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DRŽAVNI ZBOR

1055.

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

U K A Z
o razglasitvi zakona o poroštvih Republike Slovenije za

obveznosti iz pogodb o najetju posojil Mednarodne
banke za obnovo in razvoj za projekt oživitve naložbene

dejavnosti v Sloveniji (ZPOPNP)

Razglašam zakon o poroštvih Republike Slovenije za
obveznosti iz pogodb o najetju posojil Mednarodne banke za
obnovo in razvoj za projekt oživitve naložbene dejavnosti v
Sloveniji (ZPOPNP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 25. marca 1997.

Št. 001-22-25/97
Ljubljana, dne 2. aprila 1997.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O POROŠTVIH REPUBLIKE SLOVENIJE

ZA OBVEZNOSTI IZ POGODB O NAJETJU
POSOJIL MEDNARODNE BANKE ZA OBNOVO

IN RAZVOJ ZA PROJEKT OŽIVITVE NALOŽBENE
DEJAVNOSTI V SLOVENIJI (ZPOPNP)

1. člen

Republika Slovenija daje poroštva za obveznosti iz na-
slova posojil, sklenjenih med Mednarodno banko za obnovo
in razvoj (v nadaljevanju: MBOR) in Novo ljubljansko ban-
ko d.d., Ljubljana, v višini 35 mio DEM, med MBOR in
SKB banko d.d., Ljubljana, v višini 30 mio DEM in med
MBOR in Banko Celje d.d., Celje v višini 10 mio DEM (v
nadaljevanju: slovenske poslovne banke), ki jih bodo slo-
venske poslovne banke najele za projekt oživitve naložbene
dejavnosti v Sloveniji z namenom dodeljevanja posojil upra-
vičencem za financiranje naložb povečanja proizvodnje ozi-
roma modernizacije v realnem sektorju, pod naslednjimi po-
goji:

– znesek posojil se črpa in odplačuje v DEM;
– posojila se odplačujejo polletno, rok odplačila je 15

let z vključenim petletnim odlogom odplačila glavnice in
pričetkom odplačila glavnice leta 2001;

– obrestna mera je obrestna mera MBOR za posojila v
DEM, vezana na LIBOR, spremenljiva dvakrat letno;

– strošek nečrpanja je 0,75% letno na nečrpani znesek
posojil.

2. člen

Skladno s 1. členom tega zakona, bo Republika Slove-
nija v primerih, ko slovenske poslovne banke, zaradi svoje
plačilne nesposobnosti ne bodo poravnale svojih dospelih
obveznosti iz posojilnih pogodb, na poseben poziv MBOR,
plačala te obveznosti namesto slovenskih poslovnih bank.

3. člen

Pogodbe o poroštvu v imenu in za račun Republike
Slovenije sklene z MBOR minister, pristojen za finance.

Ministrstvo, pristojno za finance, skrbi za izvajanje te-
ga zakona ter vseh pravic in obveznosti Republike Slovenije,
ki iz njega izhajajo.

4. člen

Sredstva za plačilo obveznosti slovenskih poslovnih
bank v primerih iz 2. člena tega zakona se zagotovijo v
proračunu Republike Slovenije.

5. člen

V primerih, ko Republika Slovenija plača obveznosti iz
posojilnih pogodb namesto slovenskih poslovnih bank, pri-
dobi Republika Slovenija v razmerju do slovenskih poslov-
nih bank pravico do povračila za izplačane zneske in stroške,
ki so s tem v zvezi nastali.

6. člen

V roku 8 delovnih dni po podpisu poroštvenih pogodb
iz 3. člena tega zakona sklenejo ministrstvo, pristojno za
finance, in slovenske poslovne banke pogodbe, s katerimi
podrobneje uredijo medsebojna razmerja v zvezi z izvaja-
njem določbe 5. člena tega zakona.

7. člen

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

Št. 440-03/96-66/1
Ljubljana, dne 25. marca 1997.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med.  l. r.

1056.

Na podlagi prvega odstavka 74. člena zakona o delav-
cih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 5/91,
18/91, 22/91, 2/91-I in 4/93) in četrtega odstavka 333. člena
poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS, št. 40/93 in
80/94) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26.
marca 1997 sprejel
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O D L O K
o organizaciji in delu služb Državnega zbora

(OdODSDZ)

I. TEMELJNA DOLOČBA

1. člen

S tem odlokom se določata organizacija in delo služb
Državnega zbora Republike Slovenije (v nadaljnjem besedi-
lu: službe) pri opravljanju strokovnih, administrativnih in
drugih opravil in tehničnih nalog, s katerimi se zagotavljajo
pogoji za delo Državnega zbora, ter način uporabe posamez-
nih določb zakona o delavcih v državnih organih za delavce
v službah Državnega zbora Republike Slovenije.

II. ORGANIZACIJA SLUŽB

1. Generalni sekretar

2. člen

Delo služb vodi generalni sekretar Državnega zbora
tako, da organizira in usklajuje delo služb pri opravljanju del
in nalog za Državni zbor, njegova delovna telesa in poslan-
ce, zagotavlja enotno delovanje služb, skrbi za razvoj orga-
nizacije in dela in opravlja druga dela in naloge v skladu s
poslovnikom Državnega zbora, tem odlokom in drugimi
predpisi in splošnimi akti.

3. člen

Generalni sekretar Državnega zbora ima predvsem na-
slednja pooblastila:

– pripravlja predlog proračuna Državnega zbora v so-
glasju s kolegijem predsednika Državnega zbora,

– odobrava uporabo finančnih in materialnih sredstev
za delo Državnega zbora in služb,

– zastopa Državni zbor pri sklepanju pogodb v mejah
izvrševanja proračuna Državnega zbora,

– odloča o izbiri izvajalcev v postopkih javnih razpi-
sov,

– daje smernice in navodila za delo služb, s katerimi se
zagotavlja njihovo enotno, usklajeno in učinkovito delo za
Državni zbor,

– izdaja pravilnike, odredbe in druge splošne akte, za
katere je pooblaščen z zakonom, podzakonskimi predpisi ali
drugimi splošnimi akti,

– opravlja druge zadeve, določene z zakonom, poslov-
nikom Državnega zbora, podzakonskimi predpisi in drugimi
splošnimi akti.

4. člen

Generalni sekretar lahko določena pooblastila iz druge,
tretje in četrte alinee prejšnjega člena prenese na posamezne
funkcionarje ali višje upravne delavce, če ti s tem soglašajo.

Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati ime in
priimek pooblaščenca ter obseg in trajanje pooblastila.

2. Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve

5. člen

Delo sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve vodi
sekretar tako, da organizira in usklajuje delo zaposlenih gle-
de pristojnosti in nalog, ki jih ima sekretariat po poslovniku
državnega zbora in drugih predpisih in splošnih aktih, zago-
tavlja njegovo enotno delovanje in sodeluje z generalnim

sekretarjem Državnega zbora pri zagotavljanju pogojev za
delo sekretariata. Sekretar je za svoje delo in delo sekretaria-
ta odgovoren Državnemu zboru.

3. Namestnik generalnega sekretarja

6. člen

Generalni sekretar ima namestnika, ki ga imenuje ko-
misija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Dr-
žavnega zbora na predlog generalnega sekretarja.

Namestnik generalnega sekretarja vodi in koordinira
delo na področju priprave in poteka sej Državnega zbora in
njegovih delovnih teles ter mednarodnega sodelovanja Dr-
žavnega zbora.

Namestnik nadomešča generalnega sekretarja v njegovi
odsotnosti.

4. Namestnik sekretarja sekretariata za zakonodajo
in pravne zadeve

7. člen

Sekretar sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve
ima namestnika, ki ga imenuje komisija za volitve, imenova-
nja in administrativne zadeve na predlog sekretarja sekreta-
riata za zakonodajo in pravne zadeve.

Namestnik sekretarja sekretariata za zakonodajo in prav-
ne zadeve pomaga sekretarju pri opravljanju nalog sekreta-
riata.

Namestnik nadomešča sekretarja sekretariata za zako-
nodajo in pravne zadeve v njegovi odsotnosti.

5. Urad generalnega sekretarja

8. člen

Urad generalnega sekretarja opravlja strokovna in ad-
ministrativna dela za generalnega sekretarja.

V uradu generalnega sekretarja se organizirajo finanč-
no-računovodski oddelek, kadrovski oddelek in oddelek za
protokol.

6. Pomočniki generalnega sekretarja

9. člen

Pomočniki generalnega sekretarja vodijo in koordinira-
jo delo več oddelkov, ki tvorijo funkcionalne celote. Pomoč-
nike imenuje komisija za volitve, imenovanja in administra-
tivne zadeve Državnega zbora na predlog generalnega
sekretarja.

10. člen

Pomočnik generalnega sekretarja za informacijsko-do-
kumentacijski sektor vodi in koordinira področje razvoja
informacijskega sistema, dokumentacijsko-knjižničnih na-
log in delo z gradivi in pošto.

11. člen

Pomočnik generalnega sekretarja za operativno-tehnič-
ni sektor vodi in koordinira področje vzdrževanja zgradbe,
prevozov in gostinskih storitev.

12. člen

Pomočnik generalnega sekretarja za raziskovalni sektor
vodi in koordinira pripravo strokovnih analiz o vprašanjih,
ki se nanašajo na delo Državnega zbora, njegovih delovnih
teles in služb Državnega zbora.
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13. člen

Samostojni organizacijski enoti služb sta kabinet pred-
sednika Državnega zbora in oddelek za informiranje. Kabi-
net predsednika Državnega zbora se organizira za opravlja-
nje strokovnih in administrativnih del za potrebe predsednika
in podpredsednikov Državnega zbora.

Oddelek za informiranje skrbi za obveščanje javnosti o
delu zbora in njegovih delovnih teles, zagotavlja pogoje
predstavnikom sredstev javnega obveščanja za njihovo delo
v zboru, skrbi za izdajanje glasila zbora in drugih publikacij.

Delo kabineta predsednika Državnega zbora vodi šef
kabineta, ki ga imenuje komisija za volitve, imenovanja in
administrativne zadeve Državnega zbora na predlog pred-
sednika Državnega zbora, delo oddelka za informiranje pa
vodja oddelka, ki ga imenuje navedena komisija na predlog
generalnega sekretarja Državnega zbora.

14. člen

Delovnim telesom zagotavljajo strokovno in admini-
strativno pomoč sekretar, strokovni sodelavci in referentka
delovnega telesa.

V primerih, ko se za opravljanje nalog iz prejšnjega
odstavka oblikuje strokovna skupina, je sekretar delovnega
telesa tudi vodja strokovne skupine.

15. člen

Podrobnejša organizacija služb se določi v aktu o siste-
mizaciji glede na naravo dela, obseg in zahtevnost dela,
način programiranja in opravljanja del ter zahteve in poseb-
nosti opravljanja del za Državni zbor.

Akt o sistemizaciji sprejme generalni sekretar po pred-
hodnem soglasju komisije za volitve, imenovanja in admini-
strativne zadeve Državnega zbora.

III. STROKOVNA IN ADMINISTRATIVNA POMOČ
POSLANSKIM SKUPINAM

16. člen

Vsaki poslanski skupini Državni zbor za delovanje za-
gotovi sekretarja poslanske skupine, strokovnega sodelavca
in referenta ter dodatno na vsakih osem poslancev še po
enega referenta.

17. člen

Poleg pogojev iz prejšnjega člena se vsaki poslanski
skupini zagotavlja tudi dodatna strokovna pomoč. Dodatna
strokovna pomoč poslanskim skupinam se zagotavlja s sred-
stvi, ki jih prejemajo za ta namen, in sicer z zaposlovanjem
delavcev za določen čas ali s pogodbenim delom.

Za vsakega poslanca pripadajo poslanski skupini sred-
stva za dodatno strokovno pomoč v mesečnem znesku v
višini ene tretjine plače svetovalca Državnega zbora. Plača
svetovalca Državnega zbora se določi na podlagi količnika
za določitev osnovne plače delovnega mesta svetovalca dr-
žavnega zbora, povečanega za pet plačilnih razredov, in
osnove za obračun plač v mesecu izplačila teh sredstev.

Delovno razmerje se sklene za čas izvršitve dela, ven-
dar ne dlje kot do prenehanja poslanske skupine.

O sklenitvi delovnega razmerja ali pogodbe iz prvega
in tretjega odstavka tega člena ter o izbiri delavca odloča
vodja poslanske skupine. Pogodbo sklene generalni sekretar.

IV. DELOVNA RAZMERJA DELAVCEV SLUŽB

18. člen

Komisija za volitve, imenovanja in administrativne za-
deve Državnega zbora je pristojna za odločanje o naslednjih

zadevah s področja delovnih razmerij delavcev služb Držav-
nega zbora:

– imenuje in razrešuje višje upravne delavce,
– določa višino sredstev za posamezne namene skupne

porabe,
– določa višino nadomestil in povračil materialnih stro-

škov,
– določa letni plan zaposlovanja, ki vsebuje delovna

mesta in število delavcev, ki se jih v proračunskem letu, za
katerega plan velja, lahko zaposli v službah državnega
zbora,

– imenuje disciplinsko komisijo.
Za odločanje o vseh drugih zadevah iz delovnih razme-

rij je pristojen generalni sekretar Državnega zbora, razen če
zakon, ta odlok ali drug splošni akt ne določa drugače.
Generalni sekretar daje tudi predloge za imenovanje in razre-
šitev višjih upravnih delavcev in imenovanje članov disci-
plinske komisije.

Za odločanje o zadevah iz prejšnjega odstavka, ki se
nanašajo na individualne pravice in obveznosti v zvezi z
opravljanjem del iz 17. člena tega odloka, je pristojen vodja
poslanske skupine. O odločitvi je treba pridobiti mnenje
generalnega sekretarja o skladnosti odločitve z zakonom,
podzakonskimi predpisi in akti Državnega zbora.

Pristojnosti iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega
člena ni mogoče prenesti na drugo osebo ali organ.

19. člen

Za odločanje o disciplinski odgovornosti delavcev na
drugi stopnji je pristojna disciplinska komisija.

Disciplinska komisija ima predsednika in dva člana ter
tri namestnike, ki jih imenuje komisija za volitve, imenova-
nja in administrativne zadeve Državnega zbora.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

20. člen

Akt o sistemizaciji se mora uskladiti s tem odlokom
najkasneje v roku 30 dni od uveljavitve tega odloka.

21. člen

Določbi 16. in 17. člena tega odloka ne veljata za tiste
delavce v poslanski skupini, ki so na dan uveljavitve tega
odloka zaposleni za nedoločen čas.

22. člen

Z dnem, ko začne veljati ta odlok, prenehata veljati
odlok o organizaciji in delu služb Državnega zbora Republi-
ke Slovenije (Uradni list RS, št. 12/93) in odlok o načinu
uporabe posameznih določb zakona o delavcih v državnih
organih za delavce v službah Državnega zbora Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 12/93 in 39/94).

23. člen

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

Št. 040-03/89-1/21
Ljubljana, dne 26. marca 1997.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
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1057.

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, pr-
vega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 26. marca 1997 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Bojana JOVIN HRASTNIK, na sodniško mesto okraj-

ne sodnice na Okrajnem sodišču v Ljubljani.

Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 26. marca 1997.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

1058.

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, pr-
vega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 26. marca 1997 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Mateja LUŽOVEC, na sodniško mesto okrajne sodnice

na Okrajnem sodišču v Kranju.

Št. 700-04/90-15/21
Ljubljana, dne 26. marca 1997.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

1059.

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, pr-
vega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 26. marca 1997 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Matjaž KUČIČ, na sodniško mesto okrajnega sodnika

na Okrajnem sodišču v Sevnici.

Št. 700-04/90-15/23
Ljubljana, dne 26. marca 1997.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

1060.

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, pr-
vega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 26. marca 1997 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Irena MALI, na sodniško mesto okrajne sodnice na

Okrajnem sodišču na Jesenicah.

Št. 700-04/90-15/21
Ljubljana, dne 26. marca 1997.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

1061.

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, pr-
vega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 26. marca 1997 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Mirela LOZEJ, na sodniško mesto okrožne sodnice na

Okrožnem sodišču v Kopru.

Št. 700-04/90-15/5
Ljubljana, dne 26. marca 1997.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

1062.

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, pr-
vega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 26. marca 1997 sprejel
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O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Bogomila TAUŠIČ ZAJC, na sodniško mesto okrožne

sodnice na Okrožnem sodišču v Kopru.

Št. 700-04/90-15/5
Ljubljana, dne 26. marca 1997.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

1063.

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, pr-
vega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 26. marca 1997 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Jožica ARH PETKOVIČ, na sodniško mesto okrajne

sodnice na Okrajnem sodišču v Celju.

Št. 700-04/90-15/20
Ljubljana, dne 26. marca 1997.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

1064.

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, pr-
vega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 26. marca sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Frida BURKELC, na sodniško mesto okrajne sodnice

na Okrajnem sodišču v Celju.

Št. 700-04/90-15/20
Ljubljana, dne 26. marca 1997.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

1065.

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, pr-
vega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 26. marca 1997 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Branko AUBREHT, na sodniško mesto okrajnega sod-

nika na Okrajnem sodišču v Celju.

Št. 700-04/90-15/20
Ljubljana, dne 26. marca 1997.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

1066.

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, pr-
vega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 26. marca 1997 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Marko BRIŠNIK, na sodniško mesto okrajnega sodni-

ka na Okrajnem sodišču v Celju.

Št. 700-04/90-15/20
Ljubljana, dne 26. marca 1997.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

1067.

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, pr-
vega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 26. marca 1997 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Nataša GREGORIČ, na sodniško mesto okrajne sodni-

ce na Okrajnem sodišču v Šentjurju pri Celju.
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Št. 700-04/90-15/24
Ljubljana, dne 26. marca 1997.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

1068.

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, pr-
vega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 26. marca 1997 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Dragan TRIVIČ, na sodniško mesto okrajnega sodnika

na Okrajnem sodišču v Ljubljani.

Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 26. marca 1997.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

1069.

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, pr-
vega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 26. marca 1997 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Alenka KOBAL, na sodniško mesto okrajne sodnice na

Okrajnem sodišču v Ljubljani.

Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 26. marca 1997.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

1070.

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, pr-
vega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena

in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 26. marca 1997 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Majda KOCMUR, na sodniško mesto okrajne sodnice

na Okrajnem sodišču v Ljubljani.

Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 26. marca 1997.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

1071.

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, pr-
vega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 26. marca 1997 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Martina ZIDAR, na sodniško mesto okrajne sodnice na

Okrajnem sodišču v Ljubljani.

Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 26. marca 1997.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

1072.

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, pr-
vega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 26. marca 1997 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Karin SBRIZAJ, na sodniško mesto okrajne sodnice na

Okrajnem sodišču v Ljubljani.

Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 26. marca 1997.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
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1073.

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, pr-
vega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 26. marca 1997 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Gorazd FABJANČIČ, na sodniško mesto okrajnega sod-

nika na Okrajnem sodišču v Ljubljani.

Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 26. marca 1997.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

1074.

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, pr-
vega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 26. marca 1997 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Danilo SVRZIKAPA, na sodniško mesto okrajnega sod-

nika na Okrajnem sodišču na Jesenicah.

