prostorski inženiring d.o.o. iz Ljubljane.
II
Osnutek sprememb in dopolnitev se nanaša na:
– spremembe načina urejanja za mestno jedro v Sodražici,
– širitev zazidljivih površin v Goriči vasi (izjemni poseg),
– vris novih tras cest,
– vris novega območja za izgradnjo čistilne naprave
(izjemni poseg),
– širitev območja osnovne šole v Sušju (izjemni poseg).
III
Osnutek sprememb in dopolnitev bo razgrnjen v prostorih Občine Ribnica, Krajevne skupnosti Ribnica, Krajevne skupnosti Sodražica in Krajevne skupnosti Dolenja vas.
Razgrnitev bo trajala 30 dni od dneva objave v Uradnem listu RS.
IV
V času javne razgrnitve bo na sedežu Občine Ribnica
organizirana javna obravnava osnutka. Javnost bo o tem
pravočasno obveščena na krajevno običajen način.
V
V času javne razgrnitve lahko podajo fizične ali pravne
osebe pisne pripombe na Občino Ribnica, Oddeleku za komunalne zadeve, Gorenjska cesta 3, Ribnica.
Rok za pripombe poteče zadnji dan razgrnitve.
VI
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 01-352-3-97
Ribnica, dne 27. februarja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ribnica
mag. Andrej Mate l. r.

878.
Na podlagi 37. in 38. 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) ter
prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju
prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in
21. člena statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 44/95) je
Občinski svet občine Ribnica na seji 27. 2. 1997 sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem načrtu
za območje stanovanjske soseske R6 – S6 Mali Humec
I
Javno se razgrne osnutek odloka zazidalnega načrta za
območje stanovanjske soseske R6 – S6 Mali Humec v Občini Ribnica, ki ga je izdelala area – LINE d.o.o. Cerknica,
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Podjetje za prostorski, svetovalni in gradbeni inženiring, v
juniju 1996 in januarja 1997, pod št. 96/VII–54.
II
Osnutek zazidalnega načrta bo razgrnjen v prostorih
Občine Ribnica in Krajevni skupnosti Dolenja vas.
Javna razgrnitev osnutka bo trajala 30 dni od dneva
objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
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– zadolževanje občine
– odplačilo glavnice
– ostane za odplačilo

23,372.000 SIT
1,168.600 SIT
22,203.400 SIT.

4. člen
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu
proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 1996 v višini
75,201.160 SIT se prenese v proračun Občine Rogaška Slatina za leto 1997 za določene namene.

III
V času javne razgrnitve bo na sedežu Krajevne skupnosti Dolenja vas organizirana javna obravnava osnutka.
Javnost bo o tem pravočasno obveščena na krajevno
običajen način.

5. člen
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu
Rezervnega sklada proračuna Občine Rogaška Slatina za
leto 1996 v višini 3,489.029,50 SIT se prenese v naslednje
leto za določene namene.

IV
V času javne razgrnitve lahko podajo fizične ali pravne
osebe pisne pripombe na Občino Ribnica, Oddelku za komunalne zadeve, Gorenjska cesta 3, Ribnica.

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

V
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem
listu RS.
Št. 01-352-4-97
Ribnica, dne 27. februarja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ribnica
mag. Andrej Mate l. r.

ROGAŠKA SLATINA
879.
Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 19. člena statuta Občine Rogaška
Slatina (Uradni list RS, št. 48/95), je Občinski svet občine
Rogaška Slatina na 22. redni seji dne 26. 2. 1997 sprejel
ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Rogaška
Slatina za leto 1996
1. člen
Zaključni račun proračuna Občine Rogaška Slatina za
leto 1996 izkazuje:
– prihodke v višini
771,678.175 SIT
– odhodke v višini
696,486.015 SIT
– presežek prihodkov nad odhodki 75,201.160 SIT.
2. člen
Zaključni račun rezervnega sklada proračuna Občine
Rogaška Slatina za leto 1996 izkazuje:
– prihodke v višini
4,830.779,50 SIT
– odhodke v višini
1,341.750,00 SIT
– presežek prihodkov nad odhodki 3,489.029,50 SIT.
3. člen
Račun financiranja Občine Rogaška Slatina za leto 1996
izkazuje:

Št. 401-001/97
Rogaška Slatina, dne 26. februarja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.

880.
Na podlagi 43. in 44.b člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89), 7., 12. in
20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih
nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87), 2. člena navodila za
podrobnejši izračun sorazmernega dela stroškov priprave in
opremljanja stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi
objekti in napravami sekundarnega omrežja (Uradni list RS,
št. 22/90) ter 19. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine Rogaška Slatina
na 21. redni seji dne 29. 1. 1997 sprejel
ODLOK
o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna
zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja
stavbnih zemljišč v letu 1997
1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske
površine, ki se izračuna po JUS U.C2.100, III. stopnje opremljenosti zmanjšana za povprečne stroške urejanja stavbnega
zemljišča in za vrednost zemljišča na dan 1. 1. 1997 za
območje Občine Rogaška Slatina znaša 95.600 SIT.
2. člen
Cena za stavbno zemljišče se oblikuje po območjih
urejanja in odstotkih od povprečne gradbene cene, določene
v prejšnjem členu.
Stavbna zemljišča so razdeljena v tri skupine – območja v skladu z odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča.
Odstotki za posamezna območja znašajo:
– za I. območje
2
%
– za II. območje
1,2
%
– za III. območje
0,9
%.
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3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Rogaška Slatina za III. stopnjo
opremljenosti in gostoto naseljenosti 100 do 200 prebivalcev
na hektar znašajo na dan 1. 1. 1996 14.340 SIT za m 2 koristne stanovanjske površine:
– stroški za naprave individualne komunalne rabe
6.453 SIT za m 2 koristne stanovanjske površine,
– stroški za naprave kolektivne komunalne rabe
7.887 SIT za m 2 koristne stanovanjske površine.
4. člen
Tako določena gradbena cena, cena za stavbno zemljišče in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč se mesečno valorizirajo v skladu z določili zakona o
stavbnih zemljiščih.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča
in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 1996 (Uradni list RS, št. 16/96).
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 351-001/97
Rogaška Slatina, dne 29. januarja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.

881.
Na podlagi 19. člena statuta Občine Rogaška Slatina
(Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine Rogaška
Slatina na nadaljevanju 22. redne seje dne 5. marca 1997
sprejel
ODLOK
o spremembi odloka o krajevni turistični taksi
1. člen
V odloku o krajevni turistični taksi objavljenem v Uradnem listu RS, št. 27/96 se doda 8.a člen, ki glasi:
“Za izgradnjo turistične promenade in parkirišč ob termalnem bazenu se namenijo sredstva v višini 3 točk in sicer
iz 6., 7. in 8. člena tega odloka po 1 točka.”
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 332-001/97
Rogaška Slatina, dne 5. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.
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882.
Na podlagi 19. člena statuta Občine Rogaška Slatina
(Uradni list RS, št. 48/95) in 9. člena pravilnika o oddajanju
poslovnih prostorov v najem je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 21. redni seji dne 29. 1. 1997 sprejel
SKLEP
o določitvi višine najemnin za poslovne prostore
v lasti Občine Rogaška Slatina
1. člen
Mesečne najemnine za poslovne prostore v lasti Občine
Rogaška Slatina se določijo v odvisnosti od namembnosti
poslovnega prostora, lokacije in morebitnega posebnega interesa lokalne skupnosti.
2. člen
Glede na namembnost poslovnega prostora se določijo
3 kategorije:
I. kategorija:
poslovni prostori, v katerih se opravlja
pridobitna dejavnost,
II. kategorija: poslovni prostori, kjer delujejo
družbene organizacije širšega pomena,
III. kategorija: neogrevani poslovni prostori.
3. člen
Glede na lokacijo se določita 2 območja. Prvo območje
obsega ožji del zdraviliškega jedra med hotelom Sava, zgradbo terapije, hotelom Donat, hotelom Soča, Zdraviliškim domom in objektom Pošta. Vsa ostala površina občine spada v
drugo območje.
4. člen
Višina najemnine po posameznih kategorijah se določi
v sledeči višini:
I. kategorija:
tolarska protivrednost 12 DEM za m 2,
II. kategorija: tolarska protivrednost 10 DEM za m 2,
III. kategorija: tolarska protivrednost 5 DEM za m2.
Višina tako določene najemnine velja za drugo območje. Višina najemnine v prvem območju se korigira z količnikom 1.20 in znašajo:
I. kategorija: tolarska protivrednost 14,40 DEM za m2,
II. kategorija: tolarska protivrednost 12 DEM za m 2,
III. kategorija: tolarska protivrednost 6 DEM za m2.
5. člen
V primeru izraženega posebnega interesa lokalne skupnosti se določi najemnina v višini tolarske protivrednosti
8 DEM za m2 ali izjemoma v tolarski protivrednosti 6 DEM
praviloma z dobo 6 mesecev do maksimalno enega leta.
6. člen
V tako določeni najemnini niso vsebovani obratovalni
stroški.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 363-001/97
Rogaška Slatina, dne 29. januarja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.
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883.

885.

Na podlagi 16. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 16/96) je Občinski
svet občine Rogaška Slatina na 21. redni seji dne 29. 1. 1997
sprejel

Na podlagi 19. člena statuta Občine Rogaška Slatina
(Uradni list RS, št. 48/95) in v skladu s 46. členom zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95)
je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 22. redni seji dne
26. 2. 1997 sprejel

SKLEP
o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1997
1
Usklajena vrednost točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v letu 1997 znaša 0,10 SIT.
2
Vrednost točke iz tega sklepa se uporablja od 1. 1. 1997
dalje.
3
Z veljavnostjo tega sklepa preneha veljati sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v letu 1996, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 16/96.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-001/97
Rogaška Slatina, dne 29. januarja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.

884.
Na podlagi 19. člena statuta Občine Rogaška Slatina
(Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine Rogaška
Slatina na nadaljevanju 22. redne seje dne 5. 3. 1997 sprejel
SKLEP
1
Vrednost točke na podlagi katere se določi višina prispevka za urejanje javnih parkovnih površin in javnih parkovnih gozdov v Občini Rogaška Slatina, v skladu z odlokom
o urejanju javnih parkovnih površin in javnih parkovnih
gozdov (Uradni list RS, št. 61/96), znaša 67 SIT.
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 061-30/97
Rogaška Slatina, dne 4. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.

SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka za območje Krajevne skupnosti
Kostrivnica
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Kostrivnica se razpisuje referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v
denarju.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, 6. 4. 1997 od 7. do 19. ure na
običajnih glasovalnih mestih v Krajevni skupnosti Kostrivnica.
3. člen
Sredstva zbrana s krajevnim samoprispevkom, se bodo
uporabljala za izvajanje naslednjega programa:
– sofinanciranje razširitve ceste Zg. Kostrivnica – Zg.
Gabrnik in modernizacija drugih krajevnih cest v višini 30%,
– sofinanciranje izgradnje telovadnice pri podružnični
osnovni šoli v Kostrivnici, v višini 30%,
– sofinanciranje izgradnje avtobusnih postajališč na
Podplatu, v Zg. in Sp. Kostrivnici, v Čači vasi, Zagaju in Sp.
Gabrniku, v višini 25%,
– sofinanciranje izgradnje pločnika za pešče na Podplatu v višini 15%.
4. člen
Program iz 3. člena tega sklepa je po ocenah iz meseca
februarja 1997, ocenjen na 50 milijonov tolarjev, s krajevnim samoprispevkom pa se bi v petih letih zbralo predvidoma 25 milijonov tolarjev.
5. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje petih let, in sicer
od 1. maja leta 1997 do 30. aprila leta 2002.
6. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo krajani, ki
so vpisani v splošni volilni imenik Krajevne skupnosti
Kostrivnica ter krajani, ki še nimajo volilne pravice in niso
vpisani v splošni volilni imenik, so v delovnem razmerju
oziroma imajo lastne dohodke ter obrtniki oziroma samostojni podjetniki – nosilci dejavnosti, ki imajo sedež dejavnosti v KS Kostrivnica. Pravico glasovanja na referendumu
oziroma osebnega izjavljanja s podpisovanjem imajo tudi
lastniki nepremičnin na območju Krajevne skupnosti Kostrivnica, ki v Krajevni skupnosti Kostrivnici nimajo stalnega prebivališča.
7. člen
Referendum vodi Občinska volilna komisija ter volilna
komisija KS Kostrivnica, pri čemer smiselno uporablja določila zakona o volitvah in določila zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi.
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8. člen
Samoprispevek bodo plačevali krajani s stalnim prebivališčem v KS Kostrivnica, in sicer v naslednji višini v
denarju:
– 2% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila
plače ter nagrade, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogodbah o delu,
– 6% od katastrskega dohodka,
– 2% od neto zavarovalne osnove obrtnikov oziroma
samostojnih podjetnikov s stalnim prebivališčem oziroma
sedežem dejavnosti v KS Kostrivnica,
– 1% od neto pokojnin,
– 2% mesečno zaposleni v tujini od povprečne plače v
gospodarstvu RS, za preteklo trimesečje,
– 150 DEM letno v tolarski protivrednosti od lastnikov
nepremičnin na območju Krajevne skupnosti Kostrivnica
(stanovanjske hiše, počitniške hiše in vinske kleti, zgrajene
iz različnih materialov, vinogradov in sadovnjakov in gozdov), ki nimajo stalnega prebivališča na območju KS Kostrivnica.
9. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih
določa 12. člen zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št.
35/85).
10. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali
nadomestil in pokojnin. Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala in otegovala samoprispevek Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Davčni urad Celje –
izpostava Šmarje pri Jelšah. Zavezanci, ki so zaposleni v
tujini ter lastniki vikendov, drugih gradbenih objektov, vinogradov in sadovnjakov, plačujejo samoprispevek dvakrat letno za tekoče leto na osnovi poslane položnice.
Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti od samoprispevka v določenem roku, se obveznosti prisilno izterjajo
po predpisih, ki veljajo za izterjavo prispevkov in davkov
občanov.
11. člen
Denarna sredstva, ki se zberejo od krajevnega samoprispevka, so strogo namenska. Sredstva samoprispevka se
bodo zbirala na posebnem žiro računu pri KS Kostrivnica.
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev samoprispevka
opravlja Svet KS Kostrivnica.
12. člen
Na referendumu glasujejo volilni upravičenci neposredno s tajnim glasovanjem in z glasovnico, na kateri je naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST KOSTRIVNICA
GLASOVNICA
Na referendumu, dne 6. aprila 1997, za uvedbo samoprispevka v denarju, za dobo petih let, to je od 1. 5. 1997 do
30. 4. 2002, za območje KS Kostrivnica za sofinanciranje
izvedbe programa predvidenega z razpisom samoprispevka
glasujem
ZA

PROTI
(štampiljka)

Glasovnica se izpolni tako, da se obkroži beseda “ZA”,
če se glasovalec strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma
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beseda “PROTI”, če se glasovalec z uvedbo samoprispevka
ne strinja.
13. člen
Na voliščih morajo biti razglasi, na katerih je naveden
program samoprispevka in obveze zavezancev.
14. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi KS Kostrivnica.
15. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka odštejejo od osnove za dohodnino (7. člen zakona o
dohodnini, Uradni list RS, št. 48/90 in 34/92).
16. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 061-001/97
Rogaška Slatina, dne 26. februarja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.

SEMIČ
886.
Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 81/94), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94) ter 10. in 17. člena
statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 38/95 in 35/96) je
Občinski svet občine Semič na seji dne 27. 2. 1997 sprejel
ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Semič
za leto 1996
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Semič za
leto 1996.
2. člen
Zaključni račun občinskega proračuna za leto 1996 izkazuje:
– prihodki
262,347.543 SIT
– odhodki: tekoči
252,426.372 SIT
redstva rezerv
1,311.738 SIT
– presežek
8,609.433 SIT
3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki proračuna v višini
8,609.433 SIT se prenese v prihodke proračuna občine za
leto 1997.
4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja
sta sestavni del tega odloka.
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5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 401-02/97
Semič, dne 27. februarja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Semič
Anton Malenšek, dipl. inž. l. r.

887.
Na podlagi 43. člena zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 81/94), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) ter 10. in
17. člena statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 38/95 in
35/96) je Občinski svet občine Semič na seji dne 27. 2. 1997
sprejel
ODLOK
o proračunu Občine Semič za leto 1997
1. člen
S proračunom Občine Semič za leto 1997 (v nadaljnjem
besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Semič.
2. člen
Občinski proračun za leto 1997 obsega 341,030.000
SIT, in sicer v:
a) bilanci prihodkov in odhodkov:
– prihodki
341,030.000 SIT
– odhodki
334,630.000 SIT
b) računu financiranja
– odhodkov (odplačilo obveznic
in kredita)
6,400.000 SIT
Razlika med prihodki in odhodki v znesku 6,400.000
SIT je kot presežek porabljen pri računu financiranja za
izplačilo glavnice obveznic in kredita.
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, računu
financiranja in posebnem delu proračuna in so sestavni del
občinskega proračuna.
3. člen
V rezervni sklad se nameni 0,5% skupno doseženih
tekočih proračunskih prihodkov (stalna proračunska rezerva).
4. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine
Semič. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega
pooblaščena oseba.
5. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v
posebnem delu razporejena za posebne namene ali pa začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega
proračuna niso doseženi v predvideni višini. O svoji odločitvi mora župan obvestiti Občinski svet občine Semič in
predlagati ukrepe, oziroma ustrezno spremembo občinskega
proračuna.
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6. člen
Proračunski porabniki morajo organizirati izvrševanje
del in nalog iz svojega delovnega področja v mejah sredstev,
odobrenih s proračunom.
Sredstva se med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije, vendar v odvisnosti in zapadlosti obveznosti ter upoštevanju likvidnostnega položaja proračuna. Sredstva se smejo uporabljati le za namene, za katere
so dana.
Porabniki ne smejo na račun občinskega proračuna prevzemati obveznosti, ki presegajo zneske določene s proračunom.
7. člen
Uporabniki proračuna so dolžni občinski upravi in županu občine, kot prednostnemu organu občine, predložiti
predračune in finančne načrte za tekoče leto do 1. februarja
tekočega leta.
Uporabniki sredstev proračuna so dolžni županu poročati najmanj dvakrat letno o realizaciji nalog in sicer ob
polletju in ob zaključku leta oziroma po potrebi.
Uporabniki so dolžni dodatno predložiti tudi podatke
za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, tajnik občine ali
nadzorni odbor.
8. člen
Župan Občine Semič je pooblaščen, da:
– odloča o uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve
v skladu z 8. členom zakona o financiranju občin;
– odloča o prerazporeditvi sredstev med postavkami
znotraj posameznega področja razen investicijskih odhodkov, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere
so bila sredstva dodeljena;
– odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje
javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna,
ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
9. člen
Župan bo občinski svet obveščal o izvrševanju proračuna po periodičnih obračunih.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1997
dalje.
Št. 401-3/97
Semič, dne 27. februarja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Semič
Anton Malenšek, dipl. inž. l. r.