Št. 700-04/90-15/21
Ljubljana, dne 26. marca 1997.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

1075.

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, pr-
vega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 26. marca 1997 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Ivan KOVAČ, na sodniško mesto okrajnega sodnika na

Okrajnem sodišču v Sevnici.

Št. 700-04/90-15/23
Ljubljana, dne 26. marca 1997.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

1076.

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, pr-
vega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 26. marca 1997 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Peter POPOVIČ, na sodniško mesto okrožnega sodnika

na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani.

Št. 714-01/89-1/70
Ljubljana, dne 26. marca 1997.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

1077.

Na podlagi pete alinee 33. člena in drugega odstavka
35. člena zakona o javnem tožilstvu (Uradni list SRS, št.
10/77, 7/86 in 41/87 ter Uradni list RS, št. 8/90), v zvezi z
drugim odstavkom 79. člena zakona o državnem tožilstvu
(Uradni list RS, št. 63/94) ter dvanajste alinee drugega od-
stavka 48. člena ter 172. člena in 247. člena svojega
poslovnika je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
26. marca 1997 sprejel

O D L O K
o razrešitvi okrožnega državnega tožilca na Okrožnem

državnem tožilstvu v Kopru

Razreši se:
Branko GVOZDIĆ, funkcije okrožnega državnega to-

žilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru.

Št. 700-06/89-3/6
Ljubljana, dne 26. marca 1997.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 1556 Št. 19 – 4. IV. 1997

1078.

Na podlagi 23. člena zakona o javnem pravobranilstvu
(Uradni list SRS, št. 19/76 in 31/84 ter Uradni list RS, št.
8/90 in 5/91) ter dvanajste alinee 48. in 172. člena svojega
poslovnika je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
26. marca 1997 sprejel

O D L O K
o imenovanju namestnice javnega pravobranilca

Republike Slovenije

Imenuje se:
Mateja HRIBAR, za namestnico javnega pravobranilca

Republike Slovenije.

Št. 700-07/89-3/25
Ljubljana, dne 26. marca 1997.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

1079.

Na podlagi 23. člena zakona o javnem pravobranilstvu
(Uradni list SRS, št. 19/76 in 31/84 ter Uradni list RS, št.
8/90 in 5/91) ter dvanajste alinee 48. in 172. člena svojega
poslovnika je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
26. marca 1997 sprejel

O D L O K
o imenovanju namestnice javnega pravobranilca

Republike Slovenije

Imenuje se:
Jasmina TRIVIČ, za namestnico javnega pravobranilca

Republike Slovenije.

Št. 700-07/89-3/24
Ljubljana, dne 26. marca 1997.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

1080.

Na podlagi 23. člena zakona o javnem pravobranilstvu
(Uradni list SRS, št. 19/76 in 31/84 ter Uradni list RS, št.
8/90 in 5/91) ter dvanajste alinee 48. in 172. člena svojega
poslovnika je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
26. marca 1997 sprejel

O D L O K
o imenovanju namestnika javnega pravobranilca

Republike Slovenije

Imenuje se:
Mag. Grga BALENOVIČ, za namestnika javnega pra-

vobranilca Republike Slovenije.

Št. 700-07/89-3/26
Ljubljana, dne 26. marca 1997.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

1081.

Državni zbor Republike Slovenije na podlagi tretjega
odstavka 20. člena zakona o nezdružljivosti opravljanja javne
funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, št. 49/92)
po obravnavi na seji dne 27. marca 1997 objavlja

S P R E M E M B O   P O R O Č I L A
o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih

za katere v skladu s prvim odstavkom 20. člena zakona
o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno de-
javnostjo velja prepoved poslovanja z državo, javnimi pod-
jetji in javnimi zavodi (Uradni list RS, št. 55/93, 66/93,
22/94, 61/94, 18/95, 44/95, 12/96, 27/96 in 44/96):

črtajo se podjetja:
15. PERUN, trgovsko, turistično podjetje d.o.o., sedež:

Ob starem zidovju 8, Izola,
18. SKUK, gradbeništvo, inženiring, trgovina, turizem,

šport, d.o.o., sedež: Casermanova 12, Cerknica,
34. HIGIEA, trgovina z medicinskimi in farmacevtski-

mi proizvodi, d.o.o., sedež: Na jasi 7, Trzin, Mengeš,

dodata se podjetji:
40. PIRR, agencija, poslovne, izobraževalne in razisko-

valno-razvojne storitve, k.d., Okretič Salmič Eda, Koper, se-
dež: Petronijeva 7, Koper,

41. MALA AGENCIJA, ekonomsko svetovanje, Tro-
bec Anica, k.d., Koper, sedež: Kvedrova 3, Koper.

Št. 432-03/93-1
Ljubljana, dne 27. marca 1997.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

SODNI SVET

1082.

Na podlagi sklepa o drugih prejemkih in povračilih
sodnikov (Uradni list RS, št. 60/93) je sodni svet na 85.
seji dne 27. 3. 1997 na predlog Ministrstva za pravosodje
sprejel
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S K L E P
o uskladitvi zneskov tistih osebnih prejemkov

in povračil sodnikov za mesec marec 1997,

ki se določajo na podlagi cene super bencina tako, da se
znesek:

– pod točko 5 – kilometrina, poveča od 25,50 SIT na
27,93 SIT,

– pod točko 6 – povračilo stroškov za prevoz na delo in
z dela, če ni možnosti z javnimi prevoznimi sredstvi, poveča
od 12,75 SIT na 13,96 SIT.

Predsednik
Sodnega sveta

Republike Slovenije
Janez Metelko l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1083.

Na podlagi 164. in 275. člena zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94
in 7/96) je Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije na seji dne 27. 3. 1997 sprejela

S K L E P
o pogojih za pridobitev in uživanje pravice do

varstvenega dodatka v letu 1997

I

Pravico do varstvenega dodatka v letu 1997 imajo uži-
valci starostne, predčasne, invalidske in družinske pokojni-
ne, če njihovi dohodki, skupaj z dohodki družinskih članov,
v letu 1996 ne presegajo mesečno 42.879,71 SIT ali letno
514.556,55 SIT na posameznega družinskega člana.

II

Med skupne dohodke uživalca pokojnine in družinskih
članov se v skladu z določbo 164. člena zakona o pokojnin-
skem in invalidskem zavarovanju všteva tudi dohodek od
kmetijskih in gozdnih zemljišč.

Dohodek od kmetijskih in gozdnih zemljišč se všteva
med dohodke uživalca pokojnine in družinskih članov tako,
da se katastrski dohodek pomnoži s faktorjem za preračun
katastrskega dohodka, ki ga določi Ministrstvo za delo, dru-
žino in socialne zadeve.

III

Dohodek iz samostojne dejavnosti se všteva med skup-
ne dohodke uživalca pokojnine in družinskih članov tako, da
se upošteva čisti dobiček zasebnika, kot ga ugotovi pristojni
davčni organ, brez upoštevanja investicij in olajšav po davč-
nih predpisih.

IV

Uživalec varstvenega dodatka dokazuje pogoje za uži-
vanje pravice do varstvenega dodatka z ustreznimi potrdili o
premoženjskem stanju in drugimi dokazili, ki jih je dolžan
zavodu predložiti ob vsaki spremembi premoženjskega sta-
nja oziroma na zahtevo zavoda.

V

Uživalcu pokojnine, ki uveljavlja pravico do varstvene-
ga dodatka v letu, v katerem je uveljavil pravico do pokojni-
ne, se namesto plače iz preteklega leta upošteva znesek
pokojnine ob odmeri, če je to zanj ugodnejše.

VI

Šteje se, da uživalec starostne, predčasne, invalidske ali
družinske pokojnine brez družinskih članov, katerega pokoj-
nina ne dosega zneska najnižje pokojnine za polno pokojnin-
sko dobo in nima drugih dohodkov, izpolnjuje pogoje za
pridobitev pravice do varstvenega dodatka, ne glede na to,
da njegova pokojnina presega znesek iz I. točke tega sklepa.

VII

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

Št. 01000-015/97
Ljubljana, dne 27. marca 1997.

Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Predsednik
Stanko Hvale l. r.

1084.

Na podlagi 275. člena zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94) je
Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije dne 27. 3. 1997 sprejela

S K L E P
o zaključnem računu Zavoda za pokojninsko

in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 1996

I

Sprejme se zaključni račun Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 1996, ki izkazuje

– prihodkov skupaj 368.895,203.480,46 SIT
– odhodkov skupaj 369.718,252.395,45 SIT
– primanjkljaj  823,048.914,99 SIT

II

Primanjkljaj v višini 823,048.914,99 SIT se prenese v
leto 1997.

III

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01000-015/97
Ljubljana, dne 27. marca 1997.

Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Predsednik
Stanko Hvale l. r.
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1085.

Na podlagi 209., 275. in 317. člena zakona o pokojnin-
skem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92,
5/94 in 7/96) je Skupščina Zavoda za pokojninsko in inva-
lidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 27. 3. 1997 sprejela

S K L E P
o spremembi in dopolnitvi sklepa o določitvi krajev,

v katerih se delo poklicnih gasilcev šteje s povečanjem

I

V sklepu o določitvi krajev, v katerih se delo poklicnih
gasilcev šteje s povečanjem (Uradni list SRS, št. 9/78), se
dopolni 1. točka tako, da se glasi:

“Zavarovalna doba za delo poklicnega gasilca na ope-
rativnih funkcijah v gasilskih enotah, ki so jih s svojim
sklepom ustanovile družbenopolitične skupnosti se šteje s
povečanjem v naslednjih krajih na območju Slovenije: Ljub-
ljana, Maribor, Kranj, Koper, Novo mesto, Jesenice, Ajdovš-
čina, Celje, Krško, Nova Gorica, Sežana, Ilirska Bistrica,
Postojna, Ravne na Koroškem, Trbovlje in Ptuj.”

II

Z dnem veljavnosti tega sklepa, preneha veljati sklep o
spremembi in dopolnitvi sklepa o določitvi krajev, v katerih
se delo poklicnih gasilcev šteje s povečanjem, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 70/96.

III

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

Št. 01000-015/97
Ljubljana, dne 27. marca 1997.

Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Predsednik
Stanko Hvale l. r.

1086.

Na podlagi drugega odstavka 275. člena zakona o po-
kojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.
12/92, 5/94 in 7/96) je Skupščina Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 27. 3. 1997

sprejela

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o koeficientih za

dokup zavarovalne dobe

I

V sklepu o koeficientih za dokup zavarovalne dobe
(Uradni list RS, št. 59/92, popr. 61/92) se III. točka spremeni

in dopolni tako, da se glasi:
“Koeficienti, ki izražajo pričakovano dobo uživanja po-

kojnine, se razlikujejo glede na spol zavarovanca in so nave-
deni v tablici 2.

II

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 01000-015/97
Ljubljana, dne 27. marca 1997.

Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Predsednik
Stanko Hvale l. r.
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1087.

Na podlagi 19. člena zakona o Agenciji Republike Slo-
venije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in
o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadzira-
nje in informiranje (Uradni list RS, št. 48/94 in 58/95) in v
skladu z izdanim soglasjem Banke Slovenije, št. 29.00-
0062/97-IN, z dne 26. 3. 1997, generalni direktor Agencije
Republike Slovenije za plačilni promet izdaja

N A V O D I L O
o spremembah in dopolnitvah navodila o obliki, vsebini
in uporabi obrazcev za opravljanje plačilnega prometa
prek Agencije Republike Slovenije za plačilni promet

1

V navodilu o obliki, vsebini in uporabi obrazcev za
opravljanje plačilnega prometa prek Agencije Republike Slo-
venije za plačilni promet (Uradni list RS, št. 9/95, 34/95 in
70/95) se PRILOGA 1 (Zgledi obrazcev plačilnega prome-
ta), nadomesti z novo PRILOGO 1.

2

V 3. točki se besedilo spremeni tako, da se glasi:
“Pravne in fizične osebe lahko v skladu s posebnim navo-

dilom uporabljajo tudi druge obrazce plačilnega prometa.”

3

V šesti alinei osmega odstavka 4. točke se besedilo
“druga dva izvoda” nadomesti z besedilom “drugi izvod”.

4

V prvem odstavku 7. točke se besedilo spremeni tako,
da se glasi:

“Položnica ima dva izvoda: potrdilo in sporočilo za
arhiv.”

Besedilo tretjega odstavka se črta.

5

V 10. točki se besedilo spremeni tako, da se glasi:
“Nakaznica ima dva izvoda: nakaznico in sporočilo

prejemniku.
Nakaznica je dokument, na podlagi katerega se izplača

določen znesek denarnih sredstev. Prejemnik s podpisom na
določenem mestu na nakaznici potrdi prejem denarnih sred-
stev. Izplačana nakaznica ostane pri agenciji.

Sporočilo prejemniku se vroči prejemniku ob izplačilu
denarnih sredstev.”

6

V prvem odstavku 16. točke se besedilo spremeni tako,
da se glasi:

“Nalog za prenos ima dva izvoda: nalog za prenos in
sporočilo o obremenitvi.”

Besedilo tretjega odstavka se črta.

7

V prvem odstavku 19. točke se besedilo spremeni tako,
da se glasi:

“Nalog za obračun ima dva izvoda: nalog za obračun in
sporočilo o obremenitvi.”

Besedilo tretjega odstavka se črta.

8

V prvem odstavku 22. točke se besedilo spremeni tako,
da se glasi:

“Nalog za vnovčenje ima dva izvoda: nalog za vnovče-
nje in sporočilo o odobritvi.”

Besedilo tretjega odstavka se črta.
V četrtem odstavku se besedilo spremeni tako, da se

glasi:
“Sporočilo o odobritvi zadrži upnik, da spremlja izvrši-

tev plačila.”

9

V prvem odstavku 25. točke se besedilo spremeni tako,
da se glasi:

“Akceptni nalog ima dva izvoda: akceptni nalog in
sporočilo o odobritvi.”

Besedilo tretjega odstavka se črta.
V četrtem odstavku se besedilo spremeni tako, da se

glasi:
“Sporočilo o odobritvi zadrži upnik, da spremlja izvrši-

tev plačila.”

10

V prvem odstavku 34. točke se besedilo spremeni tako,
da se glasi:

“Prijava vplačil ima dva izvoda: prijavo vplačil in spo-
ročilo za arhiv.”

Besedilo tretjega odstavka se črta.

11

V prvem odstavku 37. točke se besedilo spremeni tako,
da se glasi:

“Prijava izplačil ima dva izvoda: prijavo izplačil in
sporočilo za arhiv.”

Besedilo četrtega odstavka se črta.

12

V prvem odstavku 41. točke se besedilo spremeni tako,
da se glasi:

“Nalogodajalec za dva ali več plačilnih nalogov v bre-
me istega računa agenciji predloži tudi konsignacijo (popis
zneskov s posamičnih plačilnih nalogov in njihov sešte-
vek).”

13

V 43. točki se besedilo spremeni tako, da se glasi:
“Agencija imetnikom računov ne zagotavlja obvestil o

opravljenem plačilnem prometu na originalnih obrazcih pla-
čilnega prometa, ampak jim zagotavlja računalniški izpis teh
podatkov na papirju oziroma v računalniški obliki. Izjeme so
primeri, ko agencija izstavi interni nalog za prenos in ko
rešuje reklamacije.”

14

Za 45. točko se doda nova 45.a točka, ki se glasi:
“Obrazci plačilnega prometa, na katere se nanašajo spre-

membe iz tega navodila, se lahko uporabljajo v plačilnem
prometu prek agencije do porabe zalog.”

15

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

Št. 660-24/97
Ljubljana, dne 28. marca 1997.

Darinka Pozvek l. r.
v.d. generalnega direktorja

Agencije RS za plačilni promet
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OBČINE

LJUBLJANA

1088.

Na podlagi 8. člena pravilnika o metodologiji za obli-
kovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih (Uradni list RS,
št. 47/95) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Urad-
ni list RS, št. 32/95 in 33/95) je Mestni svet mestne občine
Ljubljana na 23. redni seji dne 6. marca 1997 sprejel

S K L E P
o določitvi najemnin v neprofitnih stanovanjih

in stanovanjskih hišah

1. člen

Letna najemnina v neprofitnih stanovanjih ali stano-
vanjskih hišah (v nadaljevanju: stanovanja), ki so last Mest-
ne občine Ljubljana, znaša:

– 2,9% od vrednosti stanovanj, zgrajenih ali komplek-
sno prenovljenih vključno do uveljavitve tega sklepa,

– 3,8% od vrednosti stanovanj, zgrajenih ali komplek-
sno prenovljenih po uveljavitvi tega sklepa, in stanovanj v
objektu Ljubljana, Petrovičeva št. 34, kompleksno prenov-
ljenih v letu 1996.

2. člen

Najemnina se začne obračunavati po določilih prejšnje-
ga člena naslednji mesec po objavi tega sklepa.

3. člen

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

Št. 36-2/97
Ljubljana, dne 6. marca 1997.

Predsednik
Mestnega sveta

mestne občine Ljubljana
Dimitrij Kovačič l. r.

BOHINJ

1089.

Na podlagi tretje alinee 29. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), 2.
člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem
obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter na podlagi 9. člena
statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Gorenjske, št. 5/95) je
Občinski svet občine Bohinj sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin

dolgoročnega družbenega plana Občine Radovljica za
obdobje 1986–2000 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 2/86,

23/88, 9/89, 4/90) in srednjeročnega plana
Občine Radovljica za obdobje 1986–1990 za območje

nove Občine Bohinj, ustanovljene z zakonom
o lokalni samoupravi

(Uradni list RS, št. 72/93, 75/94)

1. člen

Spremenita in dopolnita se dolgoročni plan Občine Ra-
dovljica za obdobje 1986–2000 (Uradni vestnik Gorenjske,
št. 2/86, 23/88, 9/89, 4/90) in srednjeročni družbeni plan
Občine Radovljica za obdobje 1986–1990 (Uradni vestnik
Gorenjske, št. 8/86, 15/87, 15/88, 9/89, 2/90 (razv. del 8/86),
4/90, 26/91, 1/93, 4/94, 37/94, 48/94, 79/94, 5/95).

2. člen

Dolgoročni družbeni plan Občine Radovljica se spre-
meni in dopolni v naslednjih poglavjih:

VII. razvojne usmeritve v prostoru in varstvo okolja
7.2. Razvojne možnosti in usmeritve namenske rabe

prostora za posamezne dejavnosti
Za zadnjim odstavkom se doda novi odstavek:
Za potrebe individualne stanovanjske gradnje občanov

Bohinja se spremeni namembnost kmetijskih zemljišč, v pri-
meru da ta zemljišča v naravi predstavljajo nezapolnjene
vrzeli med že obstoječo stanovanjsko gradnjo in da se s temi
posegi ne pospešuje razpršena gradnja.

V ta kontekst sodi tudi uredba o prostorskih ureditvenih
pogojih za sanacijo degradiranega prostora Občine Radovlji-
ca (območje izven TNP), (Uradni list RS, št. 73/94).

Za potrebe turistične gradnje se spremeni namembnost
kmetijskih zemljišč, v primeru da ta zemljišča predstavljajo
smiselno zaokrožitev naselij.