888.
Na podlagi 43. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/89 in Uradni list RS, št.
24/92 in 29/95), ter 11. člena statuta Občine Semič (Uradni
list RS, št. 38/95 in 35/96) je Občinski svet občine Semič na
seji dne 27. 2. 1996 sprejel
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SKLEP
o povprečni gradbeni ceni, cenah stavbnega zemljišča in
povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih
zemljišč v Občini Semič v letu 1997
1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske
površine na dan 31. december 1996 znaša 109.500 SIT
2. člen
Cena m 2 stavbnega zemljišča se določi v odstotku od
povprečne gradbene cene iz 1. člena sklepa in znaša:
a) za območje Semiča 0,8% ali 876 SIT/m 2
b) za ostala območja v občini 0,6% ali 657 SIT/m 2.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega opremljanja stavbnih
zemljišč na območju Občine Semič na dan 31. december
1995, so določeni v odstotku od povrečne gradbene cene iz
1. člena sklepa in znašajo:
a) za individualne komunalne naprave 2% ali 2.190
SIT/m 2 koristne stanovanjske površine
b) za kolektivne komunalne naprave 3% ali 3.285
SIT/m 2 koristne stanovanjske površine.
Izračun koristne stanovanjske površine se opravi skladno s tabelami 1–13 (Uradni list SRS, št. 8/87).
4. člen
Cene, določene v 1., 2. in 3. členu tega sklepa se med
letom usklajujejo z indeksom porasta cen stanovanjske gradnje, ki ga mesečno objavlja GZS – Sekcija za gradbeništvo
in IGM.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1997.
Št. 462-6/97
Semič, dne 27. februarja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Semič
Anton Malenšek, dipl. inž. l. r.
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2. člen
Višina povračil za uporabo cest za dobo 12 mesecev
znaša:
1. Za traktorje:
SIT
– do 30 kW
2.000
– od 31 kW do 40 kW
2.600
– od 41 kW do 50 kW
3.400
– od 51 kW do 80 kW
3.900
– nad 81 kW
4.500
2. Za priklopna vozila
– za vsako tono nosilnosti 2.000 SIT.
3. člen
Imetniki traktorja oziroma priklopnega vozila (prikolice) plačujejo povračilo za uporabo cest pred evidentiranjem
vozila oziroma pred podaljšanjem prometnega dovoljenja v
enkratnem znesku za 12 mesecev vnaprej.
4. člen
Če imetniki traktorja ali priklopnega vozila (prikolice)
vozilo odjavi pred iztekom dobe, za katero je plačal povračilo, lahko zahteva vračilo plačanega povračila za preostale
cele mesece v roku 30 dni po odjavi vozila iz uporabe.
5. člen
Povračila po tem sklepu se zbirajo v proračunu občine
in se uporabljajo za vzdrževanje in obnovo javnih poti v
občini.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 417-5/97
Semič, dne 27. februarja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Semič
Anton Malenšek, dipl. inž. l. r.

890.
889.
Na podlagi 4. točke prvega odstavka 38. člena zakona o
cestah (Uradni list SRS, št. 38/81 in 7/86), 28. člena zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o cestah (Uradni list
SRS, št. 37/87), 21. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 17. člena statuta
Občine Semič (Uradni list RS, št. 38/95 in 35/96) je Občinski svet občine Semič na seji dne 27. 2. 1997 sprejel

Na podlagi 34.a in 100.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95),
3. člena zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni
list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I in 4/93), 4. člena
zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih
in organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94),
začasnega sklepa o razvrstitvi občin v skupine in določitvi
količnika za najvišje vrednoteno funkcijo v posamezni skupini (Uradni list RS, št. 34/95) in 17. člena statuta Občine
Semič (Uradni list RS, št. 38/95 in 35/96) je Občinski svet
občine Semič na seji dne 27. 2. 1997 sprejel

SKLEP
o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest, ki jih
plačujejo uporabniki cest za traktorje
in njihova priklopna vozila

PRAVILNIK
o določanju plač in drugih prejemkov, ki pripadajo
funkcionarjem Občine Semič

1. člen
S tem sklepom se določijo višine letnih povračil, ki jih
plačujejo uporabniki cest za traktorje in njihova priklopna
vozila na območju Občine Semič.

1. člen
S tem pravilnikom se določa višina in način določanja
plače, sejnine in drugih prejemkov, ki v skladu z zakonom o
funkcionarjih v državnih organih (v nadaljevanju: zakon)
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pripadajo poklicnim in nepoklicnim funkcionarjem Občine
Semič.
S tem pravilnikom se določijo tudi nadomestila oziroma
nagrade za sekretarja občinskega sveta ter predsednikom in
članom odborov in komisij, določenih s statutom občine.
Nagrade delovnim telesom občinskega sveta, ki niso
opredeljeni v prvem in drugem odstavku tega člena, se ne
določajo s tem pravilnikom in jih določi občinski svet enkrat
letno s sklepom.
2. člen
Župan, podžupan, tajnik občinske uprave, predsednik,
podpredsednik in člani občinskega sveta so občinski funkcionarji.
Ostali upravičenci do nagrade po tem pravilniku so tudi
sekretar občinskega sveta ter predsedniki in člani nadzornega odbora, odbora za družbene dejavnosti, odbora za gospodarstvo in lokalni razvoj in komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
3. člen
Plača funkcionarjev je sestavljena iz osnovne plače ter
dela plače za delovno uspešnost v skladu z zakonom in
dodatkov.
Osnovna plača se določi na podlagi osnove za obračun
plač in dovoljenega količnika za najvišjo vrednoteno funkcijo v Občini Semič.
Osnova za obračun plače je izhodiščna plača za I. tarifni razred, dogovorjena s kolektivno pogodbo za negospodarstvo.
4. člen
V skladu z začasnim sklepom o razvrstitvi v skupine in
določitvi količnika za najvišjo vrednoteno funkcijo v posamezni skupini (Uradni list RS, št. 21/95), ki ga je izdala
Komisija Državnega zbora Republike Slovenije za volitve,
imenovanja in administrativne zadeve, Občina Semič spada
v 6. skupino in znaša količnik za najvišjo vrednoteno funkcijo 6,5.
Za posamezne funkcije se uporabijo naslednji količniki
za določitev plače:
– župan
6,5
– tajnik
5,5
– predsednik občinskega sveta
6
– podžupan
5
– podpredsednik občinskega sveta
4
– člani občinskega sveta
3.
5. člen
Funkcionar, ki opravlja funkcijo poklicno, ima pravico
do plače, določene za funkcijo, prejemkov iz sredstev skupne porabe, nadomestila plače za čas odsotnosti iz dela ter do
povračila stroškov, ki jih ima pri delu in v zvezi z delom.
Funkcionarju, ki poklicno opravlja funkcijo, se plača v
mesečnem znesku poveča za 0,5% za vsako začeto leto delovne dobe, vendar največ do 20%.
Odstotek 0,5% se za ženske, ki imajo več kot 25 let
delovne dobe poveča še za 0,25% za vsako začeto leto delovne dobe nad 25 let.
6. člen
Kriteriji za določanje delovne uspešnosti poklicnim
funkcionarjem in njihovo vrednotenje:
a) zahtevnejša strokovnost od predvidene, potrebne za
opravljanje nalog – do 10% osnovne plače,
b) vpliv in prispevek organizacijskih, vodstvenih in
drugih sposobnosti k uspešnosti dela:
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– pravočasnost
do 5% osnovne plače,
– natančnost
do 5% osnovne plače,
– samostojnost
do 5% osnovne plače,
– ustvarjalnost
do 5% osnovne plače,
– doseganje rezultatov do 5% osnovne plače,
c) delovna obremenjenost (nadurno in popoldansko delo) – do 20% osnovne plače.
Ovrednoteni kriteriji se seštevajo.
Višina dela plače za delovno uspešnost znaša največ
do 50%.
Višino plače za delovno uspešnost župana določa komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja dvakrat
letno.
Višino dela plače za delovno uspešnost tajnika občinske uprave določa župan trimesečno.
7. člen
Funkcionarji, ki nepoklicno opravljajo funkcijo (v nadaljevanju: nepoklicni funkcionarji), imajo, v skladu z zakonom, pravico do:
– nadomestila plače oziroma izgubljenega zaslužka;
– dela plače za opravljanje funkcije v sorazmerju z
obsegom opravljenega dela, za katerega funkcionar ni prejel
nadomestila plače in znaša največ do 33% plače, ki bi pripadala funkcionarju za poklicno opravljanje funkcije za polni
delovni čas – nagrada;
– povračila stroškov (potni in drugi).
8. člen
Del plače – nagrada se določi nepoklicnemu funkcionarju v pavšalnem znesku s sklepom občinskega sveta.
Nepoklicni funkcionar je upravičen do dela plače –
nagrade le v primeru, če je na seji prisoten.
Do dela plače – nagrade je nepoklicni funkcionar upravičen tudi, če sodeluje na srečanjih in drugih dogodkih kot
uradni predstavnik Občine Semič.
9. člen
Nepoklicni funkcionar ima pravico do nadomestila plače, če se mu plača zmanjša za čas, ko je opravljal delo, ki
izhaja iz funkcije. Nadomestilo plače se izplačuje funkcionarju v podjetju, drugi organizaciji, organu ali delodajalcu,
kjer je funkcionar v delovnem razmerju, iz sredstev proračuna Občine Semič.
Nepoklicni funkcionar, ki samostojno opravlja dejavnost za osebnim delom, ima pravico do nadomestila izgubljenega zaslužka. Za izračun izgubljenega zaslužka se upošteva osnova, od katere funkcionar plačuje prispevek za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
10. člen
Pravice, ki so določene z zakonom in s tem pravilnikom, imajo funkcionarji od dneva izvolitve ali imenovanja.
11. člen
Za določitev nagrade – sejnine ostalim nepoklicnim
funkcionarjem, določenim v 2. členu tega pravilnika, se uporabljajo naslednji najvišji koeficienti:
– za eventuelno funkcijo sekretarja občinskega
sveta
– 4;
– predsedniki delovnih teles, določenih
s statutom občine
– 3;
– članom delovnih teles, določenih s statutom
občine
– 2.
Sejnine se izplačujejo na podlagi dokazila o prisotnosti
na sejah.
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12. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil potnih
stroškov in kilometrin, nadomestil in drugih prejemkov v
skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
13. člen
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov
prevoza na službenih poteh, ki nastanejo pri opravljanju
funkcije ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih
stroškov lahko občinski funkcionar uveljavlja, če gre za
službeno potovanje izven Občine Semič.
14. člen
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu z zneski povračil, nadomestil in
drugih prejemkov, ki so mesečno objavljeni v Uradnem
listu RS.
15. člen
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov
prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa, v skladu
z zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov, ki so
mesečno objavljeni v Uradnem listu RS.
16. člen
Pravice iz 13., 14. in 15. člena lahko občinski funkcionar uveljavlja le na podlagi predhodno izdanega naloga za
službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje župana izda predsednik
občinskega sveta ali predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Nalog za službeno potovanje za tajnika in predsednika
občinskega sveta izda župan.
Nalog za službeno potovanje ostalim nepoklicnim občinskim funkcionarjem izda predsednik občinskega sveta ali
župan.
17. člen
Sredstva za izplačilo po določbah tega pravilnika se
zagotavljajo vsakoletno v proračunu občine.
18. člen
Del plače nepoklicnim funkcionarjem se obračunava in
izplačuje trimesečno in sicer do 8. v naslednjem mesecu za
preteklo trimesečje na podlagi evidence oziroma dokazil o
prisotnosti na sejah.
Povračila stroškov iz 13., 14. in 15. člena se funkcionarju izplačajo v petnajstih dneh po končanem službenem
potovanju.
19. člen
Zneski prejemkov, ki jih določa ta pravilnik, so določeni v bruto zneskih in se uskladijo skladno s spremembo
osnove za obračun plač in drugih prejemkov, ki se uporabljajo kot izhodiščna osnova za delavce v državnih organih in
organih lokalnih skupnosti.
20. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati sklep
o povračilu stroškov udeležencem sej Občine Semič, št.
148-12-29/95, (Uradni list RS, št. 44/95) in začasni sklep o
plačah funkcionarjev Občine Semič, št. 148-12-30/95 (Uradni list RS, št. 44/95).
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21. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 143-4/97
Semič, dne 27. februarja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Semič
Anton Malenšek, dipl. inž. l. r.