3. člen

Spremeni se kartografsko gradivo dolgoročnega plana,
in sicer:

karte v merilu 1: 25000:
– namenska raba prostora
karte v merilu 1: 5000:
– urbanistične zasnove za Bohinj (namenska raba po-

vršin).

4. člen

Srednjeročni družbeni plan Občine Radovljica se spre-
meni in dopolni v naslednjih poglavjih:

IV. Razvojne usmeritve gospodarske infrastrukture
Pod zaporedno številko 4.4. Vodno gospodarstvo se za

zadnjim odstavkom doda novi odstavek:
– ribogojnica salmonidnih vrst rib na vodotoku Boh.

Bistrica,
– ribogojnica salmonidnih vrst rib na Bohinjskem jeze-

ru – Pod pršivcem.
Pod zaporedno številko 4.6. Energetika se za prvim

odstavkom doda:
– odsek vodotoka Boh. Bistrica, namenjen energetski

rabi (Uradni list RS, št. 66/94 in 71/94)
(mHE)
– odsek vodotoka Jereka
(mHE)
– odsek vodotoka Boh. Bistrica
(mHE)
– Ukanška suha
(mHE)
– Pirašiški slap
(mHE)
– odsek vodotoka Bezdena
(mHE)
– odsek Pretovke, Mlinščice ob Mostnici
(mHE, mlin, žaga)
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– odsek vodotoka Ribnice
(mHE, žaga)
– mHE Savica (Elektro Gorenjska).
Naštete odseke vodotokov in lokacije mHE se označi v

grafični prilogi kartografskega gradiva.
VI. razvojne usmeritve v prostoru in varstvo okolja
Za zadnjim odstavkom se doda novi odstavek:
Zaradi zagotavljanja možnosti individualne gradnje ob-

čanom Bohinja ter smotrnega razvoja naselij se nameni urba-
nizaciji tudi del kmetijskih zemljišč I. in II. kategorije pod
pogojem, da ta zemljišča predstavljajo nezapolnjene vrzeli
med obstoječimi urbaniziranimi površinami.

V ta kontekst sodi tudi uredba o prostorsko ureditvenih
pogojih za sanacijo degradiranega prostora v občini Radov-
ljica (območje izven TNP), (Uradni list RS, št. 73/94).

Zaradi zagotavljanja turističnega razvoja se spremeni
tudi del kmetijskih zemljišč v 2. območju, pod pogojem, da
ta zemljišča smiselno zaključujejo urbanizirane površine.
Srednjeročni družbeni plan se spremeni in dopolni v deve-
tem odstavku s tem, da se za tretjo alineo doda:

– za območje plezalne šole, pod hotelom Bellevue.

5. člen

Dolgoročni in srednjeročni družbeni plan Občine Ra-
dovljica iz prvega člena tega odloka se zaradi navedenih
posegov dopolnita v prostorskih sestavinah tako, da se v
kartografskem gradivu kot stavbna zemljišča opredelijo ali
deli zemljišč naslednjih parcelnih številk:

Posegi na 2. območju kmetijskih zemljišč in gozdnih
površinah.

Poseg št. 2: parc. št. 783, k.o. Nomenj, turistično re-
kreacijski center, 4371 m2.

Poseg št. 3: parc. št. 72/1, k.o. Boh. Bistrica, stanovanj-
ska hiša, 600 m2.

Poseg št. 9: parc. št. 1140/9 del, k.o. Savica, apartmaj-
ski objekt, 1200 m2.

Poseg št. 10: parc. št. 1128/3 del, 1130/3 del k.o. Savi-
ca, turistični objekt, 1200 m2.

Poseg št. 12: parc. št. 1068/1, 1069, 1079/1, 1079/2 k.o.
Savica, kamping, 13821 m2.

Poseg št. 24: parc. št. 1104/9 del, 1104/22 del, k.o.
Savica, stanovanjska hiša, 600 m2.

Za posege pod zaporednimi številkami 9, 10, 12, velja-
jo isti pogoji kot za območje T 2 v Bohinju. Za navedene
parcele je potrebno sprejeti PIN – UN.

Poseg št. 11: parc. št. 1152/2 k.o. Savica – kamping,
5800 m2.

Za poseg pod zaporedno št. 11 je potrebno izdelati PIN
– UN.

Poseg št. 16: parc. št. 1134, 1133/1 k.o. Studor – širitev
turistične cone T2, 6852 m2.

Za poseg pod zaporedno št. 16 je potrebno izdelati PIN
– UN.

Posegi na 1. območju kmetijskih zemljišč.

Poseg št. 23: parc. št. 658/1, k.o. Gorjuše, stanovanjska
hiša, 500 m2.

Poseg št. 25: parc. št. 779/1, k.o. Studor, stanovanjska
hiša, 369 m2.

Poseg št. 27: parc. št. 771/3, 771/1 k.o. Studor, stano-
vanjska hiša, 300 m2.

Poseg št. 29: parc. št. 735/2 k.o. Studor, stanovanjska
hiša, 647 m2.

Poseg št. 30: parc. št. 910 del k.o. Gorjuše, stanovanj-
ska hiša, 600 m2.

Poseg št. 31: parc. št. 1385/1 del, 1383 del k.o. Gorjuše,
stanovanjska hiša, 600 m2.

Poseg št. 32: parc. št. 105/1 k.o. Gorjuše, stanovanjska
hiša, 655 m2.

6. člen

Naslov dolgoročnega plana Očine Radovljica za ob-
dobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbene-
ga plana Občine Radovljica za obdobje od leta 1986 do leta
1990 na prostoru Občine Bohinj se nadomesti z naslovom:

Sestavine prostorskega plana Občine Bohinj (v nadalje-
vanju: sestavine PPOB).

7. člen

Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgo-
ročnega in srednjeročnega plana Občine Radovljica na ob-
močju Občine Bohinj (sestavine PPOB) se objavijo v Urad-
nem listu RS in pričnejo veljati naslednji dan po objavi.

Št. 352-18/97
Bohinjska Bistrica, dne 26. februarja 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Bohinj
Jože Cvetek l. r.

BREŽICE

1090.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) ter 17. člena statuta Občine Brežice
(Uradni list RS, št. 38/95) je občinski svet na 29. seji dne 24.
3. 1997 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Brežice

za leto 1996

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Brežice
za leto 1996, katerega sestavni del je tudi zaključni račun
sredstev rezerv.

2. člen

Prihodki proračuna Občine Brežice, ki so bili doseženi
in razporejeni po bilanci prihodkov in odhodkov za leto
1996, so naslednji

a) proračun
v SIT

Bilanca prihodkov Račun

in odhodkov financiranja

Prihodki 1.375,748.298,12
Odhodki 1.374,952.940,98  74,456.120,38
Presežek  795.357,14
Primanjkljaj  73,660.763,24

b) sredstva rezerv
Prihodki 6,878.741,49 SIT
Odhodki 14,000,00 SIT
Presežek prihodkov nad odhodki 6,864.741,49 SIT

3. člen

Primanjkljaj prihodkov proračuna Občine Brežice nad
odhodki po zaključnem računu proračuna občine za leto
1996 se krije iz prihodkov leta 1997.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 1580 Št. 19 – 4. IV. 1997

4. člen

Presežek prihodkov sredstev rezerv nad odhodki po
zaključnem računu sredstev rezerv v višini 6,864.741,49 SIT
se prenese kot prihodek v sredstva rezerv proračuna Občine
Brežice za leto 1997.

5. člen

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

Št. 403-109/97
Brežice, dne 25. marca 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Brežice
Alojzij Slavko Sušin l. r.

1091.

Na podlagi 44. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) je Občinski svet občine Brežice na 29.

seji dne 24. 3. 1997 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o začasnem financiranju javne

porabe Občine Brežice za leto 1997

1. člen

Spremeni se 1. člen odloka o začasnem financiranju
javne porabe Občine Brežice za leto 1997 (Uradni list RS, št.

1/97) in se glasi:
Do sprejetja proračuna Občine Brežice za leto 1997 se

financiranje javne porabe začasno nadaljuje na podlagi spre-
jetega proračuna Občine Brežice za leto 1996, vendar najdlje
do 30. 6. 1997.

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 1997

dalje.

Št. 403-108/97

Brežice, dne 25. marca  1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Brežice

Alojzij Slavko Sušin l. r.

1092.

Na podlagi 3. in 56. člena zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 in 34/96)
ter 16. člena statuta Krajevne skupnosti Dobova, je Svet KS
Dobova na seji dne 14. 3. 1997 sprejel

S K L E P
o razpisu posvetovalnega referenduma

1. člen

Razpiše se posvetovalni referendum za ugotovitev vo-
lje občanov KS Dobova o izločitvi našega referendumskega
območja iz Občine Brežice v novo občino z imenom Občina
Dobova in s sedežem v Dobovi.

2. člen

Na referendumu imajo pravico glasovati občanke in
občani KS Dobova, ki so vpisani v volilnem imeniku za
območje KS Dobova.

3. člen

Referendum bo v nedeljo, dne 11. 5. 1997, od 7. do 19.
ure, na glasovalnih mestih, ki so določena z odlokom o
določitvi volilnih enot ter z odločbo o določitvi volišč in
območij volišč za redne volitve v občinski svet in redne
volitve župana v Občini Brežice.

4. člen

Za dan razpisa, s katerim začnejo teči roki za opravila,
ki so potrebna za izvedbo referenduma, se določi 9. 4. 1997.

5. člen

Glasovanje na referendumu je tajno. Glasuje se osebno
z glasovnicami, ki vsebujejo naslednje besedilo:

– Krajevna skupnost Dobova,

– naslov “GLASOVNICA”,

– besedilo “Ali ste za to, da se naše referendumsko
območje izloči iz Občine Brežice v novo občino z imenom
Občina Dobova in s sedežem v Dobovi?”,

– izraz “ZA” ali “PROTI”.

6. člen

Glasovalec/ka izpolni glasovnico, tako da obkroži
“ZA”, če se z izločitvijo iz Občine Brežice v novo Občino
Dobova strinja in “PROTI”, če se ne strinja.

7. člen

Referendum vodi volilna komisija KS pri čemer se
smiselno uporablja določila zakona o lokalnih volitvah in
določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.

8. člen

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS.

Dobova, dne 14. marca 1997.

Predsednik
Sveta KS Dobova
Miha Škvarč l. r.

CERKNO

1093.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planira-
nju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS št. 48/90) in 25. člena statuta Občine Cerkno je Občinski
svet občine Cerkno na 20. redni seji dne 10. 2. 1997 sprejel
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P R O G R A M
priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Idrija za obdobje do leta

2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega
plana Občine Idrija za obdobje od leta 1986 do leta

1990, ki se nanašajo na območje nove Občine Cerkno (v
nadaljevanju: sestavine prostorskega plana, Občine
Cerkno) ter prostorskih ureditvenih pogojev Občine

Cerkno

1. člen

Vsebina programa

S tem programom se podrobneje določijo:

– namen sprememb in dopolnitev sestavin prostorskega
plana občine in prostorskih ureditvenih pogojev,

– vsebina strokovnih opravil v postopku priprave in
sprejemanja sprememb in dopolnitev sestavin prostorskega
plana in prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine
Cerkno,

– način pridobitve strokovnega gradiva oziroma nosil-
ca strokovnih aktivnosti pri pripravi sprememb in dopolnitev
sestavin prostorskega plana Občine Cerkno,

– organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi spre-
memb in dopolnitev sestavin prostorskega plana Občine
Cerkno, oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem
opraviti,

– roki za posamezne faze priprave sprememb in dopol-
nitev sestavin prostorskega plana Občine Cerkno.

2. člen

Namen sprememb in dopolnitev

Spremembe in dopolnitve sestavin prostorskega plana
občine in prostorskih ureditvenih pogojev imajo namen pri-
lagoditi obstoječe planske akte in prostorske ureditvene po-
goje spremenjenim razmeram in uskladiti interese v prostoru
za nadaljnji prostorski razvoj in reševanje problemov.

Spremembe in dopolnitve sestavin prostorskega plana
se bodo nanašale na:

– spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč,

– spremembe namembnosti nekmetijskih zemljišč,

– načine urejanja posameznih območij,

– priprave strokovnih podlag za izkoriščanje geoter-
malne vode za potrebe zdraviliškega turizma,

– izrabo vodnih virov v energetske in druge namene.

Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih po-
gojev Občine Cerkno se bodo nanašale na:

– metodološko poenotenje PUP 3 (območje, ki se naha-
ja v Občini Cerkno) in PUP 4 ter PUP Cerkno,

– sprememb in dopolnitev PUP zaradi spremembe plan-
skega akta.

3. člen

Vsebina in zaporedje strokovnih opravil

Spremembe in dopolnitve sestavin prostorskega plana
in prostorskih ureditvenih pogojev Občine Cerkno se pripra-
vijo sočasno in vsebinsko usklajeno z naslednjimi delovnimi
fazami:

A) Osnutek sprememb in dopolnitev sestavin prostor-
skega plana občine,

A)1. zbir in pregled vse razpoložljive prostorske doku-
mentacije (planski akti, prostorski izvedbeni akti, projekti),

A)2. analiza in vrednotenje obstoječih dokumentov,

A)2.1. anketni razgovori o problemih in razvojnih vizi-
jah v KS in nosilci razvoja,

A)2.2. identifikacija vsebinskih sprememb, ki so nasta-
le kot posledica nastanka novih občin in planskih opredeli-
tev na ravni države,

A)3. seznam potrebnih nalog, ki izhajajo iz 2. točke
vključno s seznamom potrebnih PIN in nosilci njihove iz-
vedbe,

A)4. osnutek sprememb in dopolnitev sestavin prostor-
skega plana Občine Cerkno (osnutek za strokovno in javno
razpravo):

A)4.1. sprememba namembnosti kmetijskih zemljišč,
A)4.2. sprememba namembnosti nekmetijskih zemljišč,

A)4.3. načini urejanja posameznh območij.

B) Osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih uredi-
tvenih pogojev,

B)1. analiza uveljavljanja obstoječih prostorskih uredi-
tvenih pogojev in potrebne spremembe in dopolnitve (anket-
ni razgovori v KS),

B)2. metodološko poenotenje PUP 3 in PUP 4 ter PUP
Cerkno,

B)3. osnutek sprememb in dopolnitev PUP za javno
razgrnitev.

C) Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev sestavin
prostorskega plana in prostorskih ureditvenih pogojev, ter
javna razprava.

D) Izdelava dopolnjenih osnutkov obeh dokumentov
(uskladitev s pripombami ob javni razpravi; stališče do pri-
pomb zavzame občinski svet).

D)1. Posredovanje dopolnjenega osnutka sprememb in
dopolnitev sestavin prostorskega plana občine na MOL-UPP.

D)2. Pridobitev soglasij na dopolnjeni osnutek prostor-
skih ureditvenih pogojev.

E) Sprejemanje obeh dokumentov.

4. člen

Organizacija priprave strokovnih gradiv
Nosilec strokovnih aktivnosti pri nalogah iz tega pro-

grama je STUDIO AXA iz Nove Gorice v sodelovanju s
STUDIOM KODER iz Idrije. Izbrana sta bila imenovana s
sklepom župana št. 352-01/96 z dne 26. 4. 1996 na podlagi
predhodnega javnega razpisa (Uradni list RS, št. 12/96).

Zastopnik naročnika, ki spremlja izdelavo naloge, je
tajnik Občine Cerkno Marijan Carl.

5. člen

Sodelujoči organi, organizacije in skupnosti

V postopku priprave sprememb in dopolnitev sestavin
prostorskega plana Občine Cerkno sodelujejo kot nosilci
interesov:

A) Organi in organizacije, ki so soglasodajalci v po-
stopku priprave PIA:

– Republika Slovenija, MINISTRSTVO ZA OBRAM-
BO, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, izpostava Nova Gorica, Sedejeva 9, 5000 Nova
Gorica;

– Republika Slovenija, MINISTRSTVO ZA ZDRAV-
STVO, ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT RS, Območna
enota Nova Gorica, izpostava Idrija, Mestni trg 1, 5280
IDRIJA;

– Republika Slovenija, MINISTRSTVO ZA OKOLJE
IN PROSTOR, INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROS-
TOR, Inšpekcija za okolje, Območna enota Nova Gorica,
Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica;

– Republika Slovenija, MINISTRSTVO ZA OKOLJE
IN PROSTOR, VARSTVO NARAVE, izpostava Nova Go-
rica, Cankarjeva 62, 5000 N. Gorica;
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– Republika Slovenija, UPRAVNA ENOTA IDRIJA,
Oddelek za gospodarjenje, kmetijstvo in turizem, Mestni trg
1, 5280 Idrija;

– Republika Slovenija, MINISTRSTVO ZA PROMET
IN ZVEZE, Ljubljana;

– ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE, OBMOČNA
ENOTA TOLMIN, Tumov drevored 17, 5220 Tolmin;

– SOŠKE ELEKTRARNE, Nova Gorica p.o., Erjavče-
va 20, N.Gorica;

– VGP SOČA, Kromberk, Industrijska c. 2, 5000 Nova
Gorica;

– RIBIŠKA DRUŽINA IDRIJA, Levstikova 5, 5280
Idrija;

– PODJETJE ZA UREJANJE HUDOURNIKOV, Haj-
drihova 28, Ljubljana;

– ELEKTRO PRIMORSKA, Javno podjetje za distri-
bucijo električne energije, p.o., Poslovna enota TOLMIN,
Zalog 11, 5220 Tolmin;

– ELES – ELEKTRO SLOVENIJA, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana;

– TELEKOM SLOVENIJE, p.o., PE TELEKOM Nova
Gorica, Kidričeva 17, 5000 Nova Gorica;

– ZAVOD ZA VARSTVO NARAVNE IN KUL-
TURNE DEDIŠČINE, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica;

– CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, p.o., Prvo-
majska 52, Nova Gorica;

– KOMUNALA IDRIJA p.o., Carl Jakoba 4, 5280 Idri-
ja.

B) Krajevne skupnosti: Bukovo, Cerkno, Gorje, Nova-
ki, Orehek, Otalež, Podlanišče, Ravne-Zakriž, Straža in Še-
brelje.

C) Ostali sodelujoči:

– Podjetje ETA d.o.o., Platiševa 39, 5282 Cerkno;

– CELES, Lesna industrija, Pot na Zavrte 25, 5282
Cerkno;

– Hotel Cerkno, Sedejev trg 8, 5282 Cerkno;

– Kmetijsko gozdarska zadruga Idrija;

– Obrtna zbornica Idrija;

– lovske družine na območju Občine Cerkno.

Organi in organizacije, navedeni pod točko A, sodelu-
jejo pri pripravi prostorskih ureditvenih pogojev kot sogla-
sodajalci.

6. člen

Terminski plan

Posamezne faze v postopku priprave sestavin prostor-
skega plana in prostorskih ureditvenih pogojev Občine Cerk-
no so naslednje:

– dokončanje osnutka sprememb in dopolnitev dolgo-
ročnega plana občine in osnutek sprememb in dopolnitev
prostorskih ureditvenih pogojev 15. 4. 1997,

– javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev pro-
storskih sestavin dolgoročnega plana občine in prostorskih
ureditvenih pogojev, ter javna razprava od 15. 5. do 15. 6.
1997,

– obravnava in oblikovanje stališč do pripomb, zbranih
ob javni razgrnitvi do 1. 9. 1997,

– izdelava dopolnjenih osnutkov obeh dokumentov in

– dostava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolni-
tev planskega akta MOP – UPP,

– dostava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolni-
tev soglasodajalcem do 1. 10. 1997,

– sprejemanje obeh dokumentov do 23. 12. 1997.