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
891.
Na podlagi 30. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 18/84), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, št.
45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95)
ter 19. člena statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list
RS, št. 37/95) je Občinski svet občine Sv. Jurij ob Ščavnici
na seji dne 4. 3. 1997 sprejel
ODLOK
o ustanovitvi sklada stavbnih zemljišč
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov državljanov Republike Slovenije na področju pridobivanja stavbnih zemljišč, razpolaganja s stavbnimi zemljišči nove občine, urejanja stavbnih zemljišč v naseljih in na drugih
območjih, namenjenih za kompleksno graditev, ter upravljanja z denarnimi sredstvi namenjenimi za pridobivanje in
urejanje stavbnih zemljišč v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici se s
tem odlokom ustanovi Sklad stavbnih zemljišč občine Sv.
Jurij ob Ščavnici (v nadaljnjem besedilu: sklad).
Z dnem veljavnosti tega odloka sklad prevzema vse
pravice in dolžnosti Sklada stavbnih zemljišč občine Gornja
Radgona, ki se nanaša na območje Občine Sv. Jurij ob Ščavnici.
2. člen
Sklad je pravna oseba s pravicami in obveznostmi, ki so
določene z zakonom, s tem odlokom ter z njegovim statutom.
Sklad nastopa v pravnem prometu in nasproti tretjim
osebam z imenom: Sklad stavbnih zemljišč občine Sv. Jurij
ob Ščavnici, s sedežem sklada v Biserjanah 1a.
3. člen
Za obveznosti sklada je odgovoren sklad s sredstvi, s
katerimi razpolaga (popolna odgovornost).
Sklad zastopa in predstavlja predsednik upravnega odbora sklada. Sklad se vpiše v sodni register.
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II. NALOGE IN SREDSTVA SKLADA
4. člen
Sklad skrbi:
– da se vzpostavi in vodi evidenca vseh zazidanih in
nezazidanih stavbnih zemljišč v občini ter pripravlja dolgoročni in letni program investicijskih del, ki se financirajo iz
nadomestil stavbnih zemljišč,
– da se vzpostavi in vodi evidenca vsega nepremičnega
premoženja v občini,
– pripravlja predlog finančnega načrta za uresničevanje
dolgoročnega in letnega programa,
– pripravlja in sprejema investicijske programe,
– na podlagi razpisov odloča o oddaji investicijskih del
izvajalcem,
– vodi in skrbi za izvajanje investicijskih programov,
zagotavlja investicijski in projektni nadzor ter prevzema dokončna dela,
– pripravlja predlog za določitev višine točke za nadomestilo stavbnega zemljišča,
– obravnava predloge za nakup in prodajo zemljišč,
– pripravlja predloge za izdelavo prostorsko izvedbenega akta, ki naj se vključijo v občinski program izdelave
prostorsko izvedbenih aktov,
– skrbi za tekoče spremljanje podatkov za odmero nadomestil stavbnega zemljišča,
– odloča o vlogah za odlog plačil nadomestila stavbnih
zemljišč in o drugih nalogah, ki so povezane z delom sklada
za to področje.
5. člen
Sredstva slada so:
1. denarna sredstva, zbrana iz nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča,
2. denarna sredstva pridobljena z oddajo oziroma prodajo stavbnega zemljišča občinske lastnine investitorjem,
3. denarna sredstva, zbrana iz prispevkov investitorjev
k stroškom za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča,
4. namenska sredstva organizacij in skupnosti za graditev komunalnih objektov in naprav,
5. druga sredstva.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se vodijo na posebni
partiji občinskega proračuna Občine Sv. Jurij ob Ščavnici.
Premoženje sklada je sestavni del premoženjske bilance občine.
6. člen
Program nalog oblikuje sklad na podlagi politike uresničevanja planov občine.
Letni program nalog, finančni načrt in zaključni račun
sklada potrjuje občinski svet.
7. člen
Podrobnejšo organizacijo in način delovanja sklada določa njegov statut.
Upravni odbor sklada sprejme statut sklada in ga predloži v potrditev občinskemu svetu v dveh mesecih od uveljavitve tega odloka.
8. člen
Sklad upravlja upravni odbor.
Upravni odbor sklada ima predsednika, namestnika in
tri člane.
Predsednika, namestnika in člane upravnega odbora za
dobo dveh let na predlog župana imenuje občinski svet.
Upravni odbor sklada se imenuje iz članov občinskega
sveta in občanov občine.
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9. člen
Administrativna opravila za sklad opravlja občinska
uprava.
Posamezna strokovna dela, zlasti dela tehnične narave,
ki so povezana z dejavnostjo sklada, lahko sklad s pogodbo
odda za to strokovno usposobljeni organizaciji, družbi oziroma drugim.
Zakonitost dela finančnega poslovanja sklada nadzira
nadzorni odbor Občine Sv. Jurij ob Ščavnici.
10. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
ustanovitvi Sklada stavbnih zemljišč občine Gornja Radgona (Uradne objave, št. 3l/85, 26/86, 19/90), ki je v nasprotju
s tem odlokom.
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 462/01/97
Biserjane, dne 4. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sv. Jurij ob Ščavnici
Franc Lančič l. r.

892.
Na podlagi 40. člena zakona o cestah (Uradni list SRS,
št. 2/88) ter 5. in 6. odstavkom 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, 66/93) ter na podlagi 22. člena zakona o
financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 19. člena
statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list SRS, št.
37/95) je Občinski svet občine Sv. Jurij ob Ščavnici na seji
dne 4. 3. 1997 sprejel
ODLOK
o višini povračil za uporabo javnih poti za traktorje
v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici
1. člen
S tem odlokom se določijo višine, način plačila letnih
povračil v nadaljevanju – povračilo, ki jih plačujejo vsi
lastniki traktorjev za uporabo cest in javnih poti v Občini
Sv. Jurij ob Ščavnici.
2. člen
Višina letnih povračil, za leto 1997 znaša:
moč (kW)
– do 18
– od 19 do 29
– od 30 do 46
– od 47 do 64
– od 65 do 87
– nad 88