7. člen

Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine
Cerkno.

Št. 352-01/97
Cerkno, dne 10. februarja 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

ČRNOMELJ

1094.

Na podlagi 19. in 87. člena statuta Občine Črnomelj

(Uradni list RS, št. 39/95 in 65/95) ter skladno z določbami
zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 24.

ter 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.

72/934, 57/94, 14/95) je Občinski svet občine Črnomelj na
seji dne 27. 3. 1997 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o začasnem financiranju porabe

Občine Črnomelj

1. člen

V 1. členu odloka o začasnem financiranju porabe Ob-

čine Črnomelj (Uradni list RS, št. 1/97) se datum “31. 3.

1997” nadomesti z “30. 6. 1997.”

2. člen

Ta odlok stopi v veljavo naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 403-8/96

Črnomelj, dne 28. marca 1997.

Predsednik

Občinskega sveta
občine Črnomelj

Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.

1095.

Na podlagi 10. in 80. člena zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 in 1/96), 29. člena zakona o

lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94,

57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96) in 19.
člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 39/95 in

65/95) je Občinski svet občine Črnomelj na seji dne 27.
marca 1997 sprejel

O D L O K
o taksah za obremenjevanje okolja na območju

Občine Črnomelj
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I. NAMEN

1. člen

Z namenom zmanjševanja obremenjevanja okolja in
racionalne rabe ter izkoriščanja naravnih dobrin na območju
Občine Črnomelj se s tem odlokom predpisujejo takse, ki se
uporabijo za investicijsko vzdrževanje, izgradnjo novih, raz-
širitev in sanacijo komunalnih objektov in naprav.

II. ZAVEZANCI

2. člen

Zavezanci za plačilo taks so fizične in pravne osebe (v
nadaljnjem besedilu: uporabniki), ki so povzročitelji obre-
menjevanja okolja in so uporabniki objektov ter naprav ko-
munalne infrastrukture.

Plačila takse iz 1. točke 3. člena tega odloka so opro-
ščeni zavezanci, ki niso priključeni na kanalizacijsko omrež-
je in imajo urejeno lastno čiščenje odplak do zakonsko pred-
pisane meje za izpust v vodotok ali podtalje ter to lahko
dokažejo na predpisan način.

III. VIŠINA TAKS

3. člen

Takse znašajo:

1) za uporabnike vodovodnega omrežja

a) 33 SIT/m3 porabljene vode v gospodinjstvu,

b) 56 SIT/m3 porabljene vode v gospodarskih in ostalih
dejavnostih,

2) za uporabnike kanalizacijskega omrežja

a) 16 SIT/m3 porabljene vode v gospodinjstvu,

b) 25 SIT/m3 porabljene vode v gospodarstvu,

3) za uporabnike odvažanja odpadkov,

a) 75 SIT/osebo/mesec v gospodinjstvih,

b) 6 SIT/m2/mesec v gospodarstvu in ostalih dejavno-
stih,

4) za uporabnike deponiranja odpadkov

a) 53 SIT/osebo/mesec v gospodinjstvih,

b) 5 SIT/m2/mesec v gospodarstvu in ostalih dejavno-
stih,

4. člen

Višina takse, ki je določena v 3. členu tega odloka se
mesečno povečuje z rastjo drobnoprodajnih cen v Republiki
Sloveniji.

IV. POBIRANJE TAKS

5. člen

Takse zaračunavajo in pobirajo s strani občine poobla-
ščeni izvajalci javnih služb, ki uporabniku zaračunavajo ko-
munalno storitev. Izvajalci javnih služb so dolžni do 30. v
mesecu za pretekli mesec nakazati vso pobrano takso in
povračila na žiro račun proračuna Občine Črnomelj.

6. člen

Pobrana taksa je prihodek proračuna Občine Črnomelj.
Sredstva se namensko uporabijo po sprejetem proračunu
občine in gospodarsko finančnih načrtih pooblaščenih izva-
jalcev javnih služb za:

– investicijsko vzdrževanje, rekonstrukcije in sanacije
komunalnih objektov in naprav,

– izgradnjo novih in razširitev obstoječih komunalnih
objektov in naprav,

– sanacijo divjih odlagališč ali drugače degradiranega
okolja,

– raziskave, meritve, propagando in podobne dejavno-
sti v zvezi z varovanjem okolja.

V. NADZOR

7. člen

Pooblaščeni izvajalci javnih služb morajo do 28. fe-
bruarja pripraviti poročilo o obračunani, pobrani in izterjani
oziroma ne izterjani taksi v preteklem letu.

Poročilo o pobiranju spremlja odbor za gospodarstvo
Občinskega sveta občine Črnomelj, ki tudi nadzira porabo
sredstev.

8. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo komu-
nalni inšpektor in pooblaščene osebe za komunalni nadzor v
skladu z odlokom o komunalnem nadzoru.

VI. KAZNI

9. člen

Z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT se kaznuje fizič-
na oseba, če ne izpolnjuje obveznosti plačila takse, določene
v 3. členu tega odloka.

Z denarno kaznijo najmanj 250.000 SIT se kaznuje
pravna oseba, če ne izpolnjuje obveznosti plačila takse, do-
ločene v 3. členu tega odloka.

Z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT se kaznuje od-
govorna oseba pravne osebe, če ne izpolnjuje obveznosti
plačila takse, določene v 3. členu tega odloka.

10. člen

Z denarno kaznijo najmanj 250.000 SIT se kaznuje
pravna oseba, če ne izpolnjuje obveznosti pobiranja takse v
skladu s 5. členom tega odloka.

Z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT se kaznuje od-
govorna oseba pravne osebe, če ne izpolnjuje obveznosti
pobiranja takse v skladu s 5. členom tega odloka.

VII. PREHODNI DOLOČBI

11. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati uredba
o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racional-
no rabo naravnih dobrin (Uradni list RS, št. 50/94) in odlok o
zagotavljanju in uporabi sredstev za varstvo okolja (Skupš-
činski dolenjski list, št. 14/90).

12. člen

Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republika Slovenije, obveznost plačila takse in njenega
pobiranja pa prične s prvim dnem v mesecu po uveljavitvi
odloka.
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Št. 385-3/97
Črnomelj, dne 27. marca 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj

Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.

1096.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86
in Uradni list RS, št. 26/90) in 19. člena statuta Občine
Črnomelj (Uradni list RS, št. 39/95 in 65/95) je Občinski
svet občine Črnomelj na seji dne 27. marca 1997 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev

prostorskih sestavin družbenega plana Občine
Črnomelj za obdobje 1986–1990 in osnutka

ureditvenega načrta Adlešiči

1

Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev pro-
storskih sestavin družbenega plana Občine Črnomelj za ob-
dobje 1986–1990 (SDL, št. 2/87, 7/91, 11/91 in Uradni list
RS, št. 45/95, 57/95) in osnutek ureditvenega načrta. Osnut-
ka je izdelalo podjetje TOPOS, d.o.o., Dolenjske Toplice
pod št. UN-196/95 v marcu 1997.

2

Osnutek bo razgrnjen v Krajevni skupnosti Adlešiči in
na sedežu Občine Črnomelj v delovnem času občinske upra-
ve.

Osnutek bo razgrnjen najmanj 30 dni po začetku ve-
ljavnosti tega sklepa.

3

Med javno razgrnitvijo osnutka se skliče javna obrav-
nava. Javno obravnavo organizira Krajevna skupnost Adle-
šiči, Občina Črnomelj pa zagotovi potrebne strokovne pod-
lage in razlage.

O času in kraju javne razgrnitve in javne obravnave
morajo biti zainteresirani občani na primeren način obvešče-
ni.

4

Pisne pripombe in predloge na osnutek podajo zaintere-
sirani na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 68340
Črnomelj.

Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan javne razgr-
nitve.

5

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

Št. 352-24/95
Črnomelj, dne 27. marca 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj

Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.

DIVAČA

1097.

Na podlagi 50. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) in 74. člena statuta (Uradni list  RS, št.
38/95) je Občinski svet občine Divača na 26. redni seji dne

27. 3. 1997 sprejel naslednji

S K L E P

1

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Divača za leto 1997 znaša

0,474 SIT.

2

Vrednost točke iz tega sklepa se uporablja od 1. januar-
ja 1997 dalje.

3

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

Št. 26/03
Divača, dne 27. marca 1997.

Predsednik

Občinskega sveta
občine Divača

Drago Škamperle l. r.

DOBROVA–HORJUL–POLHOV GRADEC

1098.

Na podlagi 76. in 107. člena statuta Občine Dobrova–

Horjul–Polhov Gradec in 13. člena odloka o nadomestilu za

uporabo stavbnih zemljišč (Uradni list SRS, št. 32/86, 46/88

in 39/89) je Občinski svet občine Dobrova–Horjul–Polhov

Gradec na seji dne 4. 3. 1997 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča za leto 1997

1

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča v Občini Dobrova–Horjul–Polhov Gra-

dec za leto 1997 znaša 0,0587 SIT.

2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z

dnem objave, uporablja pa se od 1. januarja 1997.

Predsednik

Občinskega sveta občine

Dobrova–Horjul–Polhov Gradec

Anton Gerjolj l. r.
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DOL PRI LJUBLJANI

1099.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94), 20. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, št. U-I-13/
94, 45/94 – odločba US RS, št. U-I-144/94 in Uradni list RS,
št. 57/94, 14/95; 20/95 – odločba US RS, št. U-I-285/94) je
Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na 20. seji dne 28. 1.
1997 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 1997

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna
Občine Dol pri Ljubljani za leto 1997 (v nadaljnjem besedi-
lu: proračun) in upravljanje s prihodki in odhodki proračuna
ter premoženjem in dolgovi.

2. člen

S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje
nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja Občina
Dol pri Ljubljani.

Sredstva se razporejajo na odhodke za financiranje nuj-
nih nalog (v nadaljnjem besedilu: zagotovljena poraba) in za
financiranje drugih dogovorjenih nalog. Višina sredstev za
zagotovljeno porabo je določena in zagotovljena ob spreje-
mu državnega proračuna. Za druge dogovorjene naloge pa se
zagotavljajo sredstva v višini izvirnih prihodkov Občine Dol
pri Ljubljani, navedenih v zakonu o financiranju občin.

Proračun sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter
račun financiranja in sta sestavni del tega odloka.

3. člen

Skupni prihodki proračuna za leto l997 znašajo
272,773.000 SIT in se razporedijo za:

SIT
– financiranje zagotovljene porabe 199,908.000
– financiranje drugih dogovorjenih nalog 67,875.000
– stalna proračunska rezerva 1,290.000
– tekoča proračunska rezerva 3,700.000

4. člen

Od skupno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov
in odhodkov se izloči 0,5% sredstev v stalno proračunsko
rezervo Občine Dol pri Ljubljani ter 1,5% v tekočo prora-
čunsko rezervo.

II. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA

5. člen

Sredstva proračuna se med letom zagotavljajo uporab-
nikom proračuna, ki so v posebnem delu proračuna določeni
kot nosilci postavk (v nadaljnjem besedilu: uporabniki).

Uporabniki smejo uporabljati sredstva proračuna le za
namene, ki so določeni s proračunom.

Uporabniki uporabljajo sredstva proračuna v skladu s
svojim letnim finančnim načrtom in v skladu s predpisi o
njihovi uporabi oziroma razpolaganju z njimi.

6. člen

Uporabniki so dolžni finančni službi Občine Dol pri
Ljubljani predložiti finančne načrte za leto l997 s poročilom
in primerjalnimi podatki za preteklo leto v 30 dneh po spre-
jemu tega odloka.

Uporabniki so dolžni predložiti ovrednotene programe
dela za prihodnje leto do 31. oktobra l997.

7. člen

Prihodki, ki jih uporabniki ustvarijo s svojo dejavnost-
jo, so prihodek proračuna.

Sredstva za kritje stroškov v zvezi z dejavnostjo iz
prejšnjega odstavka se zagotavljajo v proračunu.

8. člen

Če se med letom znatno spremeni delovno področje
oziroma pristojnost uporabnika, se sorazmerno poveča ali
zmanjša obseg sredstev za delovanje uporabnika.

O povečanju ali zmanjšanju obsega sredstev iz prejš-
njega odstavka odloča župan.

9. člen

Če se uporabnik med letom ukine, njegovega dela pa ne
prevzame drugi uporabnik, se neporabljena sredstva prene-
sejo v tekočo proračunsko rezervo.

10. člen

Med odhodki proračuna se predvidi tudi tekoča prora-
čunska rezerva kot nerazporejeni del prihodkov za financira-
nje nepredvidenih oziroma premalo predvidenih prihodkov.

O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča
župan do višine 1,000.000 SIT na posamezen zahtevek, pre-
ko te višine pa Občinski svet občine Dol pri Ljubljani.

III. SREDSTVA ZA DELOVANJE UPORABNIKOV

11. člen

Kot sredstva za delovanje se uporabnikom zagotavlja-
jo:

– sredstva za plače in prispevke,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za investicijske izdatke,
– sredstva za druge odhodke.

12. člen

Sredstva za plače delavcev in funkcionarjev se uporab-
nikom zagotavlja mesečno glede na: število zasedenih de-
lovnih mest ter v skladu s potrjeno sistemizacijo, koeficienti
za določanje plač za posamezne skupine delovnih mest ozi-
roma funkcij, osnovo za obračun plač, delovno dobo, uspe-
šnost oziroma dodatno obremenjenost in posebnimi predpise
za posebne pogoje dela.

13. člen

Kot sredstva za druge osebne prejemke se uporabnikom
dodeljujejo sredstva za: prehrano med delom, prevoz na delo
in z dela, regres za letni dopust, odpravnine, jubilejne nagra-
de, pridobitev izobrazbe in dokup let ob predčasni upoko-
jitvi.

14. člen

Sredstva proračuna se uporabnikom med letom pravilo-
ma dodeljujejo kot mesečne akontacije in sicer v obliki
dvanajstine.
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Pri tem je potrebno upoštevati zapadlost uporabnikovih
obveznosti in likvidnostni položaj proračuna.

V primeru, da zaradi neenakomernega priliva prihod-
kov pride do likvidnostnih težav, se sredstva prioritetno
zagotavljajo za zakonsko določene naloge, ki so opredeljene
v posebnem delu proračuna in za minimalni obseg nalog, ki
še omogoča delovanje uporabnikov.

15. člen

Uporabniki morajo nabavo opreme, investicijska, vzdr-
ževalna dela in storitve oddajati s pogodbo na podlagi javne-
ga razpisa in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni prora-
čun.

Sredstva za namene iz prvega odstavka tega člena se
uporabnikom zagotavljanjo le na podlagi dokumentacije iz
katere je razvidno, da je bil dobavitelj oziroma izvajalec
izbran na podlagi javnega razpisa.

Brez javnega razpisa sme uporabnik izvajalcu oddati
dela le v naslednjih primerih:

– če pogodbena vrednost v posameznih primerih ne
presega zneska 1,000.000 SIT,

– če je za delo usposobljen le en izvajalec,
– če gre za nujne intervencije, da se prepreči nastanek

večje škode,
– če je ogrožena varnost ljudi in objektov in bi posto-

pek javnega razpisa povzročil večjo škodo.

16. člen

Sredstva za posamezno nalogo se izplačujejo na podla-
gi obračuna za izvršeno nalogo oziroma računa, ki ga izda
izvajalec naloge in je potrjen s strani pooblaščenih oseb
uporabnika.

17. člen

Sredstva za plače in druge osebne prejemke delavcev v
javnih zavodih se zagotavljajo po merilih in na način, kot je
določeno v 12. in 13. členu tega odloka v skladu s kolektiv-
no pogodbo in zakoni.

18. člen

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Če pri-
hodki med letom ne pritekajo v predvideni višini, lahko
župan začasno zmanjša porabo, vendar ne več kot za 10% ali
zadrži zneske sredstev, ki so v posebnem delu proračuna
razporejeni za posamezne namene.

Ob koncu leta 1997 lahko župan opravi prerazporeditev
(virmaniranje) med posameznimi postavkami v okviru načr-
tovanih sredstev, odobrenih za leto 1997, vendar skupno
največ v višini dvakratne vsote tekoče proračunske rezerve
iz 3. člena odloka.

19. člen

Če prihodki proračuna med letom pritekajo v večji viši-
ni kot je predvideno, se sredstva prioritetno namenijo za
izgradnjo in modernizacijo cest po prioriteti, ki je opredelje-
na v obrazložitvi proračuna, za odkup zemljišč za centralne
dejavnosti občine ter za dokončanje občinske knjižnice Dol
pri Ljubljani.

IV. GOSPODARJENJE S PREMOŽENJEM OBČINE
DOL PRI LJUBLJANI

20. člen

Vrednost premoženja izkazuje Občina Dol pri Ljubljani
v premoženjski bilanci v skladu z zakonom.

V. KONČNE DOLOČBE

21. člen

Za zakonito in smotrno porabo sredstev proračuna je
odgovoren župan kot odredbodajalec in od njega pooblašče-
na oseba.

Odgovorna oseba pri uporabniku je odgovorna za zako-
nito porabo sredstev, ki so uporabniku razporejena iz prora-
čuna.

Poleg navedenih je za zakonito uporabo sredstev prora-
čuna odgovoren tudi vodja računovodstva Občine Dol pri
Ljubljani in vodja računovodstva pri uporabniku.

22. člen

Občinska uprava Občine Dol pri Ljubljani je pristoj-
na, da:

– spremlja in kontrolira porabo sredstev pri uporabni-
kih, ki jim jih zagotavlja iz proračuna, in po potrebi predlaga
županu sprejem potrebnih ukrepov;

– opravlja po predhodnem soglasju župana med letom
poračunavanja, ki so potrebna zaradi sprememb v programih
dela organov, znotraj skupine oziroma glavnega namena;

– predlaga odredbodajalcu proračuna začasno uporabo
prostih denarnih sredstev na vseh računih Občine Dol pri
Ljubljani, zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zago-
tovitve tekoče likvidnosti proračuna.

23. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS, določbe, ki se nanašajo na določitev višine sredstev
za financiranje nalog uporabnikov, pa se uporabljajo od 1.
januarja 1997.

Št. 5/97
Dol pri Ljubljani, dne 28. januarja 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Dol pri Ljubljani
Anton Silvester Zupan l. r.

JESENICE

1100.

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju v prehodnem
obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), 37. člena zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list
SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/
90, 18/93, 47/93 in 71/93) ter na podlagi 45. člena statuta
Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95) je župan Občine
Jesenice dne 28. 3. 1997 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka prostorsko ureditvenih

pogojev za podeželje v Občini Jesenice (planska celota
J5 in J6)

1. člen

Javno se razgrne:
– osnutek prostorsko ureditvenih pogojev za podeželje

v Občini Jesenice (planska celota J5 in J6).
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2. člen

Osnutek prostorsko ureditvenih pogojev za podeželje v
Občini Jesenice (planska celota J5 in J6) bo javno razgrnjen
v prostorih Občine Jesenice in krajevnih skupnostih Planina
pod Golico, Javornik–Koroška Bela in Žirovnica.