SIT
3.387
4.270
5.153
6.037
6.920
7.804

3. člen
Lastnik plačuje nadomestilo od vseh traktorjev, če s
sklepom občinskega sveta ni drugače določeno.
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4. člen
Plačila povračil iz drugega člena so upravičeni lastniki:
– traktorjev, ki svojih traktorjev ne uporabljajo v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici,
– enoosnih traktorjev,
– traktorjev, ki so izvzeti iz prometa,
(na prometnem dovoljenju mora biti podpis, žig in napis “izvzeto iz prometa”),
– traktorjev, ki so stari nad 30 let.
5. člen
Dokazila za upravičitev alinei iz 4. člena tega odloka
morajo lastniki pisno predložiti občinski upravi.
6. člen
Lastniki traktorjev plačujejo nadomestilo s položnico,
ki jo za vsako leto posebej izda Občina Sv. Jurij ob Ščavnici
v enkratnem znesku za dobo 12 mesecev v naprej.
Položnice so izdane na osnovi popisa traktorjev zato je
lastnik traktorja dolžan vsako spremembo (prodajo ali nakup
traktorja) v roku 30 dni prijaviti na Občini Sv. Jurij ob
Ščavnici pri pristojnem organu.
Položnico lastnik traktorja mora plačati do navedenega
roka plačila.
7. člen
Kolikor lastnik traktorja nadomestila ni plačal, traktorja
ne more registrirati in se ga izterja po veljavnih pravilih.
Z denarno kaznijo do višine dvakratnega povračila iz
2. člena tega odloka se kaznuje lastnik traktorja, ki ravna v
nasprotju z drugim in tretjim odstavkom 6. člena.
8. člen
Sredstva povračil po tem odloku se zbirajo v proračunu
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici.
Zbrana povračila se uporabljajo za vzdrževanje in
varstvo krajevnih poti v posameznih vaseh, kjer so bila
zbrana.
9. člen
Za dobo trajanja samoprispevka t.j. do konca leta 1998,
v vasi Bolehnečici lastniki traktorjev niso dolžni plačevati
povračil iz 2. člena tega odloka.
10. člen
Višina nadomestila iz 2. člena tega odloka se lahko
spremeni s sklepom Občinskega sveta občine Sv. Jurij ob
Ščavnici.
11. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
višini povračil za uporabo javnih poti za traktorje v Občini
Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 28/93).
12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 41400/01/97
Biserjane, dne 4. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sv. Jurij ob Ščavnici
Franc Lančič l. r.
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893.
Občinski svet občine Sv. Jurij ob Ščavnici je na podlagi
prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju
prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in
19. člena statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici na seji dne,
21. 1.1997 sprejel
PROGRAM PRIPRAVE
sprememb prostorskih sestavin planskih aktov Občine
Sv. Jurij ob Ščavnici
1. člen
Predmet in cilj
S tem programom se podrobneje določijo podlage in
naloge, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in
sprejemanja prostorskih sestavin planskih aktov Občine Sv.
Jurij ob Ščavnici (v nadaljevanju: prostorski planski akti
občine).
Izdelale se bodo kot spremembe in dopolnitve oziroma
novelacija prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
G. Radgona za obdobje do leta 2000 (Uradne objave, št.
5/86) in sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana Občine
G. Radgona za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradne
objave, št. 1/90 in 16/91) ter (Uradni list RS, št 7/95) ter
prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine G. Radgona za obdobje 1986–90 (Uradne objave, št. 10/88) in sprememb in dopolnitev srednjeročnega plana Občine G. Radgona (Uradne objave, št. 3/90 in 16/91) ter (Uradni list RS, št.
7/95) – v nadaljevanju spremembe in dopolnitve planskih
aktov Občine G. Radgona in sicer za območje, ki se nanaša
na novo Občino Sv. Jurij ob Ščavnici sprejeto z zakonom o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94 in 33/94).
Ta program določa nosilca strokovnih aktivnosti priprave prostorskih planskih aktov ter prostorske sestavine, ki
se spreminjajo oziroma dopolnjujejo za območje Občine Sv.
Jurij ob Ščavnici.
Poleg tega navaja subjekte, ki sodelujejo pri pripravi
občinskih prostorskih planskih aktov, način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem
opraviti.
Določa tudi roke za posamezne faze priprave prostorskih
planskih aktov ter sredstva, potrebna za njihovo pripravo.
2. člen
Vsebina in obseg naloge
Občinski prostorski akti se v vsebinskem smislu pripravijo tako, da bodo sestavine tekstualnega in kartografskega
dela v skladu z zakonom o urejanju prostora (Uradni list
SRS, št. 18/84 in 15/89 – v nadaljevanju: ZUPr) ter navodilom o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag
planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85 – v nadaljevanju: NPA).
Grafični prikazi občinskih prostorskih planskih aktov
se pripravijo s smiselnim upoštevanjem 25. in 39. člena NPA
in ZUPr.
Področje novelacij prostorskih sestavin planskih aktov
se nanaša predvsem na :
– hierarhijo naselja Videm z določitvijo njegovega ureditvenega območja,
– projekt vinsko – turistične ceste,
– zasnovo kolesarskega omrežja od državnega do lokalnega nivoja,
– odsek AC Cogetinci–Vučja Vas,
– krajinska zasnova Blaguškega jezera,
Področje sanacij in ekologije:
– sistem kanalizacijskega omrežja in čiščenja odpadnih vod,
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Videm z okolico Bolehnečici
– sistem odlaganja odpadkov,
– sistem oskrbe z zemeljskim plinom,
– sistem oskrbe z pitno vodo,
– varovanje virov pitne vode,
– razvrstitev in urejanje kmetijskih zemljišč,
– preverbo območij varstva naravne in kulturne dediščine,
– preverbo vodnogospodarskih ureditev,
– preverbo načinov urejanja PIA in izdelavo potrebnih
programskih zasnov,
– izdelavo urbanistične zasnove.
3. člen
Organizacija priprave planskih aktov
a) Kot nosilec izdelave prostorskih planskih dokumentov občine se na podlagi najugodnejše ponudbe izbere strokovna organizacija, ki izpolnjuje pogoje iz 69. člena zakona
o urejanju prostora.
Naloga nosilca je:
– pregled veljavnih planskih aktov,
– pregled vseh zbranih strokovnih gradiv in predlog
potrebnih dopolnitev,
– opredelitev pričakovanih sprememb v prostoru,
– izdelava tekstualnega in kartografskega dela prostorskih planskih dokumentov v skladu z zakonom in sprejetim
programom priprave,
– digitalizacija prostorskih planskih planov, ki jih v
sklopu prostorskega informacijskega sistema za kmetijstvo
izdela posebej izbrana organizacija,
– sodelovanje na organiziranih javnih razpravah,
– priprava strokovnega mnenja o zbranih pripombah, ki
bo osnova za odločanje in sprejemanje na občinskem svetu,
– sodelovanje pri pridobitvi mnenja o usklajenosti novelacije prostorskih sestavin planskih aktov občine z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije (v nadaljevanju:
republiški prostorski plan).
b) Kot koordinator postopka priprave in sprejemanja se
določi župan Občine Sv. Jurij ob Ščavnici oziroma njegov
pooblaščeni predstavnik.
4. člen
Pri pripravi občinskih prostorskih planskih aktov sodelujejo pristojni organi in organizacije s področja:
– varstva kulturne in naravne dediščine,
– obrambe in zaščite,
– kmetijstva,
– gozdarstva,
– vodnega gospodarstva,
– infrastrukturnih dejavnosti.
Na pobudo koordinatorja organi in organizacije iz prejšnjega odstavka posredujejo na podlagi tega programa in
poziva izvajalca, pred začetkom izdelave občinskih prostorskih planskih aktov, svoje strokovne podlage ter – pogoje, ki
jih mora pripravljalec planskih aktov upoštevati pri izdelavi
in bodo podlaga za usklajevanje v primeru različnih interesov v prostoru.
Če v roku 30 dni po prejemu programa priprave novelacije organ ali organizacija ne posreduje svojega odgovora, se
smatra, da ni potrebna zaščita oziroma usklajevanje njegovih
interesov v prostoru in zato njegovo sodelovanje v postopku
ni potrebno.
5. člen
Terminski plan
Z zbiranjem strokovnih podlag in pogojev se prične
takoj.
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Osnutek občinskih prostorskih planskih aktov se dostavi občinskemu svetu najpozneje v dveh mesecih po sklenitvi pogodbe oziroma od pridobitve potrebnih strokovnih
podlag. Občinski svet občine Sv. Jurij ob Ščavnici sprejme
sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka občinskih prostorskih planskih aktov na prvi seji po sprejemu gradiva iz
prejšnje alinee. Sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS.
Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Sv. Jurij
ob Ščavnici, za najmanj 30 dni od dneva objave sklepa o
javni razgrnitvi iz prejšnje alinee.
Javna razprava se izvede v času trajanja javne razgrnitve na sedežu Občine Sv. Jurij ob Ščavnici ali na drugi v
naprej dogovorjeni lokaciji.
Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani
oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka občinskih prostorskih planskih
aktov.
Občinski svet zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve, na podlagi
poročila župana oziroma občinske strokovne službe, ki predhodno obravnava pripombe in predloge ter strokovnega mnenja nosilca izdelave.
Koordinator poskrbi, da se v roku 30 dni po sprejetju
stališča do pripomb in predlogov iz prejšnje alinee pripravi usklajeni osnutek občinskih prostorskih planskih aktov, ki vsebuje dopolnitev in popravke tistih sestavin, na
katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi ter
ga s predlogom za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana posreduje na MOP.
Župan Občine Sv. Jurij ob Ščavnici posreduje, po prejemu obvestila Vlade Republike Slovenije o usklajenosti
osnutka občinskih prostorskih planskih aktov z obveznimi
izhodišči republiškega prostorskega plana oziroma po preteku 45 dni po posredovanju predloga za ugotovitev usklajenosti na MOP, usklajeni osnutek na občinski svet s predlogom, da o občinskih prostorskih aktih razpravlja in jih
sprejme po skrajšanem postopku.
6. člen
Postopnost izdelave
Prostorski planski dokumenti se lahko smiselno pripravijo in sprejmejo tudi fazno tako, da se s tem programom
priprave določen postopek izpelje ločeno za posamezna povezana področja ali zaokrožena območja občine.
7. člen
Sredstva
Za pripravo novelacije občinskih planskih aktov so v
okviru proračuna predvidena sredstva v višini 4,000.000 SIT.
Za pripravo posameznih strokovnih podlag in drugih
strokovnih gradiv ter izdelavo plana se pričakuje sofinanciranje pristojnih ministrstev v višini 50%.
8. člen
Program priprave začne veljati takoj po sprejemu na
občinskem svetu.
Št. 352/01/97
Biserjane, dne 21. januarja 1997
Predsednik
Občinskega sveta občine
Sv. Jurij ob Ščavnici
Franc Lančič l. r.
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ŠKOFJA LOKA
894.
Na podlagi 18. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95) je Občinski svet občine Škofja Loka na
svoji 19. seji dne, 27. februarja 1997 sprejel
SPREMEMBE SKLEPA
o ustanovitvi, pristojnostih in sestavi odborov in komisij
Občinskega sveta občine Škofja Loka
1. člen
V sklepu o ustanovitvi, pristojnostih in sestavi odborov
in komisij Občinskega sveta občine Škofja Loka (Uradni list
RS, št. 64/95, 17/96) se na koncu 3. člena doda nova, 10.
točka, ki se glasi:
“10. Odbor za pripravo prireditev.”
2. člen
Doda se nov 13. člen, ki se glasi:
“Odbor za pripravo prireditev ima sedem članov in
opravlja naslednje naloge:
– pripravlja prireditve
– ukvarja se s pripravo protokola.”
3. člen
Te spremembe sklepa začnejo veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu RS.
Št. 061-1/94
Škofja Loka, dne 27. februarja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

895.
Na podlagi 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/8437/85, 29/86, 43/89, 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) in
18. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št.
37/95) je Občinski svet občine Škofja Loka na 19. seji dne,
27. 2. 1997 sprejel
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Območje se namenja za stanovanjsko centralno in obrtno dejavnost.
Območje obdelave meji na severu na Partizansko cesto,
na vzhodu na Šolsko ulico in na jugozahodu na regionalno
cesto R-314.
2. člen
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in
obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in sprejemanja ZN, subjekti, ki sodelujejo pri izdelavi, način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo
pri tem opraviti, roki za posamezne faze izdelave ZN ter
sredstva, potrebna za njegovo pripravo.
S programom priprave se določi tudi način izbora nosilca strokovno-tehničnih nalog in nosilec aktivnosti v postopku sprejemanja.
3. člen
ZN mora biti pripravljen tako, da bo njegov tekstualni
in grafični del skladen z določili zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor in navodila o vsebini posebnih
strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov.
II. STROKOVNE PODLAGE
4. člen
Pri izdelavi ZN se upoštevajo strokovne podlage, ki so
bile pripravljene za planske akte občine s tem, da se jih
preveri in dopolni z ažuriranimi podatki in študijami.
5. člen
Glede na poseben pomen in lego obravnavanega območja so se že oziroma se bodo izdelale še posebne strokovne podlage in študije:
– ustrezna geodetska podlaga;
– študija prometne ureditve;
– geološko-geotehnične analize;
– presoja vplivov na okolje;
– drugo po potrebi.
Pri izdelavi ZN se mora uporabiti in upoštevati izdelane
posebne strokovne podlage.
Posamezne drugačne rešitve morajo biti utemeljene in
posebej argumentirane.
III. SOGLASJEDAJALCI

I. SPLOŠNE DOLOČBE

6. člen
V postopku izdelave ZN se od soglasjedajalcev pridobijo pogoji, ki izhajajo iz sektorskih zakonov in se nanašajo
na obravnavano območje. Posredovani pogoji se upoštevajo
v celoti; v primeru različnih interesov in neuspešnega usklajevanja se osnutek ZN pripravi v več variantah.
Soglasjedajalci morajo v tridesetih dneh po prejemu
programa priprave posredovati svoje pogoje, sicer se šteje,
da pogojev nimajo in zato njihovo sodelovanje in soglasje ni
potrebno.