Razgrnitev traja od 7. 4. do 7. 5. 1997. V času javne
razgrnitve bo izvedena javna obravnava.

3. člen

V času javne razgrnitve in 7 dni po njenem zaključku
lahko svoje pisne predloge in pripombe k osnutku občani in
organizacije posredujejo na Občino Jesenice, Cesta maršala
Tita 78, Jesenice.

4. člen

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

Št. 352-1/97
Jesenice, dne 28. marca 1997.

Župan
Občine Jesenice

dr. Božidar Brudar, dipl. inž. l. r.

1101.

Na podlagi 26. člena statuta Občine Jesenice (Uradni

list RS, št. 38/95,19/96 in 37/96) in 93. člena poslovnika o

delu Občinskega sveta občine Jesenice (Uradni list RS, št.

52/96) je Občinski svet občine Jesenice na 26. seji dne 27. 3.

1997 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju
sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja

malega gospodarstva v Občini Jesenice

1. člen

2. člen se spremeni tako, da se pravilno glasi:

Sredstva so namenjena samostojnim podjetnikom posa-

meznikom in podjetjem v zasebni in mešani lasti (v nadalje-

vanju: družbe), ki bodo tako pridobljena sredstva vložila v

razvoj in razširitev poslovanja v Občini Jesenice, in sicer:

1. kratkoročna posojila z rokom vračila do enega leta za

ohranjanje delovnih mest in nakup obratnih sredstev;

2. dolgoročna posojila z rokom vračila do 4 let za:

– nakup, gradnjo, prenovo in adaptacijo poslovnih pro-

storov;

– nakup opreme;

– odpiranje novih delovnih mest, povezano z ustanav-

ljanjem novih enot malega gospodarstva.

2. člen

Spremeni se 4. člen, in sicer tako, da se pravilno glasi:

Dolgoročna posojila se dodeljujejo z dobo vračanja do

4 let, kratkoročna posojila pa z dobo vračanja do 1 leta.

3. člen

Spremeni se 5. člen tako, da se pravilno glasi:

Sklep o razpisu za dodelitev posojil sprejme odbor za

gospodarstvo Občinskega sveta občine Jesenice in ga objavi

v sredstvih javnega obveščanja in na oglasni deski Občine

Jesenice.

Sklep o razpisu vsebuje:

1. Določbo tega pravilnika, na podlagi katere odbor za

gospodarstvo sprejme sklep;

2. Skupen znesek sredstev, namenjenih v občinskem

proračunu za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v

občini;

3. Namene, za katere se dodeljujejo sredstva.

4. Subjekte, ki lahko zaprosijo za posojilo;

5. Dobo vračanja posojila;

6. Višino obrestne mere;

7. Rok za vložitev prošenj, ki ne sme biti krajši od 30

dni od dneva objave in naslov, na katerega se vložijo proš-

nje;

8. Navedbo, da mora prošnja za posojilo poleg drugega

vsebovati še ime, priimek oziroma oznako firme in naslov

podjetja, opis in predračunsko vrednost investicije ter višino

zaprošenega posojila;

9. Navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti

prošnji:

– kratek poslovni načrt;

– dokazilo o registraciji samostojnega podjetnika ozi-

roma družbe oziroma dokazilo o postopku pridobivanja do-

voljenja za opravljanje dejavnosti oziroma registracije na

sodišču;

– samostojni podjetniki in družbe predložijo bilanco

stanja in bilanco uspeha za preteklo leto in polletno poročilo

o poslovanju, če je razpis objavljen v drugi polovici leta;

– samostojni podjetniki predložijo potrdilo o plačanih

prispevkih in davkih, družbe pa BON 2;

– kupoprodajno pogodbo, predračun ali račun, če gre za

nakup poslovnih prostorov in opreme;

– gradbeno dovoljenje ali priglasitev del, če gre za grad-

njo ali adaptacijo poslovnih prostorov;

– zemljiškoknjižni izpisek o lastništvu premoženja za

potrebe zavarovanja posojil, ki ne sme biti starejši od trideset

dni oziroma predlog za drugo ustrezno zavarovanje posojila;

– druge podatke, ki jih v razpisu izrecno zahteva odbor

za gospodarstvo;

– če odgovorna oseba podjetja še ni v delovnem raz-

merju v tem podjetju, pisno izjavo ustanoviteljev podjetja,

da bo odgovorna oseba sklenila delovno razmerje v tem

podjetju najkasneje v roku 6 mesecev od porabe posojila;

10. Rok, v katerem bo odbor za gospodarstvo sprejel

sklep o dodelitvi posojil, ki ne sme biti daljši od 30 dni od

dneva poteka roka za vložitev prošenj in rok 8 dni, v katerem

bo ta sklep posredovan vsem prosilcem.

4. člen

Spremeni se 7. člen, in sicer tako, da se pravilno glasi:

Prošnjo za posojilo s prilogami vložijo prosilci na Ob-

čini Jesenice.
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KOBARID

1102.

Na podlagi 22. člena zakona o financiranju občin (Urad-

ni list RS, št. 80/94), 11. člena odloka o nadomestilu za

uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kobarid (Uradni list

RS, št. 12/96), 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Urad-

ni list SRS, št. 18/84 in 33/89) in 16. člena statuta Občine

Kobarid je Občinski svet občine Kobarid na seji dne 13. 3.

1997 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Kobarid za leto 1997

I

S tem sklepom se določi vrednost točke za izračun

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Koba-

rid za leto 1997.

II

Vrednost točke znaša 0,1300 SIT.

III

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1997

dalje.

Št. 462-10/97

Kobarid, dne 13. marca 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kobarid

Pavel Sivec, dipl. inž. l. r.

1103.

Na podlagi 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 nepre-

mičnin (Uradni list SRS, št. 8/87) in 16. člena statuta Občine
Kobarid je Občinski svet občine Kobarid na seji dne 13. 3.

1997 sprejel

S K L E P
o povprečni gradbeni ceni za m2 koristne stanovanjske
površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja

stavbnega zemljišča v Občini Kobarid za leto 1997

I

S tem sklepom se določi povprečna gradbena cena za
m2 koristne stanovanjske površine in povprečni stroški ko-

munalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Kobarid
za leto 1997.

II

Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske
površine na dan 31. 12. 1996 znaša 110.632 SIT.

Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega zem-
ljišča so na dan 31. 12. 1996 znašali 6.628 SIT, od tega:

– za komunalne objekte individualne rabe 2.209 SIT

– za komunalne objekte skupne rabe 4.419 SIT

III

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 462-11/97

Kobarid, dne 13. marca 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kobarid

Pavel Sivec, dipl. inž. l. r.

1104.

Na podlagi zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list

SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89), pravilnika o enotni metodo-
logiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in

stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87)
in 16. člena statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št.
43/95) je Občinski svet občine Kobarid na seji dne 13. 3.

1997 sprejel

Prošnjo prouči strokovna služba Občine Jesenice, o

dodelitvi sredstev pa odloča odbor za gospodarstvo Občin-

skega sveta občine Jesenice s sklepom.

Sklep se posreduje vsem prosilcem najkasneje v 8 dneh

po sprejemu odločitve.

5. člen

Spremeni se 10. člen, in sicer tako, da se pravilno glasi:

Namensko porabo sredstev občinskega proračuna, na-

menjenih spodbujanju razvoja malega gospodarstva v Obči-

ni Jesenice, preverja nadzorni odbor.

6. člen

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o

dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za pospeševa-

nje razvoja malega gospodarstva v Občini Jesenice se objavi

v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati nasled-

nji dan po objavi.

Št. 302-1/97-21102

Jesenice, dne 27. marca 1997.

Predsednik

Občinskega sveta

občine Jesenice

Valentin Markež, inž. l. r.
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KRANJ

1105.

Na podlagi 4. in 18. člena zakona o poslovnih stavbah
in poslovnih prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74 in 34/88)
in 18. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št.
43/95) je Svet mestne občine Kranj na 22. seji dne 26. 2.
1997 sprejel

O D L O K
o prenehanju veljavnosti odloka o poslovnih stavbah

in poslovnih prostorih za območje Mestne občine Kranj

1. člen

Odlok o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Ur.
vestnik Gorenjske, št. 19/86) za območje Mestne občine
Kranj preneha veljati.

2. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi.

Predsednik
Sveta mestne občine Kranj

Branko Grims l. r.

1106.

Na podlagi 18., 78. in 98. člena statuta Mestne občine
Kranj (Uradni list Republike Slovenije, št. 43/95), je Svet
mestne občine Kranj na 22. seji dne 26. 2. 1997 sprejel

P R A V I L N I K
o načinu in pogojih oddajanja poslovnih prostorov

v najem

1. člen

S tem pravilnikom se ureja način in pogoji oddajanja
poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Kranj.

2. člen

Za poslovne prostore se šteje eden ali več prostorov, ki
so namenjeni za poslovno ali drugo dejavnost, so praviloma
gradbena celota in so delno ali v celoti urejeni. Za poslovni
prostor se šteje tudi montažni objekt.

3. člen

Poslovni prostor se odda v najem na podlagi javnega
razpisa za zbiranje ponudb ali z izvedbo javne dražbe.

4. člen

Poslovni prostor se lahko odda v najem brez javnega
razpisa po treh neuspelih javnih razpisih.

5. člen

Na podlagi ugotovitve, da je določen poslovni prostor
izpraznjen oziroma prost, župan imenuje 3 ali več člansko
komisijo za izvedbo javnega razpisa za oddajo poslovnega
prostora v najem. V primeru imenovanja 3-članske komisi-
je, je en član komisije svetnik, v primeru imenovanja
5-članske komisije, sta dva člana komisije imenovana iz
vrst svetnikov Sveta mestne občine Kranj. Razpis se objavi
v javnih glasilih.

Razpis vsebuje:
1. naziv in sedež najemodajalca,
2. lokacijo in velikost poslovnega prostora,
3. kraj in čas dražbe oziroma oddajanja ponudb,
4. izklicno višino najemnine,
5. namembnost poslovnega prostora,
6. rok za izbiro najugodnejšega ponudnika,
7. varščino,
8. rok za sklenitev najemne pogodbe,
9. čas trajanja razpisa,
10. morebitne druge pogoje, ki se nanašajo na poslovni

prostor.

6. člen

Izklicno višino najemnine določi komisija za izvedbo
javnega razpisa. Izklicna višina najemnine ne more biti nižja
od osnovne najemnine. Po prvem neuspelem javnem razpisu
lahko komisija izklicno višino najemnine zniža za 20%, po
drugem pa za 40%.

7. člen

O poteku javnega razpisa se vodi zapisnik. Zapisnik
podpišejo vsi ponudniki in člani komisije, ki vpišejo tudi
morebitne pripombe.

8. člen

Komisija za izvedbo javnega razpisa pripravi zapisnik
o izvedenem postopku in sprejme sklep o izbiri najugodnej-
šega ponudnika. Vse ponudnike se o tem obvesti. Na podlagi
sklepa komisije izda župan odločbo.

S K L E P
o ceni stavbnega zemljišča v Občini Kobarid za leto

1997

I

S tem sklepom se določi cena stavbnega zemljišča v
Občini Kobarid za leto 1997.

II

Povprečna cena za m2 koristne stanovanjske površine
na dan 31. 12. 1996 znaša 110.632 SIT, iz česar sledijo
vrednosti stavbnega zemljišča za m2:

I. območje: MMP Robič in območja oskrbe z naftnimi
derivati 3.319 SIT,

II. območje: Kobarid s pripadajočimi obrtnimi, poslov-
nimi in turističnimi conami  2.213 SIT,

III. območje: vsa preostala naselja in vasi, ki ne spadajo
v IV. in V. območje 1.106 SIT,

IV. območje: vasi Logje, Avsa, Jevšček, Drežniške Rav-
ne, Jezerca, Magozd, Koseč  885 SIT.

V. območje: Vasi Robidišče, Livške Ravne, Krn
663 SIT.

III

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

Št. 462-12/97
Kobarid, dne 13. marca 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kobarid

Pavel Sivec, dipl. inž. l. r.
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PRILOGA 1

k pravilniku o načinu in pogojih oddajanja poslovnih
prostorov v najem

Kp = stopnja, ki opredeljuje lokacijo in tržno vrednost
oziroma prometnost poslovnega prostora.

I. SKUPINA – letna stopnja 40% od revalorizirane
vrednosti poslovnega prostora

1. Cankarjeva ul. št. 8,
2. Koroška c. št. 14, št. 16,
3. Prešernova ul. št. 13,
4. Glavni trg št. 2.

II. SKUPINA – letna stopnja 30%
1. Cesta Staneta Žagarja št. 27, razen garaže,
2. Kidričeva c. št. 6, št. 6a, št. 12, št. 14, št. 47, št. 47a,
3. Bleiweisova c. št. 16,
4. Koroška c. št. 26, št. 2,
5. Šorlijeva ul. št. 12,
6. C. 1. maja št. 5,
7. Delavska c. št. 1,
8. Gubčeva ul. št. 1,
9. Ul. Janka Puclja št. 7, št. 9,
10. Župančičeva ul. št. 4.

III. SKUPINA – letna stopnja 20%
1. Pot na Kolodvor št. 2,
2. Partizanska c. št. 37,
3. Savska c. št. 8,
4. Sejmišče št. 4,
5. Ul. Tuga Vidmarja št. 2,
6. Vodopivčeva ul. št. 8, št. 16, št. 19,
7. Tomšičeva ul. št. 14, št. 21, št. 32,
8. Trubarjev trg št. 5, št. 6,
9. Reginčeva ul. št. 2,
10. C. Staneta Žagarja št. 12, št. 27 (garaža), št. 51.

IV. STOPNJA – letna stopnja 5%
1. Tomšičeva ul. št. 42 (začasno skladišče).

Vsak ponudnik se lahko, v roku 8 dni po prejemu
obvestila, pritoži. Svet mestne občine Kranj odloči o pritožbi
v 30 dneh po prejemu pritožbe.

9. člen

V primeru, da najemnik ne sklene pogodbe v razpisa-
nem roku, se šteje, da je od pogodbe odstopil.

V tem primeru se plačana varščina ne vrne, razpis se
ponovi.

10. člen

Najemno razmerje nastane s sklenitvijo pisne najemne
pogodbe.

11. člen

Najemno razmerje preneha:
– s sporazumnim prenehanjem najemne pogodbe,
– s potekom časa, za katerega je bila pogodba skle-

njena,
– zaradi neizpolnjevanja pogodbenih določil,
– zaradi oddaje poslovnega prostora ali dela poslovne-

ga prostora v podnajem,
– brez soglasja lastnika,
– če so poslovni prostori potrebni najemodajalcu zaradi

rušitve ali preureditve objekta,
– v drugih, v zakonu in pogodbi določenih primerih.

12. člen

Osnovna najemnina se določi po naslednjem obrazcu:

Vp x K
Nm = —————————

12 x 100

Nm = mesečna najemnina
Vp = revalorizirana vrednost poslovnega prostora
K = letna stopnja najemnine.
Osnova za določanja najemnin za poslovne prostore v

lasti Mestne občine Kranj je metodologija o merilih in nači-
nu ugotavljanja vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš,
predpisane s pravilnikom (Uradni list SRS, št. 25/81).

Pri tem se Vp (revalorizirana vrednost poslovnega pro-
stora) in K (letna stopnja najemnine) izračunata:

Vp = število točk x vrednost točke x uporabna površina
fr (vpliv velikosti poslovnega prostora).

Vrednost točke je 3,75 DM v tolarski protivrednosti,
preračunani po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan izra-
čuna najemnine in je enaka kot za stanovanja v Republiki
Sloveniji.

K = (Kr + Kp) x K 1

Kr = letna stopnja, ki zadošča za enostavno reprodukci-
jo in znaša 3,8% od revaloriziranje vrednosti poslovnega
prostora,

Kp = stopnja, ki opredeljuje lokacijo in tržno vrednost
oziroma prometnost poslovnega prostora in je od 5 do 40%,
v prilogi 1,

K1 = faktor lega poslovnega prostora v objektu in pred-
stavlja za kletno lego 90%, za višja nadstropja 95% in prit-
ličje 100%.

13. člen

Vsa morebitna soglasna vlaganja najemnika v poslovni
prostor so predmet najemne pogodbe.

14. člen

Višina najemnine po že sklenjenih najemnih pogodbah
o oddaji poslovnih prostorov se določi v višini osnovne
najemnine po tem pravilniku.

15. člen

Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik
o oddaji in prodaji poslovnih prostorov (Uradni list Republi-
ke Slovenije, št. 23/93).

16. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi.

Predsednik
Sveta mestne občine Kranj

Branko Grims l. r.
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LENDAVA

1107.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85), 3. in 56. člena zakona o referendumu in
o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/91) ter odločitve
krajanov KS Gaberje na referendumu dne 16. 3. 1997 je Svet
KS Gaberje na seji dne 17. 3. 1997 sprejel

S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje

Krajevne skupnosti Gaberje

1. člen

Na območju Krajevne skupnosti Gaberje se po odloči-
tvi krajanov na referendumu dne 16. 3. 1997 uvede krajevni
samoprispevek za obdobje petih let, in sicer od 1. 4. 1997 do
30. 3. 2001.

2. člen

Sredstva zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabila
za izvedbo naslednjega referendumskega programa:

– izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v naselju,
– sofinanciranje izgradnje novega krajevnega urada,
– asfaltiranje vaških cest in tekoče vzdrževanje polj-

skih poti,
– rekonstrukcija oziroma izgradnja novega vodovodne-

ga omrežja,
– ureditev razširjenega dela pokopališča,
– tekoče vzdrževanje že obstoječih objektov in ostalo.

3. člen

Zavezanci plačila krajevnega samoprispevka so delov-
ni ljudje in občani s stalnim bivališčem v KS Gaberje in
samostojni podjetniki s stalnim prebivališčem oziroma sede-
žem dejavnosti v KS Gaberje, in sicer v naslednji višini:

– 2% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila
plače ter nagrad, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogod-
bah o delu,

– 10% od katastrskega dohodka,
– 2% od pokojnin,
– 3% od neto zavarovalne osnove samostojni podjetni-

ki s stalnim bivališčem ali sedežem dejavnosti v KS Gaberje,
– 200 DEM letno v tolarski protivrednosti za zaposlene

v tujini.

4. člen

Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih
določa 12. člen zakona o samoprispevku – prečiščeno bese-
dilo – (Uradni list SRS, št. 35/85).

5. člen

Samoprispevek bodo obračunavala in odtegovala pod-
jetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač
ali nadomestil in pokojnin.

Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračuna-
vala in odtegovala samoprispevek Republiška uprava za pri-
hodke – izpostava Lendava.

Zaposleni v tujini bodo plačevali samoprispevek po
položnici, ki jo bo izstavil Svet KS Gaberje.

Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
se KS Gaberje dostavi seznam zavezancev, za katere se
nakazuje samoprispevek.

6. člen

Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem
žiro računu KS Gaberje št. 51920-842(059)82016 – za kra-
jevni samoprispevek.

7. člen

Nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s
samoprispevkom zbranih sredstev bo upravljal Svet KS Ga-
berje in bo najmanj enkrat letno poročal zboru krajanov o
uporabi zbranih sredstev.

8. člen

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS, uporablja pa se od 1. 4. 1997 dalje.

Gaberje, dne 17. marca 1997.

Predsednik
Sveta KS Gaberje
Jožef Sarjaš l. r.

1108.

P O R O Č I L O
Volilne komisije KS Gaberje o izidu glasovanja

na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka
za območje KS Gaberje, dne 16. 3. 1997

1. V volilni imenik je bilo vpisanih skupaj 509 volilnih
upravičencev.

2. Na referendumu je glasovalo skupaj 320 volivcev ali
62,8%:

a) po volilnem imeniku 314 volivcev,
b) s potrdili 6 volivcev.
3. “ZA” uvedbo samoprispevka je glasovalo skupaj 278

volivcev ali 86,8%.
4. “PROTI” uvedbi samoprispevka je glasovalo 39 vo-

livcev ali 12,2%.
5. Neveljavne so bile 3 glasovnice ali 1%.
Na podlagi izida glasovanja je volilna komisija ugoto-

vila, da je bil izglasovan predlog za uvedbo krajevnega
samoprispevka v KS Gaberje, ker se je zanj izreklo skupaj
278 volivcev ali 86,8%.

Gaberje, dne 17. marca 1997.

Predsednik
Volilne komisije KS Gaberje

Jožef Sarjaš l. r.

MURSKA SOBOTA

1109.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86
ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) ter 23.
člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS,
št. 28/95, 21/96 in 8/97) je Mestni svet mestne občine Mur-
ska Sobota na seji dne 21. marca 1997 sprejel
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S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta za ožje

središče mesta Murska Sobota

I

Javno se razgrne osnutek zazidalnega načrta za ožje
središče mesta Murska Sobota, ki ga je pod št. 15/96-ZN
izdelal ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring, d.o.o.
Murska Sobota, Staneta Rozmana 5.

II

Osnutek zazidalnega načrta za ožje središče mesta Mur-
ska Sobota se razgrne v izložbi Veletrgovine Potrošnik (Salon
pohištva, Slovenska 31) ter na sedežu mestnih četrti, Kocljeva
4 v Murski Soboti. Javna razgrnitev traja 30 dni od dneva
objave v Uradnem listu Republike Slovenije. V času javne
razgrnitve zazidalnega načrta bo organizirana javna razprava
(obravnava), kraj in čase le-te bo določen naknadno.

III

V času javne razgrnitve lahko dajo podjetja in druge
organizacije, organi, društva in občani pisne pripombe k
osnutku zazidalnega načrta na Oddelek za infrastrukturo,
okolje in prostor ter gospodarske javne službe Mestne upra-
ve Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska
Sobota (III. vhod, II. nadstropje, soba št. 20).

Št. 352-5/97
Murska  Sobota, dne 21. marca 1997.

Predsednik
Mestnega sveta

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

ORMOŽ

1110.

Na podlagi 32. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) Občinska volilna
komisija Ormož

r a z p i s u j e
nadomestne volitve za enega člana Sveta KS Kog, ki
obsega območje Gomile, Koga, Lačevesi, Jastrebcev,

Vitana in Vodrancev

1. Nadomestne volitve za enega člana Sveta KS Kog, ki
obsega območje Gomile, Koga, Lačevesi, Jastrebcev, Vitana
in Vodrancev bodo v nedeljo 1. junija 1997.

2. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje 4. april 1997.

Št. 008-2/1997
Ormož, dne 27. marca 1997.

Namestnik predsednika
Občinske volilne komisije Ormož

Alojz Slavko Keček l. r.

PIVKA

1111.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95) in 19. člena statuta
Občine Pivka (Uradni list RS, št. 44/95 in 27/96) je Občinski
svet občine Pivka na 17. seji dne 20. 3. 1997 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Pivka

za leto 1996

1. člen

S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Občine Pivka za leto 1996, ki zajema vse prihodke in odhod-
ke proračuna Občine Pivka.

2. člen

Po bilanci prihodkov in odhodkov proračuna se s tem
odlokom sprejme stanje realizacije prihodkov in odhodkov
za leto 1996 z naslednjo vsebino:

SIT
– prihodki proračuna 309,334.031,54
– odhodki proračuna 307,127.304,18

3. člen

Na podlagi podatkov o realizaciji prihodkov in odhodkov
proračuna za leto 1996 se ugotavlja presežek prihodkov nad
odhodki proračuna Občine Pivka v višini 2,206.727,36 SIT.

4. člen

Presežek prihodkov proračuna Občine Pivka v višini
2,206.727,36 SIT se razdeli v naslednjem proračunskem ob-
dobju za naslednje namene:

– 1,393.186,60 SIT za kmetijstvo
– 347.069,00 SIT za stanovanjske namene
– 466.471,76 SIT za sredstva proračunske rezerve občine.

5. člen

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

Št. XVII-1/97
Pivka, dne 20. marca 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Pivka
Iztok N. Čančula, d. i. a. l. r.

RADOVLJICA

1112.

Na podlagi 3. in 56. člena zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 6., 17. in 49.
člena statuta Občine Radovljica (Uradni vestnik Gorenjske,
št. 20/95) je Občinski svet občine Radovljica na 24. seji dne
19. 3. 1997 sprejel
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S K L E P
o razpisu referenduma za izločitev naselij Spodnji

in Zgornji Otok iz Krajevne skupnosti Mošnje
in ustanovitev nove Krajevne skupnosti – Otok,

za naselja Spodnji in Zgornji Otok

1. člen

Za območje naselij Spodnji Otok in Zgornji Otok iz
Krajevne skupnosti Mošnje se na podlagi zahteve za razpis
referenduma za ustanovitev nove krajevne skupnosti otok, z
dne 1. 2. 1997 razpisuje referendum za izločitev naselij
Spodnji in Zgornji Otok iz Krajevne skupnosti Mošnje in
ustanovitev nove krajevne skupnosti – Otok, za naselja Spod-
nji in Zgornji Otok.

2. člen

Referendum bo v nedeljo 27. 4. 1997, od 7. do 19. ure v
prostorih Krajevne skupnosti Mošnje.

3. člen

Za postopek o glasovanju in izvedbi referenduma se
smiselno uporabljajo določila zakona o volitvah in o ljudski
iniciativi ter zakona o lokalnih volitvah.

4. člen

Referendum vodi volilna komisija Občine Radovljica
po tehničnih pravilih, ki veljajo za volitve, kot tudi ugotovi
rezultate in izdela zaključno poročilo o izidu referenduma za
izločitev naselij Spodnji in Zgornji Otok iz Krajevne skup-
nosti Mošnje in ustanovitev nove Krajevne skupnosti – Otok
za naselji Spodnji in Zgornji Otok.

5. člen

Izid referenduma se objavi v Uradnem vestniku Go-
renjske.

6. člen

Pravico glasovati na referendumu imajo vsi krajani, ki
so vpisani v splošnem volilnem imeniku v naseljih Spodnji
in Zgornji Otok v Krajevni skupnosti Mošnje.

7. člen

Na referendumu glasujejo volilci neposredno in tajno z
glasovnicami, na katerih je naslednje besedilo:

Na referendumu dne 27. 4. 1997 za izločitev naselij
Spodnji in Zgornji Otok iz Krajevne skupnosti Mošnje in
ustanovitev nove Krajevne skupnosti – Otok

GLASUJEM
ZA PROTI

Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži
ZA, če se strinja z izločitvijo naselij Spodnji in Zgornji Otok
iz Krajevne skupnosti Mošnje in ustanovitve nove Krajevne
skupnosti – Otok, oziroma PROTI, če se z izločitvijo ne
strinja.

8. člen

Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Občina Ra-
dovljica.

9. člen

Ta sklep se objavi na krajevno običajen način in v
Uradnem vestniku Gorenjske ter začne veljati naslednji dan
po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske.

Št. 009-1/97
Radovljica, dne 19. marca 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Radovljica
Zvone Prezelj l. r.

SEVNICA

1113.

Na podlagi 43. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) je Občinski svet občine Sevnica na seji
dne 26. 3. 1997 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Sevnica

za leto 1996

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sevnica
za leto 1996.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 1996
izkazuje:

a) v bilanci prihodkov in odhodkov
– prihodke 908,136.869,14 SIT
– odhodke 864,889.583,66 SIT

b) račun financiranja
– prihodke  40,760.239,00 SIT
– odhodke  56,008.979,54 SIT
Presežek prihodkov nad odhodki se prenese v proračun

Občine Sevnica za leto 1997 in se uporabi za plačila nastalih
in neporavnanih obveznosti v letu 1996.

3. člen

Ostanek sredstev stalne proračunske rezerve v znesku
3,661.581 SIT se uporabi za pokrivanje proračunskega pri-
manjkljaja za leto 1995.

4. člen

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

Št. 40200-0006/97
Sevnica, dne 26. marca 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Sevnica

Martin Novšak, dipl. inž. l. r.

1114.

Na podlagi 1. in 4. člena zakona o komunalnih taksah
(Uradni list SRS, št. 29/65, 7/70, 7/72 in Uradni list RS, št.
18/91) in 22. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS,
št. 23/95) je Občinski svet občine Sevnica na seji dne 26. 3.
1997 sprejel
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O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih

taksah v Občini Sevnica

1. člen

V odloku o komunalnih taksah v Občini Sevnica (Urad-
ni list RS, št. 58/95) se v poglavju Tarifa komunalnih taks
pod tar. št. 2 doda k pojasnilu tretji odstavek, ki glasi: »Za
neprekinjeno enoletno uporabo javnega prostora iz točk 2.1.in
2.2. se število točk za izračun komunalne takse zmanjša za
polovico.«

2. člen

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komu-
nalnih taksah v Občini Sevnica začne veljati naslednji dan
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 35300-0008/97
Sevnica, dne 26. marca 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Sevnica

Martin Novšak, dipl. inž. l. r.

1115.

Na podlagi 2., 3. in 11. člena odloka o gospodarskih
javnih službah v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 70/94),
v skladu s 35. členom zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93) in 22. člena statuta Občine Sevni-
ca (Uradni list RS, št. 23/95) je Občinski svet občine Sevnica
na seji dne 26. 3. 1997 sprejel

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

in prostorski zasnovi opravljanja gospodarskih javnih
služb v Občini Sevnica

1. člen

V odloku o načinu in prostorski zasnovi opravljanja
gospodarskih javnih služb v Občini Sevnica (Uradni list RS,
št. 72/95) se v 3. členu v 1. točki doda besedilo in sicer tako,
da se na koncu 1. točke izbriše pika in se doda besedilo, ki
glasi: »in uporabe vodnega vira pod Orlsko goro na parceli
št. 2532/294 k.o. Log ter pripadajočega vodovodnega siste-
ma, kjer opravlja gospodarsko javno službo družba D. Erics
d.o.o., Log 5, Boštanj.«

2. člen

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu in
prostorski zasnovi opravljanja gospodarskih javnih služb v
Občini Sevnica začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 35300-0013/97
Sevnica, dne 26. marca 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Sevnica

Martin Novšak, dipl. inž. l. r.

1116.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 57/85, 29/86
in Uradni list RS, št. 26/90) ter 22. člena statuta Občine
Sevnica (Uradni list RS, št. 23/95) je Občinski svet občine
Sevnica na seji dne 26. 3. 1997 sprejel

O D R E D B O
o javni razgrnitvi osnutka PUP za staro

mestno jedro Sevnice

1. člen

Javno se razgrne osnutek PUP za staro mestno jedro
Sevnica, ki ga je izdelal AR Projekt, d.o.o., Sevnica, odgo-
vorna projektantka je Andreja Preložnik d.i.a.

2. člen

Osnutek PUP bo javno razgrnjen v prostorih Oddelka
za okolje in prostor Občine Sevnica, Glavni trg 19a, in v
prostorih Krajevne skupnosti Sevnica, Naselje heroja Maro-
ka 24. Razgrnitev bo trajala 30 dni in se začne 7. 4. 1997.

3. člen

Pripombe in predloge k osnutku PUP lahko zainteresi-
rane pravne in fizične osebe podajo v času javne razgrnitve
pisno na sedežu Krajevne skupnosti Sevnica ali na Oddelku
za okolje in prostor občine Sevnica.

V času javne razgrnitve bo v krajevni skupnosti organi-
zirana javna razprava.

O pričetku in trajanju javne razgrnitve ter času javne
obravnave bodo občani obveščeni preko Radia Sevnica in na
krajevno običajen način.

4. člen

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

Št. 35200-0009/96
Sevnica, dne 26. marca 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Sevnica

Martin Novšak, dipl. inž. l. r.

SEŽANA

1117.

Na podlagi 1. člena začasnega sklepa o razvrstitvi ob-
čin v skupine in določitvi količnika za najvišje vrednoteno
funkcijo v posamezni skupini (Uradni list RS, št. 21/95), 3.
člena zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list
RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91 in 4/93) in 16. člena statuta
Občine Sežana (Uradni list RS, št. 28/95 in 35/95) je Občin-
ski svet občine Sežana na seji dne 20. 3. 1997 sprejel

P R A V I L N I K
o plačah ter povračilih stroškov za poklicno in

nepoklicno opravljanje funkcij v organih Občine Sežana
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1. člen

S tem pravilnikom se določajo plača, nadomestila in
povračila stroškov občinskih funkcionarjev, ki opravljajo
funkcijo poklicno in nepoklicno ter za zunanje člane delov-
nih teles občinskega sveta ter člane nadzornega odbora, ki se
skladno z zakonom ne štejejo za funkcionarje

2. člen

Funkcionarji so župan, podžupan, predsednik in pod-
predsednik ter člani občinskega sveta in tajnik občinske
uprave.

Funkcionarji opravljajo svojo funkcijo praviloma ne-
poklicno, razen tajnika občinske uprave, ki opravlja funkcijo
poklicno.

3. člen

Plača je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za
delovno uspešnost in dodatkov.

Osnovna plača se določi na podlagi osnove za obračun
plač in količnikov v skladu z zakonom.

Osnova za obračun plače je izhodiščna plača za I. tarif-
ni razred, dogovorjena s kolektivno pogodbo za negospodar-
ske dejavnosti. Del plače za delovno uspešnost ne pripada
funkcionarju, ki prejema funkcijski dodatek.

4. člen

Količnik za določitev osnovne plače v Občini Sežana
znaša 7,5.

Za posamezne funkcije se določijo naslednji najvišji
koeficienti za določitev plače:

– župan 7,5
– tajnik 7,0
– predsednik občinskega sveta 6,8
– podžupan 6,9
– podpredsednik občinskega sveta 6,2
– člani občinskega sveta 5,5
– predsednik delovnega telesa 5,4
– podpredsednik delovnega telesa 5,0
– član delovnega telesa 5,0
– predsednik nadzornega odbora 5,5
– član nadzornega odbora 5,0

5. člen

Funkcionar, ki poklicno opravlja funkcijo, ima pravico
do plače, določene za funkcijo, prejemkov iz sredstev skup-
ne porabe, nadomestila plače za čas odsotnosti z 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 začetno leto
delovne dobe, vendar največ do 20%.

Odstotek 0,5 se za ženske, ki imajo več kot 25 let
delovne dobe, poveča za 0,25% za vsako začetno leto delov-
ne dobe nad 25 let.

Funkcionarju, ki poklicno opravlja funkcijo pripada del
plače za delovno uspešnost v višini 33% osnovne plače
mesečno.

6. člen

Nepoklicni funkcionar ima pravico do:
– nadomestila plače oziroma do izgubljenega zaslužka,
– dela plače za opravljanje funkcije v sorazmerju z

obsegom opravljenega dela, za katerega funkcionar ni prejel
nadomestila plače in znaša največ 33% plače, ki bi pripadal
funkcionarju za poklicno opravljanje funkcije za polni de-
lovni čas – nagrada. V primeru, da funkcionar opravlja dve
ali več funkcij, se upošteva najvišji koeficient,

– povračila stroškov (potni in drugi).

7. člen

Kriterij za ugotovitev obsega opravljenega dela je čas,
ki ga funkcionar prebije na sejah občinskega sveta in njego-
vih delovnih teles in drugih organov občine ali na sejah,
srečanjih in drugih dogodkih, na katerih funkcionar sodeluje
kot uradni predstavnik občine Sežana.

V čas iz prvega odstavka se šteje tudi čas, potreben za
pripravo in čas prebit na poti. Priprava za sejo občinskega
sveta se predsedniku občinskega sveta prizna v višini 7 ur,
članu občinskega sveta pa 5 ur. Priprava za sejo delovnega
telesa in nadzornega odbora se predsedniku delovnega telesa
in nadzornega odbora prizna v višini 3 ure, članu delovnega
telesa in nadzornega odbora pa 1 uro.

Plačilo v zvezi s pripravo na sejo se prizna pod pogo-
jem, da je funkcionar na seji prisoten.

Kolikor gre za nadaljevanje nezaključenih sej in za
korespondenčne seje, se priprava ne prizna.

8. člen

Delovno uspešnost nepoklicnih funkcionarjev določi
občinski svet s sklepom na vsake tri mesece v višini do 50%
osnove mesečno na predlog komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.

Županu se prizna tudi odstotek za vrednotenje delovnih
izkušenj v skladu z zakonom. Sklep izda predsednik občin-
skega sveta.

9. člen

Nepoklicni funkcionar je upravičen do dela plače –
nagrade le v primeru, če se občinski svet, delovno telo ali
drug organ katerega član je, sestane vsaj enkrat mesečno in
je funkcionar na seji prisoten.

Do dela plače (nagrade) je upravičen tudi, če sodeluje
na srečanjih in drugih dogodkih kot uradni predstavnik Ob-
čine Sežana.

10. člen

Evidenco v obsegu opravljenega dela nepoklicnih funk-
cionarjev vodi strokovna služba občinskega sveta.

11. člen

Nepoklicni funkcionar prejema prejemke, določene v
šestem členu, razen nadomestila plače, v organu v katerem
opravlja funkcijo.

12. člen

Nadomestilo plače izplača za čas, ko zaradi dela pri
organih občine izgubi plačo na delovnem mestu, podjetje,
druga organizacija, organ ali delodajalec, kjer je funkcionar
v delovnem razmerju in sicer tako, da predloži zahtevek za
povračilo izgubljene plače pristojnemu organu občine.

13. člen

Funkcionarju, ki kot samostojni podjetnik in podjetnik
v družbi opravlja dejavnost, se na njegovo zahtevo izplača
nadomestilo izgubljenega zaslužka.

Za izračun izgubljenega zaslužka se upošteva osnova,
od katere funkcionar plačuje prispevek za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje.

14. člen

Povračila stroškov, ki jih ima funkcionar, se priznavajo
za stroške prevoza po veljavni tarifi, za najkrajšo relacijo z
javnim prevoznim sredstvom od doma ali kraja zaposlitve do
mesta opravljanja funkcije.