1. člen
Na podlagi programskih osnov in planskih usmeritev,
ki izhajajo iz podatkov v naravnih lastnostih prostora, obstoječi in predvideni rabi, ter organizaciji obstoječih in predvidenih dejavnosti v obravnavanem prostoru, se za del ureditvenega območja SC1 Kapucinsko predmestje, bivša
vojašnica izdelata programska zasnova (v nadaljevanju: PZ)
in zazidalni načrt (v nadaljevanju: ZN).

7. člen
Organi in organizacije iz prejšnjega člena so:
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste,
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,
izpostava Kranj,
– LRZVNKD Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Kranj,

PROGRAM PRIPRAVE
programskih zasnov in zazidalnega načrta Dolenčev vrt
v delu ureditvenega območja SC1 Kapucinsko
predmestje, bivša vojašnica
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– Elektro Kranj,
– Telekom Kranj,
– pristojni organ za obrambo,
– upravljalec vodovoda,
– upravljalec kanalizacije,
– upravljalec plinovoda,
– upravljalec cest,
– Občina Škofja Loka,
– geološko poročilo o nosilnosti tal,
– po potrebi bodo vključene še druge inštitucije in nevladne organizacije.
8. člen
Na izdelani osnutek ZN morajo soglasjedajalci v
tridesetih dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti soglasje, sicer se šteje, da je soglasje dano.
Pri izdaji soglasja se preverja kako je izdelovalec ZN
upošteval postavljene pogoje.
Zaradi drugačnih zahtev ni možno zavrniti izdaje soglasja.
IV. NOSILCI V POSTOPKU PRIPRAVE
9. člen
a) Za obravnavano območje župan razpiše vabljeni natečaj in imenuje strokovno telo, ki bo ocenilo tako pridobljene idejne rešitve.
Z razpisom natečaja župan določi predvsem rok za
oddajo rešitev, število in člane strokovne komisije za njihovo oceno, nagrade za najbolje ocenjene rešitve ter rok javne
razgrnitve idejnih projektov, ki ne sme biti krajši od 14 dni.
b) Kot nosilec izdelave ZN se na podlagi izbrane natečajne rešitve in najugodnejše ponudbe izbere ena ali več
strokovnih organizacij.
Kot nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih
podlag in drugih strokovnih aktivnosti priprave strokovnih
podlag in drugih strokovnih gradiv se določi: Oddelek za
okolje in prostor občine Škofja Loka.
Koordinator postopka priprave in sprejemanja je:
– župan Občine Škofja Loka; Igor Draksler oziroma
pooblaščena predstavnica Marjeta Mohorič-Peternelj in
– odbor za okolje in prostor.
Naloga nosilca izdelave ZN je:
– izdelava tekstualnega in grafičnega dela ZN v skladu
z zakoni in sprejetim programom priprave,
– sodelovanje pri pridobivanju presoje vplivov na okolje,
– sodelovanje na organiziranih javnih razpravah in v
vseh postopkih sprejemanja,
– priprava strokovnega mnenja o zbranih pripombah, ki
bo osnova za odločanje in sprejemanje na občinskem svetu.
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seji oziroma najpozneje v roku tridesetih dni po prejemu
gradiva iz prejšnje alinee. Sklep o javni razgrnitvi se objavi v
Uradnem listu RS.
Javna razgrnitev se izvede na sedežu občine za najmanj
trideset dni od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi iz
prejšnje alinee.
Javna obravnava se izvede v prostorih občine v času
trajanja javne razgrnitve.
Občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter
drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne
pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka ZN.
O trajanju javne razgrnitve se soglasjedajalci-mejaši
obvestijo na primeren način.
Občinski svet zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve, na podlagi
poročila župana in pristojnega odbora, ki predhodno obravnava pripombe in predloge ter strokovnega mnenja nosilca
izdelave ZN.
V roku trideset dni po sprejetju stališča do pripomb in
predlogov iz prejšnje alinee, koordinator poskrbi za pripravo
usklajenega osnutka ZN oziroma dopolnitev in popravke
tistih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe
in predlogi.
PZ in predlog za ugotovitev njene usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije posreduje koordinator na
Ministrstvo za okolje in prostor.
Župan Občine Škofja Loka posreduje, po prejemu obvestila vlade RS o usklajenosti osnutka PZ z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana oziroma po preteku
petinštirideset dni po posredovanju predloga za ugotovitev
usklajenosti na Ministrstvo za okolje in prostor, usklajeni
osnutek PZ in ZN na občinski svet s predlogom, da ju sprejme.
VII. KONČNI DOLOČBI
11. člen
Za pripravo PZ in ZN so sredstva predvidena v okviru
programa priprave planskih dokumentov in za to rezervirana
v proračunu Občine Škofja Loka.
12. člen
Program priprave začne veljati z dnem sprejema na
Občinskem svetu občine Škofja Loka.
Št. 352-3/97
Škofja Loka, dne 27. februarja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

V. TERMINSKI PLAN
896.
10. člen
Izdelava strokovnih podlag in razpis vabljenega natečaja za pridobitev najbolje ocenjene idejne rešitve, ki bo osnova za izdelavo ZN.
Osnutek PZ in osnutek UN se dostavi občinskemu svetu najpozneje v devetdesetih dneh po pridobitvi pogojev
soglasjedajalcev.
Časovno vzporedno se pridobi presoja vplivov na okolje.
Občinski svet občine Škofja Loka sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka PZ in osnutek ZN na prvi

Na podlagi 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, 43/89, 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) in
18. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št.
37/95) je Občinski svet občine Škofja Loka na 19. seji dne
27. 2. 1997 sprejel
PROGRAM PRIPRAVE
programskih zasnov in ureditvenega načrta povodja Sor
(Selške, Poljanske in Sore)

Št. 15 – 20. III. 1997

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Na podlagi planskih usmeritev, okoljevarstvenih pogojev, ekološke problematike, naravnih danosti prostora, obstoječe in predvidene rabe v obravnavanem območju in z
namenom, da se v prihodnje bolj usklajeno obravnava varovanje, rabo in ohranjanje vodnih virov, ter predvidi nujne
sanacijske ukrepe, se za del povodja Selške Sore, Poljanske
Sore in Sore izdelata programska zasnova (PZ) in ureditveni
načrt (UN).
Območje bo namenjeno javni rabi in to vsebinam, ki jih
človek potrebuje za zgledno prilagoditev okolju: mestne zelene površine, mesto sprostitve, udobja, nedejavne zaposlitve, raziskovanje, šport in rekreacija.
Območje obdelave obsega vodotoke vseh treh Sor, ki
tečejo skozi našo občino in njihove pritoke.
2. člen
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in
obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in sprejemanja UN, subjekti, ki sodelujejo pri izdelavi, način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo
pri tem opraviti, roki za posamezne faze izdelave UN ter
sredstva, potrebna za njegovo pripravo.
S programom priprave se določi tudi način izbora nosilca strokovno-tehničnih nalog in nosilec aktivnosti v postopku sprejemanja.
3. člen
UN mora biti pripravljen tako, da bo njegov tekstualni
in grafični del skladen z predpisi o gospodarjenju z vodami
in določili zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor in navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in
o vsebini prostorskih izvedbenih aktov.
II. STROKOVNE PODLAGE
4. člen
Pri izdelavi UN se upoštevajo strokovne podlage, ki so
bile pripravljene za planske akte občine s tem, da se jih
preveri in dopolni z ažuriranimi podatki in študijami.
5. člen
Glede na poseben pomen in lego obravnavanega območja se bodo izdelale posebne strokovne podlage, kot del
UN povodja Sor.
– opis temeljnih značilnosti povodja (topografija, hidrografija, hidrogeologija, meteorološke in klimatske razmere, pedologija, hidrologija, poplavne površine, vodni in obvodni prostor, erozijska območja in nestabilna zemljišča,
fitocenološka karta, življenjske združbe in habitatij,
– temeljne dejavnosti v okolju ali družbeno opredeljeno okolje (administrativna ureditev, demografija, urbane površine, industrija, infrastrukturno omrežje, kmetijstvo, gozdarstvo, ribogojstvo, zavarovana območja,
– opis prekrivanja interesov ali dejavnosti v povodju
ter vplivi dejavnosti na stanje povodja (kakovost voda, potrebe po vodi, zmanjševanje ali povečanje vodnih površin,
ogroženost ekosistemov in biocenoz, slabšanje odtočnega
režima voda,
– vrsta ukrepov za izboljšanje stanja v povodju (varovanje količin in kakovosti voda in vodnega prostora, ekosistemov, zadrževanje proda in plavin, varovanje erozijskih in
nestabilnih zemljišč,
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– predlog tehničnih rešitev za izboljšanje stanja v povodju,
– namembnosti, pogoji in omejitve glede gospodarske
rabe vode in posegov v povodje (varstveni režimi v povodju,
čiščenje odplak, zadrževanje voda v povodju, renaturacija
povodja, ekološko sprejemljivi pretoki.
Že izdelane strokovne rešitve, ki se bodo upoštevale pri
izdelavi UN:
– idejna rešitev povodja Sor – VGI Ljubljana,
– ureditev sotočja Poljanske in Selške Sore ter Sore do
Suhe – VGP Maribor,
– rekonstrukcija Krevsovega jezu s posegi za izboljšanje poplavne varnosti – VGP Maribor.

III. SOGLASJEDAJALCI
6. člen
V postopku izdelave UN se od soglasjedajalcev pridobijo pogoji, ki izhajajo iz sektorskih zakonov in se nanašajo
na obravnavano območje. Posredovani pogoji se upoštevajo
v celoti; v primeru različnih interesov in neuspešnega usklajevanja se osnutek UN pripravi v več variantah.
Soglasjedajalci morajo v dogovorjenem roku po prejemu programa priprave posredovati svoje pogoje, sicer se
šteje, da pogojev nimajo in zato njihovo sodelovanje in
soglasje ni potrebno.
7. člen
Organi in organizacije iz prejšnjega člena so:
– RS MOP Urad za prostorsko planiranje,
– RS Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
– RS Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– RS MOP Zavod za varstvo okolja in vodni režim,
Vojkova 1a, Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava republike
Slovenije za varstvo narave, Izpostava Kranj,
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Kranj,
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,
izpostava Kranj,
– LRZVNKD Ljubljana,
– Vodnogospodarsko podjetje Kranj,
– Podjetje za urejanje hudournikov,
– Ribiška družina Škofja Loka in Visoko,
– Lovska družina Škofja Loka, Sorško polje, Križna
gora in Poljane,
– Čebelarsko društvo Škofja Loka,
– Elektro Kranj,
– Telekom Kranj,
– pristojni organ za obrambo,
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj,
– upravljalec vodovoda,
– upravljalec kanalizacije,
– upravljalec plinovoda,
– upravljalec cest,
– Občina Škofja Loka,
– po potrebi bodo vključene še druge institucije in nevladne organizacije.
8. člen
Na izdelani osnutek UN morajo soglasjedajalci v tridesetih dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti
soglasje, sicer se šteje, da je soglasje dano.
Pri izdaji soglasja se preverja kako je izdelovalec UN
upošteval postavljene pogoje.
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Zaradi drugačnih zahtev ni možno zavrniti izdaje soglasja.
IV. NOSILCI V POSTOPKU PRIPRAVE
9. člen
Nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv je:
Oddelek za okolje in prostor občine Škofja Loka.
Koordinator postopka priprave in sprejemanja je:
– župan Občine Škofja Loka; Igor Draksler oziroma
pooblaščena predstavnica Marjeta Mohorič-Peternelj in
– odbor za varstvo okolja in urejanje prostora.
Naloga nosilca izdelave UN je:
– izdelava tekstualnega in grafičnega dela UN v skladu
z zakoni in sprejetim programom priprave,
– sodelovanje pri pridobivanju presoje vplivov na okolje,
– sodelovanje na organiziranih javnih razpravah in v
vseh postopkih sprejemanja,
– priprava strokovnega mnenja o zbranih pripombah, ki
bo osnova za odločanje in sprejemanje na občinskem svetu.

VII. KONČNI DOLOČBI
11. člen
Za pripravo PZ in UN so sredstva predvidena v okviru
programa priprave planskih dokumentov in za to rezervirana
v proračunu Občine Škofja Loka.
12. člen
Program priprave začne veljati z dnem sprejema na
Občinskem svetu občine Škofja Loka.
Št. 351-425/92
Škofja Loka, dne 27. februarja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

VELIKE LAŠČE

V. TERMINSKI PLAN
10. člen
Izdelava strokovnih podlag in razpis za izbiro najugodnejšega nosilca izdelave PZ in UN.
Osnutek PZ in osnutek UN se dostavi občinskemu svetu najpozneje v devetdesetih dneh po pridobitvi pogojev
soglasjedajalcev.
Časovno vzporedno se pridobi presoja vplivov na okolje.
Občinski svet občine Škofja Loka sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka PZ in osnutek UN na prvi
seji oziroma najpozneje v roku tridestih dni po prejemu
gradiva iz prejšnje alinee. Sklep o javni razgrnitvi se objavi v
Uradnem listu RS.
Javna razgrnitev se izvede na sedežu občine in sedežih
prizadetih KS za najmanj 30 dni od dneva objave sklepa o
javni razgrnitvi iz prejšnje alinee.
Javna obravnava se izvede v prostorih občine v času
trajanja javne razgrnitve.
Občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter
drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne
pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka UN. O
trajanju javne razgrnitve se soglasjedajalci-mejaši obvestijo
na primeren način.
Občinski svet zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve, na podlagi
poročila župana in pristojnega odbora, ki predhodno obravnava pripombe in predloge ter strokovnega mnenja nosilca
izdelave UN.
V roku 30 dni po sprejetju stališča do pripomb in predlogov iz prejšnje alinee, koordinator poskrbi za pripravo
usklajenega osnutka UN oziroma dopolnitev in popravke
tistih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe
in predlogi.
PZ in predlog za ugotovitev njene usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije posreduje koordinator na
Ministrstvo za okolje in prostor.
Župan Občine Škofja Loka posreduje, po prejemu obvestila Vlade RS o usklajenosti osnutka PZ z obveznimi
izhorišči republiškega prostorskega plana oziroma po preteku 45 dni po posredovanju predloga za ugotovitev usklajenosti na Ministrstvo za okolje in prostor, usklajeni osnutek
PZ in UN na občinski svet s predlogom, da ju sprejme.

Št. 15 – 20. III. 1997

897.
Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94) in statuta Občine Velike Lašče (Uradni list RS, št.
34/95) je Občinski svet občine Velike Lašče na triindvajseti
seji, 5. marca 1997 sprejel
ODLOK
o proračunu Občine Velike Lašče za leto 1997
1. člen
S proračunom Občine Velike Lašče za leto 1997 (v
nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotovijo
sredstva za financiranje zagotovljene porabe in drugih nalog
v Občini Velike Lašče (v nadaljnjem besedilu: občina) v letu
1997.
2. člen
Z občinskim proračunom se ureja upravljanje s prihodki in odhodki ter upravljanje z občinskim premoženjem in
dolgovi.
3. člen
Občinski proračun sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov in račun financiranja.
V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov
in zadolževanje občine, ki je povezano s financiranjem salda
bilance prihodkov in odhodkov.
Občinski proračun za leto 1997 se določa v naslednjih
zneskih:
Bilanca prihodkov
in odhodkov
Račun financiranja
Prihodki
Odhodki
Primanjkljaj
Presežek

SIT

SIT

332,729.792
332,729.792
–
–

–
–

Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in računu financiranja, ki sta sestavni del občinskega proračuna.
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4. člen
Vsi prihodki, ki jih uporabniki sredstev občinskega
proračuna ustvarjajo s svojo dejavnostjo, so prihodek občinskega proračuna, če ni s tem odlokom drugače določeno.
Za prihodke v smislu prejšnjega odstavka tega člena se
ne štejejo prihodki izvajalskih organizacij.
Prihodki iz drugega odstavka tega člena se uporabnikom upoštevajo pri dodeljevanju sredstev iz proračuna.
5. člen
Od prihodkov občinskega proračuna se izloči najmanj
0,5% v proračunsko rezervo.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz
prvega odstavka 12. člena zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94) do višine 1,000.000 SIT odloča
župan.
6. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna (v nadaljnjem besedilu: uporabniki) so dolžni uporabljati sredstva
občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v
posebnem delu občinskega proračuna, ki je sestavni del tega
odloka.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega
proračuna obveznosti, ki bi presegale z občinskim proračunom določena sredstva za posamezne namene.
7. člen
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna dela ali storitve, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje
predpisov ali za izvršitev storitev, se dodatni odhodki poravnajo v breme drugih postavk posameznega področja proračuna.
O prenosu sredstev do višine 1,000.000 SIT med nameni posameznega področja, določenimi v bilanci odhodkov,
če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog na posameznem področju za katera so bila zagotovljena sredstva z občinskim proračunom, odloča župan.
8. člen
Sredstva tekoče proračunske rezerve se dodeljujejo za
naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva in ki po svoji vsebini sodijo v javno
porabo na ravni občine.
Porabljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo se
razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, pa se zanje odpre nova postavka.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve občinskega proračuna do višine 500.000 SIT odloča župan.
9. člen
Kot sredstva za delo se občinski upravi in izvajalskim
organizacijam zagotavljajo:
– sredstva za plačo,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za druge odhodke in
– sredstva za investicijske odhodke.
Sredstva za plače delavcev in funkcionarjev se zagotavljajo mesečno glede na zasedeno število delavcev in funkcionarjev v načrtu delovnih mest, koeficiente za določanje plač
za posamezne skupine delovnih mest oziroma funkcij, osnovo za obračun plač, dodatke za delovno dobo in druge dodatke in uspešnost oziroma dodatno obremenjenost.
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Sredstva za materialne stroške in druge odhodke občinske uprave in izvajalskih organizacij se določijo v okviru
potreb in možnosti občinskega proračuna.
Sredstva za druge osebne prejemke se dodeljujejo na
podlagi pismenih zahtevkov.
Sredstva za amortizacijo se zagotavljajo za amortizacijo premičnin in nepremičnin.
10. člen
Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih
dejavnosti se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo
posamezno področje dejavnosti.
Poraba sredstev za opravljanje nalog na posameznih
področjih se dogovori s pogodbo v pisni obliki. Sredstva za
posamezno nalogo se izplačujejo na podlagi obračuna za
izvršeno nalogo oziroma računa.
Zadnji rok za sklenitev pogodb z izvajalci v tekočem
proračunskem letu je rok, določen z zakonom o izvrševanju
proračuna in o proračunu Republike Slovenije za leto 1997.
11. člen
Do sprejema zakona o javnih naročilih se morajo nabava opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni
proračun.
12. člen
Premoženjsko bilanco občine sestavi občinska uprava
na podlagi premoženjskih bilanc vseh uporabnikov občinskega proračuna.
O začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih
presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna odloča župan na predlog urada, pristojnega za finance.
13. člen
Občina lahko daje poroštva za izpolnitev obveznosti
javnih podjetij in javnih zavodov.
O dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina odloča občinski svet.
14. člen
Za realizacijo določenih investicij v gospodarski infrastrukturi se bo Občina Velike Lašče v letu 1997 zadolžila z
najetjem posojila do višine, določene s proračunom.
O zadolžitvi iz prejšnjega odstavka odloča občinski
svet. Pogodbo o najetju posojila v skladu s prejšnjim odstavkom sklene župan.
Javna podjetja in javni zavodi se lahko zadolžijo le s
soglasjem občine. O dajanju soglasij k zadolževanju javnim
podjetjem in javnim zavodom, katerih ustanoviteljica je občina, odloča občinski svet.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 355/97
Velike Lašče, dne 5. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Velike Lašče
Peter Indihar l. r.
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898.
Na podlagi drugega odstavka 51. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93
in 71/93) ter 10. člena statuta Občine Velike Lašče (Uradni
list RS, št. 34/95) je Svet občine Velike Lašče na 23. seji dne
5. marca 1997 sprejel
ODLOK
o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov
in njihovih družin
1. člen
Ta odlok določa vrsto, namen, največjo velikost in
način gradnje pomožnih objektov za potrebe občanov in
njihovih družin, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
(v nadaljevanju: pomožni objekti).
2. člen
Za pomožne objekte se štejejo:
1. Pri družinskih stanovanjskih hišah:
– garaža za osebni avto, površina do 18 m 2;
– nadstrešek (pokrita terasa, pokrit parkirni prostor za
osebni avto, kolesa, moped in motor ter avtomobilske prikolice), s površino pokritega prostora do 18 m2;
– pergola, dimnik, sončni kolektorji, zasteklitev balkonov, vetrolov, zunanje stopnice;
– zunanji bazen, površina do 30 m 2;
– drvarnica, shramba, vrtna uta, steklenjak, lopa, zimski vrt ipd., površina do 15 m2;
– manjši objekt za rejo malih živali, površina do 12 m2.
2. Pri kmetijah:
– skedenj, kašča, lopa za shranjevanje sena, krme, stelje, orodja, površina do 30 m2;
– tipski silos za shranjevanje živinske krme z atestom,
če ne presega 90 m3 prostornine;
– tople grede in zaprti rastlinjaki, površina do 40 m2.
3. Pri večstanovanjskih hišah (bloki, stolpnice):
– zasteklitev balkonov po enotnem projektu za celotno
zgradbo;
– oblikovanje zimskih vrtov na večjih terasah po enotnem projektu za celotno zgradbo;
– kolesarnica (stojala za kolesa z nadstrešnico);
– ureditev prostora za smetnjake.
4. Drugi pomožni objekti:
– enojni kozolec
– čebelnjak do 15 m 2 površine (samo točkovni temelji);
– lesena lopa na površinah za vrtičke, do 3 m2 površine;
– vrtna in dvoriščna ograja do višine 1,50 m;
– mikrourbana oprema (klopi, igrala).
Na strokovno rešitev iz prve in druge alinee 3. točke
prvega odstavka tega člena je treba pridobiti mnenje o ustreznosti načrtovanega posega, ki ga izda pristojna občinska
služba za urbanizem.
3. člen
Pomožne objekte navedene v 1., 2. in 3. točki prvega
odstavka prejšnjega člena lahko gradi občan na funkcionalnem zemljišču osnovnega objekta.
Skupna površina več pomožnih objektov, lociranih na
funkcionalnem zemljišču osnovnega objekta, ne sme presegati 25 m2.
Pomožnih objektov ni možno dograjevati s priglasitvami.
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4. člen
Pri določanju lokacije, vrste, namena, največje velikosti in načina gradnje pomožnih objektov je treba upoštevati,
da pomožni objekti:
– ne potrebujejo novih komunalnih priključkov na javne komunalne objekte in naprave ter
– statičnega ali drugega gradbenotehničnega preverjanja.
5. člen
Pomožni objekti so lahko leseni, zidani ali iz drugih
kvalitetnih gradbenih materialov ter ustrezno oblikovani.
Ograje je dovoljeno postavljati na območjih, kjer so okoliška
stavbna zemljišča pretežno pozidana.
Tip ograje in materiali naj bodo v naselju čim bolj
enotni. Prednost imajo lesene, žične ograje in žive meje. Za
betonske ograje oziroma za ograje iz betonskih polnil je
treba pridobiti lokacijsko dovoljenje.
6. člen
Pomožni objekti morajo biti skladni z:
– namensko rabo zemljišč v prostorskem izvedbenem
aktu,
– zahtevami varstva okolja,
– sanitarnimi, požarnimi in vodnogospodarskimi zahtevami,
– zahtevami varovanja naravne in kulturne dediščine in
– ne smejo prizadeti pravic ter zakonitih interesov drugih oseb.
7. člen
V primeru neskladja med največjo dovoljeno velikostjo
pomožnega objekta, ki jo določajo prostorski ureditveni pogoji oziroma ta odlok, veljajo določila tega odloka.
8. člen
Gradnjo pomožnih objektov je treba priglasiti na pristojni izpostavi Upravne enote Ljubljana.
9. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS, za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in
prostor.
10. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih
družin (Uradni list SRS, št. 42/85).
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 347/97
Velike Lašče, dne 5. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Velike Lašče
Peter Indihar l. r.
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VSEBINA