Do povračila za uporabo lastnega vozila je upravičen
tisti funkcionar, čigar bivališče je več kot tri kilometre od-
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daljeno od rednih prometnih zvez oziroma kjer so prometne
zveze za izvršitev nalog popolnoma neustrezne. V tem pri-
meru je funkcionar upravičen do povračila kilometrine.

Če je funkcionar napoten na službeno potovanje, upo-
rablja za prevoz službeni avtomobil ali javno prevozno sred-
stvo.

V primerih, ko to narekuje smotrnost ali narava opravi-
la, ko ni ustrezne prometne zveze ali nastanejo razlogi, ki
otežujejo uporabo javnega prevoznega sredstva, lahko upo-
rablja osebni avtomobil in se mu obračunava kilometrina.

Nadomestilo materialnih stroškov v zvezi s potovanjem
prejme funkcionar na podlagi potnega naloga v skladu s
sklepom župana o povračilu materialnih stroškov delavcev
občinske uprave.

Funkcionarju se povrnejo tudi stroški cestnine, za kar je
dolžan predložiti račun.

15. člen

O pravicah funkcionarja po tem pravilniku odloča ob-
činski svet. Zoper odločbo je možen ugovor v petnajstih
dneh od prejema odločbe na občinski svet.

Funkcionarju, ki poklicno opravlja funkcijo pripadajo
po prenehanju funkcije pravice določene z zakonom.

16. člen

Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati
pravilnik št. 020 – 46/96 z dne 13. 6. 1996.

17. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 5. 1997.

Št. 020-46/96
Sežana, dne 20. marca 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Sežana
Pavel Macarol, dipl. inž. l. r.

ŠMARJE PRI JELŠAH

1118.

Na podlagi 61. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), 3., 4. in 7. člena
zakona o javnih gospodarskih službah (Uradni list RS, št.
32/93) in 18. ter 67. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah
(Uradni list RS, št. 34/95 in 17/96) je Občinski svet občine
Šmarje pri Jelšah na 20. redni seji dne 20. 3. 1997 sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o gospodarskih javnih službah

v Občini Šmarje pri Jelšah

1. člen

Spremeni se 4. točka 5. člena odloka o gospodarskih
javnih službah v Občini Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št.
9/96) tako, da glasi:

“4. distribucija zemeljskega plina”.

2. člen

Ostale določbe odloka o gospodarskih javnih službah v
Občini Šmarje pri Jelšah ostanejo nespremenjene.

3. člen

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

Št. 061-18/97
Šmarje pri Jelšah, dne 21. marca 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Šmarje pri Jelšah
Stanko Javornik l. r.

1119.

Na podlagi 18. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah
(Uradni list RS, št. 34/95, 17/96) je Občinski svet občine
Šmarje pri Jelšah na seji dne 20. 3. 1997 sprejel

S K L E P
o ukinitvi in vzpostavitvi zemljišča v splošni rabi

1

Ukine se status zemljišča v splošni rabi na parc. št.
629/3, pot, vl. št. 273, k.o. Senovica, v izmeri 214 m2.

Navedena parcela postane družbena lastnina v upravlja-
nju Občine Šmarje pri Jelšah.

2

Ustanovi se status zemljišča v splošni rabi na parc. št.
543/3, pot, vl. št. 209, k.o. Senovica, v izmeri 205 m2.

3

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

Št. 061-19/97
Šmarje pri Jelšah, dne 20. marca 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Šmarje pri Jelšah
Stanko Javornik l. r.

ZREČE

1120.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) in 20. člena statuta Občine Zreče (Urad-
ni list RS, št. 30/95 in 48/95) je Občinski svet občine Zreče
na seji dne 24. 3. 1997 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Zreče

za leto 1996

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Zreče za
leto 1996, ki obsega:
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1. skupne prihodke za
zagotovljeno porabo v višini 240,627.146,95 SIT,

2. skupne prihodke za druge
namene v višini 84,369.342,58 SIT,

3. prenesene prihodke 5,777.355,89 SIT,
Skupaj vsi prihodki 330,773.845,42 SIT.

2. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Zreče za
leto 1996, ki obsega:

1. Skupne tekoče odhodke
v višini 290,343.799,95 SIT,
ki se delijo na:

– plače, prispevki in drugi
osebni prejemki 80,108.559,60 SIT,

– materialni stroški in drugi stroški 17,087.028,30 SIT,
– socialni transferi 15,703.756,40 SIT,
– plačila storitev in dotacije

javnim zavodom 37,225.171,50 SIT,
– plačila za obresti 35.654,70 SIT,
– subvencije in transferi

v gospodarstvu 125,967.561,45 SIT,
– drugi odhodki 14,216.068 SIT.
2. Investicijske odhodke v višini 36,907.658,93 SIT,

ki se delijo na:
– sredstva za investicije

v družbenih dejavnostih 16,131.331,93 SIT,
– sredstva za investicije

na področju gospodarske infrastrukture 20,776.327 SIT.
3. Račun financiranja v višini 500.000 SIT.

3. člen

Potrdi se izločitev sredstev stalne proračunske rezerve
v višini 1,279.728 SIT, ostanek sredstev tekoče proračunske
rezerve pa se prenese v presežek prihodkov v naslednje leto.

4. člen

Potrdi se presežek vseh prihodkov nad vsemi odhodki v
višini 1,742.658,54 SIT, ki se prenese v proračun Občine
Zreče za leto 1997.

5. člen

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

Št. 012-19/96
Zreče, dne 24. marca 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Zreče
Gorazd Korošec, dipl. ek. l. r.

1121.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), 45. člena zakona
o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 20. člena
statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 30/95) je Občinski
svet občine Zreče na seji dne 24. 3. 1997 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Zreče za leto 1997

1. člen

S proračunom Občine Zreče (v nadaljevanju: občinski
proračun), se zagotavljajo sredstva za financiranje javne po-
rabe v Občini Zreče v letu 1997.

2. člen

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

3. člen

Predvideni prihodki proračuna za leto 1997 znašajo
335,241.861,54 SIT in se razporedijo za:

– tekoče obveznosti 281,797.741,54 SIT,
– investicijske odhodke 52,944.120 SIT,
– račun financiranja 500.000 SIT.
Proračun vključuje prihodke za financiranje zagotov-

ljene porabe in prihodke za financiranje drugih nalog občine.
Podrobnejši pregled prihodkov občinskega proračuna

in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in
odhodkov, računu financiranja in v posebnem delu proraču-
na, ki so sestavni del občinskega proračuna.

4. člen

V rezerve (stalno proračunsko rezervo) Občine Zreče se
izloči 0,50% predvidenih skupnih prihodkov občinskega pro-
računa za leto 1997.

5. 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 in

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

6. člen

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

7. člen

Do sprejema zakona o javnih naročilih se morajo naba-
va opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve odda-
jati s pogodbo in v skaldu s predpisi, ki veljajo za državni
proračun.

8. člen

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

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

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

9. člen

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.
Župan je pooblaščen da:
– odloča o uporabi tekoče proračunske rezerve, ki je

namenjena za financiranje nepredvidenih proračunskih od-
hodkov;
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– odloča o uporabi sredstev rezerv do višine 550.000
SIT, v posameznem primeru za namene iz 12. člena zakona o
financiranju občin;

– odloča o dinamiki porabe sredstev tekočega dela ob-
činskega proračuna;

– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih prora-
čunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti;

– odloča o najetju posojila, vendar le do višine 5%
občinskega proračuna, ki mora biti odplačano do konca tega
proračunskega leta;

– v primeru neenakomernega priliva sredstev začasno
zadrži ali zmanjša uporabo sredstev za posamezne namene,
odobrene v proračunu; o teh ukrepih je župan dolžan obve-
stiti občinski svet ter uporabnike sredstev in po potrebi pred-
lagati spremembo občinskega proračuna.

10. člen

Občina lahko najame posojilo le za financiranje investi-
cij v gospodarske in druge javne infrastrukture, v obsegu, ki
ne presega 10% zagotovljene porabe Občine Zreče v letu
1996, vendar odplačilo anuitet ne sme preseči 5% zagotov-
ljene porabe Občine Zreče, v tem letu.

11. člen

Občinski svet sprejme na predlog župana premoženjsko
bilanco občine po stanju na dan 31. 12. 1997, najkasneje do
31. 3. 1998.

12. člen

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

Št. 012-36/97
Zreče, dne 24. marca 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Zreče
Gorazd Korošec, dipl. ek. l. r.

ŽALEC

1122.

Na podlagi 39., 43. in drugega odstavka 51. člena zako-
na o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list
SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 29/90,
18/93, 47/93 in 71/93), 21. in 29. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US
RS, 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94 in
14/95), 3., 25. in 105. 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 12. in 13. člena statuta Občine
Žalec (Uradni list RS, št. 34/95 in 16/96) je Občinski svet
občine Žalec na seji dne 13. marca 1997 sprejel

O D L O K
o postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje

obvestil in reklam na območju Občine Žalec

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

S tem odlokom se ureja postavljanje in upravljanje
objektov in naprav za nameščanje obvestil in reklam v obliki

plakatov, napisov, znakov, svetlobnih napisov, transparen-
tov, tabel, panojev, simbolov idr. (v nadaljevanju: reklamni
objekti).

II. VRSTE REKLAMNIH OBJEKTOV

2. člen

Reklamni objekti so stalni in prenosni.
Stalni reklamni objekti so: reklamni stebri, reklamne

stene, vgrajene table, na steno pritrjene vitrine, okviri pano-
jev in elektronske table, na kandelabre pritrjeni okviri in
table ter prostostoječi panoji.

Prenosni reklamni objekti so: prenosni panoji in trans-
parenti ter napisi na javnih in drugih vozilih.

Obrazložitev izrazov:
1. reklama je slika, beseda ali druga oblika izražanja, ki

opozarja na izdelek, dejavnost ali dogodek,
2. obvestilo je sporočilo, ki pove nekaj o določeni stva-

ri ali dogodku,
3. jumbo pano je pano velikih dimenzij (5,1 × 2,4 m in

3 × 4 m),
4. obvestilna tabla je plošča, na kateri je napisano ali

nameščeno obvestilo o lokaciji podjetja ali firme in njihove
dejavnosti,

5. reklamna tabla je plošča na kateri je napisana ali
nameščena reklama za firmo, izdelek ali dogodek,

6. reklamni steber je steber na katerega se lepijo ali
nameščajo reklame,

7. svetlobni pano je način oglaševanja, reklamiranja,
kjer je obvestilo osvetljeno in vidno tudi ponoči,

8. transparent je kos blaga ali drugega materiala ali
plošča z napisom ali sliko za javno izražanje, sporočanje ali
reklamiranje,

9. reklamni pano je plošča, na katero se pritrdijo ali
nalepijo reklamni plakati ali predmeti; panoji so lahko pro-
stostoječi ali pritrjeni na steno objekta,

10. reklamno stojalo je stojalo na katero se pritrdijo ali
nalepijo reklame.

Plakatna mesta so reklamni stebri in prostostoječi ali
na steno objekta pritrjeni reklamni panoji. Namenjena so
lepljenju in nameščanju plakatov z reklamno ali obvestilno
vsebino.

3. člen

Glede na velikost in obliko ločimo naslednje reklamne
objekte:

1. jumbo panoje dimenzij 5,1 × 2,4 m in 3 × 4 m,
2. prostostoječe in stenske reklamne table in reklamni

panoji velikosti do 6,0 m2,
3. obvestilne table velikosti do 0,5 m2,
4. reklamna stojala velikosti do 0,5 m2,
5. reklamne stebre,
6. svetlobni panoji velikosti do 3,0 m2,
7. transparente in zastave,
8. reklamne table na kandelabrih velikosti do 0,5 m2.

III. POSTAVLJANJE REKLAMNIH OBJEKTOV
IN DEJAVNOST PLAKATIRANJA

4. člen

Reklamne objekte je dovoljeno postaviti, pritrditi ali
vgraditi na mestih, kjer je postavitelj reklamnega objekta
pridobil dovoljenje za poseg v prostor (dovoljenje za posta-
vitev) s strani Upravne enote Žalec.
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Upravljalec reklamnega objekta je pravna ali fizična
oseba, ki urejuje in vzdržuje reklamni objekt, nanj namešča
reklame in obvestila skladno z določili tega odloka.

Postavitelj je hkrati upravljalec reklamnega objekta,
lahko pa objekte odda v upravljanje drugi pravni ali fizični
osebi.

5. člen

Jumbo panoje in plakatna mesta lahko postavljajo in
upravljajo pravne in fizične osebe, ki so na podlagi pogodbe
z občino pridobile pravico postavljanja in upravljanja.Uprav-
ljalec plakatnih mest je v nadaljevanju imenovan izvajalec
plakatiranja.

Reklamne objekte na zemljiščih, ki so v lasti občine,
lahko postavlja in upravlja z njimi le pravna ali fizična
oseba, ki jo je pooblastila Občina Žalec.

Po prenehanju pravice postavljanja reklamnega objek-
ta, ga mora postavitelj oziroma upravljalec v roku 8 dni
odstraniti.

V primeru, da postavitelj oziroma upravljalec objekta
ne odstrani v predpisanem roku, ga na njegove stroške od-
strani občina.

6. člen

Stalne in prenosne reklamne objekte lahko postavijo
pravne in fizične osebe tudi na lastnih objektih oziroma
funkcionalnih zemljiščih, v skladu s tem odlokom.

7. člen

Upravljalci reklamnih objektov so dolžni reklamne ob-
jekte redno urejevati in vzdrževati ter jih po potrebi obnav-
ljati.

Prepovedano je poškodovati reklamne objekte in rekla-
me ter obvestila, nameščene na njih.

Na reklamnih objektih mora biti na vidnem mestu ozna-
čen uradni naziv upravljalca reklamnega objekta oziroma
izvajalca plakatiranja.

8. člen

Dejavnost plakatiranja ima značaj profitne dejavnosti.
Cena se določa v pogodbi z občino. Izvajalec plakatiranja se
izbere na podlagi javnega razpisa za celotno območje Obči-
ne Žalec ali ločeno po območjih krajevnih skupnosti.

Nameščanje plakatov je dovoljeno samo na plakatnih
mestih, ki so določena s tem odlokom in jih lahko namešča
oziroma odstranjuje samo pooblaščeni izvajalec plaka-
tiranja.

Prepovedano je odstranjevati in poškodovati plakate, ki
so pravilno (skladno z določili 8. in 9. člena tega odloka)
nameščeni na plakatnih mestih.

9. člen

Izvajalec plakatiranja je dolžan izvajati dejavnost pla-
katiranja tako:

1. da so plakati, ki jih namešča na plakatna mesta oprem-
ljeni s štampiljko izvajalca plakatiranja in datumom, do kate-
rega dneva sme plakat viseti na plakatnem mestu,

2. da so plakati na plakatnem mestu primerno razvrš-
čeni,

3. da poškodovane plakate nadomesti z novimi oziroma
jih odstrani v najkrajšem času, najkasneje v roku dveh dni,

4. da odstranjuje plakate, ki niso opremljeni s štampilj-
ko in datumom,

5. da so plakatna mesta vzdrževana in njihova okolica
urejena,

6. da prijavlja komunalnemu inšpektorju nepravilno na-
meščanje plakatov,

7. da po preteku datuma veljavnosti plakata, le-tega
odstrani, najkasneje v roku dveh dni,

8. da mesečno poravnava obveznosti iz pogodbe z ob-
čino,

9. da mesečno poravnava obveznosti iz naslova komu-
nalnih taks v skladu z določili odloka o komunalnih taksah v
Občini Žalec,

10. da vodi evidenco v knjigi plakatiranja.

10. člen

Izvajalec plakatiranja mora voditi evidenco o:
– plakatnih mestih, ki jih ima v upravljanju in
– naročnikih plakatov, ki so v določenih časovnih ter-

minih pritrjeni na določenih plakatnih mestih.
Evidenco je potrebno voditi tekoče dnevno v knjigi

plakatiranja. Vsebovati mora naslednje podatke:
1. podatke o izvajalcu plakatiranja;
– uradni naziv izvajalca plakatiranja (ime in priimek

oziroma uradni naziv podjetja, organizacije oziroma skup-
nosti),

– sedež oziroma kraj bivanja izvajalca plakatiranja,
– številka žiro računa izvajalca plakatiranja;
2. podatke o plakatnem mestu;
– velikost in oblika plakatnega mesta,
– točna lokacija (kraj, objekt, zemljiškoknjižna številka

parcele),
– datum in številka dovoljenja za postavitev, izdanega

pri Upravni enoti Žalec,
– rok trajanja dovoljenja (za stalno, za določen čas);
3. podatke o naročniku plakata;
– uradni naziv naročnika,
– sedež naročnika,
– datum namestitve plakata,
– rok trajanja namestitve (število dni).

IV. POGOJI ZA POSTAVITEV REKLAMNIH
OBJEKTOV

11. člen

Reklamnih objektov iz 1., 2. in 6. točke 3. člena tega
odloka (jumbo, svetlobnih in reklamnih panojev in reklam-
nih tabel) ni možno postaviti v naslednjih primerih:

– če gre za kmetijska oziroma druga zemljišča, kjer bi
postavitev ovirala kmetijsko obdelavo ali vzdrževanje, izje-
moma je dovoljena postavitev na parcelno mejo,

– če gre za zemljišča, ki so zavarovana kot naravno ali
kulturno območje ali je na njem zgrajen zavarovan objekt,

– če gre za zemljišča, kjer je oviran pogled na značilno
veduto mesta, kompleks ali objekt,

– na zelenicah, v parkih ali zemljiščih, kjer bi postavi-
tev zakrila obstoječe ali načrtovane zelenice ali parke,

– če gre za zemljišča, kjer so že postavljene druge ob-
vestilne ali reklamne oznake, pa bi se z dodatno postavitvijo
zmanjšala njihova sporočilnost,

– na zemljiščih, ki so v upravljanju vodnega gospodar-
stva,

– v cestnem svetu kategoriziranih cest, razen če se za
postavitev pridobi soglasje upravljalca ceste,

– na mestih, kjer postavitev zakriva ostala javna obve-
stila,

– na mestih, kjer postavitev zakriva zavarovane ali ne-
zavarovane javne objekte, obeležja spomenike ali druge po-
membne objekte ali naprave,

– na javnih mestih (pločnikih, zelenicah), kjer bi posta-
vitev ovirala osnovno namembnost površine,
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– na površinah in objektih, kjer bi se zaradi tega zmanj-
šala prometna varnost, zaradi zmanjšane pozornosti voznika
ali zmanjšanja zaznavanja prometnih oznak,

– v večjih križiščih, ob cestnih priključkih,
– na površinah, ki služijo kot interventne poti.

12. člen

Reklamnih objektov iz 1., 2. in 6. točke 3. člena tega
odloka (jumbo, reklamnih in svetlobnih panojev in reklam-
nih tabel) ni možno nameščati v naslednjih primerih:

– na zavarovanih objektih,
– na starejših objektih z značilno arhitekturno tipiko,
– na objektih, kjer bi pritrditev kvarila izgled objekta,
– na prodajnih kioskih, energetskih napravah, stebrih,

ograjah in drugih objektih ter drevesih,
– na fasadah objektov, če velikost reklamnega objekta

presega polovico površine fasade.