Stran

862.
863.

DRŽAVNI ZBOR
853.

Spremembe in dopolnitve poslovnika o
načinu dela komisije po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s
pridobitno dejavnostjo

864.
Stran

865.
1289
866.

USTAVNO SODIŠČE
854.

855.

856.

857.

858.

Odločba o razveljavitvi odredbe o določitvi višine najemnin za rezervirane parkirne površine, ki jo je izdal Mestni svet mestne občine Ljubljana
Odločba o ugotovitvi, da ni v neskladju z
ustavo, stanovanjski zakon za imetnike
pravice do uporabe stanovanj v primerih
iz prvega in drugega odstavka 155. člena
ne določa drugega, kot da jim mora tisti,
ki jim je to pravico dodelil, priskrbeti stanovanje v smislu 5. člena istega zakona
Odločba o tem, da se v 3. členu odloka o
spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Nova
Gorica in srednjeročnega plana Občine
Nova Gorica za območje nove Mestne občine Nova Gorica v 1. točki V. poglavja
razveljavijo besede “bencinskih servisov
Rožna dolina III, Ajševci I in II”
Odločba o tem, da določba drugega odstavka 8. člena zakona o izvajanju socialnega sporazuma za leto 1996 ni v neskladju z ustavo
Odločba o izvršitvi odločbe U-I-116/95 z
dne 30. januarja 1997, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 10/97 z dne 21. februarja 1997

867.

1289

868.

869.
1291

870.
871.
872.
873.

1292
874.
1294

875.
876.

1295
877.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
859.

Pravilnik o prostovoljnem zavarovanju za
primer brezposelnosti zavarovancev, ki se
začasno zaposlijo v tujini in njihovih zakoncev

1295

878.

OBČINE
879.
860.
861.

Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za
leto 1997

1298

Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrepolje

1300

880.

Odlok o proračunu Občine Juršinci za
leto 1997

1300

Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega
glasila Ravno polje (Kidričevo)

1308

Pravilnik o zbiranju, transportu in odlaganju komunalnih odpadkov v Občini Kidričevo

1309

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih
(PUP) za območje goric v Čertegu in na
Malem Vreju v Občini Kobilje

1311

Odlok o zaključnem računu proračuna
Občine Kuzma za leto 1996

1313

Odlok o razglasitvi domačije Rajnar v
Motovilcih za etnološki spomenik (Kuzma)

1314

Odlok o dopolnitvi odloka o določitvi
varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanje vodnih virov na območju Občine Litija

1315

Odlok o razglasitvi geološke znamenitosti
na Vačah za naravni spomenik (Litija)

1315

Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Ljutomer za leto 1996

1316

Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na
območju Občine Ljutomer

1316

Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Puconci v letu 1997

1318

Sklep o javni infrastrukturi na področju
kulture Občine Puconci

1318

Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih
in padavinskih voda na območju Občine
Radenci

1319

Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 1997

1323

Sklep o podaljšanju pooblastila za opravljanje dimnikarskih storitev na območju
Občine Ribnica

1324

Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Ribnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Ribnica za obdobje
od leta 1986 do leta 1990

1325

Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
zazidalnem načrtu za območje stanovanjske soseske R6 – S 6 Mali Humec (Ribnica)

1325

Odlok o zaključnem računu proračuna
Občine Rogaška Slatina za leto 1996

1326

Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja
stavbnih zemljišč v letu 1997 (Rogaška
Slatina)

1326
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881.
882.

883.

884.
885.

886.
887.
888.

889.

Odlok o spremembi odloka o krajevni turistični taksi (Rogaška Slatina)
Sklep o določitvi višine najemnin za poslovne prostore v lasti Občine Rogaška
Slatina
Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča v letu 1997 (Rogaška Slatina)
Sklep o višini vrednosti točke Občine Rogaška Slatina
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka za območje
Krajevne skupnosti Kostrivnica (Rogaška Slatina)

890.
1327
891.
1327
892.
1328
893.
1328
894.
1328
895.

Odlok o zaključnem računu proračuna
Občine Semič za leto 1996

1329

Odlok o proračunu Občine Semič za leto
1997

1330

Sklep o povprečni gradbeni ceni, cenah
stavbnega zemljišča in povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih
zemljišč v Občini Semič v letu 1997
Sklep o določitvi višine letnih povračil za
uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki
cest za traktorje in njihova priklopna vozila (Semič)

Stran

896.

1330

897.
898.

1331

Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov, ki pripadajo funkcionarjem Občine Semič

1331

Odlok o ustanovitvi sklada stavbnih zemljišč Občine Sv. Jurij ob Ščavnici

1333

Odlok o višini povračil za uporabo javnih
poti za traktorje v Občini Sv. Jurij ob
Ščavnici

1334

Program priprave sprememb prostorskih
sestavin planskih aktov Občine Sv. Jurij
ob Ščavnici

1335

Spremembe sklepa o ustanovitvi, pristojnostih in sestavi odborov in komisij Občinskega sveta občine Škofja Loka

1337

Program priprave programskih zasnov in
zazidalnega načrta Dolenčev vrt v delu
ureditvenega območja SC1 Kapucinsko
predmestje, bivša vojašnica (Škofja Loka)

1337

Program priprave programskih zasnov in
ureditvenega načrta povodja Sor (Selške,
Poljanske in Sore) (Škofja Loka)

1338

Odlok o proračunu Občine Velike Lašče
za leto 1997

1340

Odlok o določitvi pomožnih objektov za
potrebe občanov in njihovih družin (Velike Lašče)

1342

Izdajatelj Služba vlade za zakonodajo – Direktor Lojze Janko – Založnik Časopisni zavod Uradni list Republike Slovenije – Direktor in odgovorni
urednik Marko Polutnik – Tisk Tiskarna SET, d.o.o., Vevče – Akontacija naročnine za leto 1997 je 13.860 SIT (s prometnim davkom), pri ceni
posameznega Uradnega lista RS je vračunan 5% prometni davek – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Uredništvo in
uprava Ljubljana, Slovenska 9 – Poštni predal 379/VII – Telefon direktor, sekretar, šef računovodstva 125 14 19, prodaja 125 02 94, računovodstvo,
naročnine 125 23 57, telefaks 125 14 18, uredništvo 125 73 08, uredništvo – telefaks 125 01 99 – Internet http://www.uradni-list.si – 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)