13. člen

Za postavitev reklamnih objektov ob kategoriziranih in
nekategoriziranih cestah, je potrebno pridobiti soglasje uprav-
ljalca teh cest.

14. člen

Z barvo kot reklamnim sporočilom je možno označiti
objekte ali dele objekta v soglasju vseh lastnikov in uporab-
nikov objekta, ob upoštevanju kriterijev za arhitekturno ob-
likovanje objektov.

15. člen

Svetlobne panoje je dopustno postaviti ali namestiti le
znotraj ureditvenih območij naselij oziroma mesta Žalec.

V. OBLIKA IN VSEBINA REKLAMNIH OBJEKTOV

16. člen

Največja dovoljena velikost reklamnih tabel in panojev
je 6 m2 (3 × 2 m), jumbo panojev pa 5,1 × 2,4 m oziroma 3 ×
4 m. Oblika je lahko kvadratna ali pravokotna (pokončna ali
ležeča). Največja višina reklamne table oziroma panoja ne
sme presegati 2 m, skupna višina s podstavkom pa ne sme
biti višja od 3 m.

17. člen

Na enem mestu je lahko postavljenih več reklamnih
objektov, ki morajo biti ločeni med sabo.

18. člen

Obveščanje in reklamiranje na reklamnih objektih se
mora izvajati v skladu s sprejetimi moralnimi in družbenimi
normami.

VI. IZDAJANJE DOVOLJENJ

19. člen

Za postavitev, vgraditev ali pritrditev reklamnih ob-
jektov je potrebno dovoljenje Upravne enote Žalec, za iz-
dajo katerega mora izvajalec predložiti potrdilo o prijavi
taksnega predmeta skladno z odlokom o komunalnih tak-
sah v Občini Žalec. Dovoljenje se izdaja skladno z določili
tega odloka in odloka o določitvi pomožnih objektov in
drugih objektov, naprav in del za katere ni potrebno loka-
cijsko dovoljenje.

20. člen

Dovoljenje se izda za določen oziroma za nedoločen
čas.

Dovoljenje se lahko prekliče, če to zahtevajo novona-
stale prometne ali druge razmere, če znak ni več potreben ali
primeren, če objekt ali bližnja okolica nista primerno vzdrže-
vana, ali niso izpolnjeni drugi pogoji iz dovoljenja Upravne
enote Žalec.

VII. ODSTOPANJA

21. člen

Izjemoma je mogoče postaviti reklamne objekte tudi
izven lokacij določenih v tem odloku, vendar le za določen
čas in ob izjemnih prireditvah (volitve, kulturne, športne,
humanitarne in druge prireditve, ki promovirajo mesto in
okolico).

Kljub določilu iz prvega odstavka tega člena, ni mogo-
če postaviti reklamnih objektov na mestih, kjer bi bila ogro-
žena varnost cestnega prometa.

VIII. PREHODNA DOLOČBA

22. člen

Za vse reklamne objekte na območju Občine Žalec, ki
so ob sprejetju tega odloka že postavljeni, vgrajeni ali pritr-
jeni brez dovoljenja, si morajo investitorji pridobiti dovolje-
nje Upravne enote Žalec, najkasneje v roku 3 mesecev po
izidu tega odloka v Uradnem listu RS.

IX. NADZOR

23. člen

Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja
urbanistični inšpektor in občinski komunalni inšpektor, vsak
v okviru svojih pristojnosti.

Komunalni inšpektor ima pravico z odločbo:
1. odrediti, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravi-

jo v roku, ki ga določi,
2. odrediti, da je potrebno reklamni objekt odstraniti:
– če je prenehala pravica postavljanja,
– če upravljalec reklamnega objekta ne urejuje ali ne

vzdržuje skladno z določili tega odloka,
3. odrediti, da se uvede postopek izbire novega izvajal-

ca plakatiranja, kolikor se večkrat zaporedno ugotovijo ne-
pravilnosti pri izvajanju te dejavnosti.

X. KAZENSKE DOLOČBE

24. člen

Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek pravna oseba – upravljalec reklamnih objektov
oziroma izvajalec plakatiranja, če:

1. reklamni objekt ne odstrani po prenehanju pravice
postavljanja (5. člen),

2. reklamni objekt ne urejuje in vzdržuje redno (7. člen),
3. na reklamnem objektu ne označi svojega uradnega

naziva (7. člen),
4. izvaja dejavnost plakatiranja v nasprotju z določili

9. člena,
5. postavi reklamni objekt v nasprotju z določili

11. člena tega odloka,
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6. namesti reklamni objekt v nasprotju z določili
12. člena,

7. označi z barvo kot reklamnim sporočilom objekt ali
dele objekta v nasprotju z določili 14. člena,

8. postavi ali namesti svetlobne panoje zunaj ureditve-
nih območij naselij oziroma mesta Žalec (15. člen),

9. ne upošteva določil glede velikosti, oblike in vsebine
reklamnih objektov (3., 16., 17. in 18. člen).

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje
posameznik in odgovorna oseba upravljalca reklamnega ob-
jekta oziroma izvajalca plakatiranja, ki stori prekršek iz prve-
ga odstavka tega člena.

25. člen

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek pravna oseba, ki ni izvajalec plakatiranja, če
namešča plakate na plakatna mesta ali izven njih (8. člen).

Z denarno kaznijo najmanj 5.000 tolarjev se kaznuje
posameznik in odgovorna oseba pravne osebe, če stori prekr-
šek iz prvega odstavka tega člena.

26. člen

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek posameznik, če:

1. poškoduje reklamne objekte, reklame ali obvestila,
nameščene na njih (7. člen),

2. odstrani ali poškoduje plakate, ki so pravilno name-
ščeni na plakatnih mestih (8. člen).

XI. KONČNI DOLOČBI

27. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati 13. in
14. člen odloka o javnem redu in miru ter o komunalni
ureditvi.

28. člen

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

Št. 353/014/96
Žalec, dne 13. marca 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

1123.

Na podlagi 26. in 30. člena zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), 21. in 29. člena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95),
3., 25., 105. in 241. člena zakona o prekrških (Uradni list
SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št.
10/91, 13/93 in 66/93) ter v skladu z 12. in 13. členom
statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/95 in 16/96) je
Občinski svet občine Žalec 20. marca 1997 sprejel

O D L O K
o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Žalec

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(namen odloka)

S tem odlokom se določajo vrste komunalnih odpadkov
(v nadaljevanju besedila: odpadki), njihovo zbiranje, odva-
žanje, odlaganje in način obračunavanja in nadzor nad izva-
janjem tega odloka na območju Občine Žalec.

2. člen

(cilji ravnanja z odpadki)

Cilji ravnanja z odpadki po tem odloku so:
1. preprečevanje nastajanja in zmanjševanje količin od-

padkov,
2. ločeno zbiranje odpadkov na izvoru nastanka po si-

stemu ločenega zbiranja odpadkov,
3. vračanje odpadkov v ponovno uporabo (reciklira-

nje),
4. preprečevanje neorganiziranega oziroma divjega od-

laganja odpadkov,
5. sprejemljivost ukrepov za okolje,
6. uveljavitev načela “stroške plača povzročitelj”.

3. člen

(subjekti ravnanja z odpadki)

Subjekti ravnanja z odpadki so:
1. Občina Žalec,
2. izvajalci javnih služb ravnanja z odpadki in druge

osebe javnega in zasebnega prava, kadar opravljajo dejav-
nost ravnanja z odpadki (v nadaljevanju besedila: izvajalci)
na podlagi koncesije občine,

3. povzročitelji obremenitev, torej pravne in fizične ose-
be, pri katerih nastajajo odpadki (v nadaljevanju besedila:
povzročitelji).

4. člen

(sistem ravnanja z odpadki)

Na področju ravnanja z odpadki se vzpostavi naslednji
sistem:

1. ločeno zbiranje odpadkov na izvoru njihovega nasta-
janja ter prevažanje, sortiranje in skladiščenje odpadkov,

2. vračanje koristnih odpadkov v ponovno uporabo,
3. okolju prijazno ravnanje z nevarnimi odpadki iz go-

spodinjstev,
4. odlaganje preostalih odpadkov na urejenih odlagali-

ščih,
5. saniranje divjih odlagališč.
Postopnost uvedbe in način ločenega zbiranja odpad-

kov bosta podrobneje določena v pravilniku o ravnanju z
odpadki, ki ga bo pripravila strokovna služba občine v sode-
lovanju z izvajalci.

5. člen

(obveznost ravnanja z odpadki)

Na celotnem območju Občine Žalec je obvezno ravna-
nje z odpadki iz vseh virov na način, opisan v tem odloku.

Vsi lastniki, najemniki oziroma drugi uporabniki (če so
znani, sicer pa lastniki) objektov bivanja, proizvodnih in
storitvenih dejavnosti na območju Občine Žalec, morajo biti
kot povzročitelji vključeni v sistem ravnanja z odpadki.

Inšpekcijski organi lahko z odločbo zahtevajo, da izva-
jalci in povzročitelji ravnajo po določilih tega člena.

6. člen

(obveznost določb)

Določbe tega odloka so obvezne za vse subjekte ravna-
nja iz 3. člena tega odloka.
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Inšpekcijski organi z odločbo lahko zahtevajo ravnanje
v skladu z določilom iz prejšnjega odstavka.

7. člen

(opravljanje dejavnosti ravnanja z odpadki)

Dejavnost ravnanja z odpadki opravljajo izvajalci po
programu, ki ga sprejme Občinski svet občine Žalec v skladu
s predpisi in s tem odlokom.

II. ODPADKI

8. člen

(vrste odpadkov)

Komunalni odpadki so gospodinjski in njim podobni
odpadki, ki nastajajo v gospodinjstvih, v proizvodnih in
storitvenih dejavnostih, v bivalnem okolju ter na površinah
in v objektih, ki so v javni rabi, ki so pretežno trdi in po svoji
sestavi heterogeni.

Določbe tega odloka ne veljajo za posebne odpadke iz
industrije in obrti, ki vsebujejo nevarne snovi in je treba
ravnati z njimi v skladu s posebnimi predpisi.

Komunalni odpadki so:
1. biološki odpadki (organski):
– kuhinjski odpadki (ostanki hrane, zelenjavni odpad-

ki...),
– vrtni odpadki, trava listje, vejevje, grmičevje,
– hmeljevina,
– drugi odpadki (perje, lasje, žagovina...),
2. odpadni papir in karton,
3. odpadno steklo (belo in barvno),
4. odpadne umetne mase in gumiji (polimeri, elastome-

ri...),
5. odpadne kovine,
6. les,
7. preostali komunalni odpadki:
– pepel,
– keramika,
– usnje,
– tekstil,
– odpadki in smeti, ki nastajajo pri čiščenju javnih po-

vršin,
– trdne usedline cestne kanalizacije iz požiralnikov in

čistilnih naprav ob upoštevanju ustreznih predpisov,
8. odpadni gradbeni material, jalovina.

III. ZBIRANJE ODPADKOV

9. člen

(zbiranje odpadkov)

Povzročitelji so dolžni zbirati odpadke v posodah in
kesonih iz 1. in 2. točke prvega odstavka 14. člena tega
odloka na urejenem prostoru, ki je v objektu oziroma na
prostem, če v objektu ni dovolj prostora.

Povzročitelji, ki so oddaljeni od prevoznih cest več kot
100 m, do katerih izvajalec zaradi odmaknjenosti ne more
priti in nimajo določenega skupnega odlagališča, lahko zbi-
rajo odpadke v vrečkah za odpadke iz 3. točke prvega od-
stavka 14. člena tega odloka.

Povzročitelji iz drugega odstavka tega člena si morajo
glede na količino odpadkov pri izvajalcu priskrbeti ustrezno
število plastičnih vrečk iz 3. točke prvega odstavka 14. čle-
na, letno pa najmanj 52 vrečk.

Izvajalci lahko v skladu s programom iz 7. člena tega
odloka določijo tudi skupno odjemno mesto za več povzro-
čiteljev odpadkov, z uporabo skupne posode za odpadke.

10. člen

(prostor za zbirno in odjemno mesto)

Zbirno mesto za odpadke je ustrezno urejen prostor, na
katerem povzročitelji redno odlagajo odpadke v tipizirane
posode, kesone ter plastične vrečke za odpadke skladno s 4.
členom tega odloka. Zbirno mesto se običajno nahaja čim
bližje nastajanja odpadkov.

Odjemno mesto za odpadke je ustrezno urejen prostor,
od koder izvajalci redno odvažajo odpadke. Odjemna mesta
se nahajajo ob robu pločnika, magistralne, regionalne, lokal-
ne in krajevne ceste oziroma tam, kjer jih določi izvajalec v
dogovoru s povzročiteljem. Izvajalcu mora biti omogočen
dostop do odjemnega mesta.

11. člen

(pogoji za ureditev zbirnega in odjemnega mesta)

Zbirno in odjemno mesto za odpadke morata ustrezati
funkcionalnim, estetskim, higiensko-tehničnim ter požarno-
varnostnim pogojem in ne smeta ovirati in ogrožati prometa
na javnih površinah.

12. člen

(vzdrževanje zbirnih in odjemnih mest)

Zbirna in odjemna mesta urejajo in vzdržujejo skladno
z 11. členom tega odloka ter po navodilih izvajalcev povzro-
čitelji odpadkov.

Inšpekcijski organi lahko z ureditveno odločbo zahte-
vajo ureditev in vzdrževanje zbirnih in odjemnih mest.

13. člen

(načrtovanje zbirnih in odjemnih mest)

Načrtovalci in projektanti morajo pri oblikovanju novih
stanovanjskih in poslovnih objektov, sosesk in naselij ter pri
prenovi zgradb in delov naselij upoštevati poleg splošnih
normativov in standardov tudi določbe tega odloka in obsto-
ječo tehnologijo zbiranja in odvažanja odpadkov ter opremo
izvajalcev.

14. člen

(vrste posod za odpadke)

Povzročitelji morajo skladno s programom iz 7. člena
tega odloka ter navodili izvajalcev odpadke odlagati v:

1. tipizirane plastične in kovinske posode volumna 120,
160, 240, 660 in 1100 l,

2. tipizirane velike zaprte kesone (zaboje) volumna 4
do 8 m3,

3. posebne vrečke za odpadke, ki jih določi izvajalec v
programu, samo kolikor se ne morejo uporabiti tipizirane
posode iz 1. in 2. točke tega odstavka,

4. tipizirane velike odprte kesone volumna do 20 m3 za
kosovne odpadke.

Vrsto in število posod za odpadke določijo izvajalci, v
skladu s tehnologijo zbiranja in odvažanja, dostopnostjo ozi-
roma odmaknjenostjo povzročiteljev ter strukturo in vrsto
odpadkov in v skladu s programom iz 7. člena tega odloka.

Inšpekcijski organi lahko z odločbo določijo vrsto in
število posod, kolikor se izvajalec in povzročitelj o tem ne
moreta dogovoriti.

15. člen

(prepoved odlaganja odpadkov izven posod za odpadke)

Na zbirnih in odjemnih mestih je prepovedano odlagati
odpadke izven posod za odpadke.

V primeru občasnega povečanja količin odpadkov, ki
se odlagajo v posode in kesone iz 1. in 2. točke prvega
odstavka 14. člena tega odloka, si morajo povzročitelji pri
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izvajalcu proti plačilu priskrbeti vrečke iz 3. točke istega
člena.

Inšpekcijski organi z odločbo lahko zahtevajo odstrani-
tev odpadkov, ki se odlagajo izven posod za odpadke. Od-
stranitev teh odpadkov gre v breme povzročitelja.

16. člen

(prepoved nepravilnega odlaganja v posamezne
posode za odpadke)

V tipizirane posode, kesone in vrečke za odpadke je
prepovedano zbirati:

1. odpadke v tekočem stanju,
2. kužen material, tleče, lahko vnetljive, gorljive, eks-

plozive, reaktivne, jedke, dražljive, strupene snovi in radio-
aktivne odpadke, ki se morajo odlagati v skladu s pravilni-
kom o ravnanju s posebnimi odpadki, ki vsebujejo nevarne
snovi (Uradni list RS, št. 20/86),

3. gradbene odpadke.
V tipizirane kesone iz 4. točke prvega odstavka 14.

člena, namenjene zbiranju kosovnih odpadkov, je prepove-
dano odlagati katere koli druge odpadke, ki ne sodijo v
kategorijo kosovnih odpadkov.

Ločeno zbiranje in odlaganje odpadkov po določilih
pravilnika o ravnanju z odpadki je obvezno, ko je na določe-
nem območju tako odstranjevanje dejansko uvedeno.

Prav tako je prepovedano zbiranje odpadkov v nasprot-
ju s programom iz 7. člena tega odloka.

Inšpekcijski organi lahko z odločbo prepovedo odla-
ganje odpadkov na podlagi prejšnjih štirih odstavkov tega
člena.

17. člen

(relacija zbirno mesto – odjemno mesto)

Povzročitelji so dolžni v času odvoza odpadkov posode
za odpadke in vrečke za odpadke, razen tipizirane velike
zabojnike (14. člen, 2. in 4. točka prvega odstavka), pripelja-
ti z zbirnega na odjemno mesto, najkasneje do 6. ure zjutraj
na dan odvoza.

Povzročitelji so dolžni posode po izpraznitvi vrniti na-
zaj na zbirno mesto.

Inšpekcijski organi lahko z odločbo zahtevajo, da mo-
rajo povzročitelji na dan odvoza odpadkov prestaviti posode
za odpadke z zbirnega mesta na odjemno mesto in jih po
izpraznitvi vrniti nazaj.

18. člen

(vzdrževanje dovoznih poti in praznjenje posod)

Povzročitelji so dolžni vzdrževati čistočo na odjemnih
mestih in dovoznih poteh do odjemnega mesta. Povzročitelji
so tudi v zimskem času dolžni omogočiti izvajalcu dostop do
odjemnih mest.

Izvajalec je dolžan izprazniti tipizirane posode tako, da
ne onesnaži prostora ter ne poškoduje posode ali okolice,
kjer se opravlja delo. Kadar izvajalci pri praznjenju posod
onesnažijo odjemno mesto, so ga dolžni takoj očistiti.

19. člen

(ravnanje z vrtnimi odpadki, travo listjem, vejevjem)

Individualni lastniki vrtov in zelenic na primernem me-
stu uredijo kompostnice za odlaganje odpadkov s teh povr-
šin (zelenjavni odpadki, vrtni odpadki, trava, listje, vejevje,
grmičevje) in ostalih organskih odpadkov.

20. člen

(ravnanje s hmeljevino)

Ravnanje s hmeljevino temelji na postopku komposti-
ranja (zorenja) ter vračanja dozorelega komposta nazaj v

nasade hmelja. Pridelovalci hmelja (povzročitelji) so dolžni
ravnati s hmeljevino po navodilu za ravnanje s hmeljevino,
ki ga pripravi Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec.

Hmeljevino, ostanke trt in listov je prepovedano odla-
gati na divja odlagališča, izven hmeljišč in izven urejenih
deponij ob obiralnih strojih.

Kompostiranje hmeljevine mora biti urejeno tako, da se
pri procesu kompostiranja ne širi neprijeten vonj in da se že
razgrajen rastlinski ostanek vrača nazaj v nasade hmelja.

Pridelovalci hmelja so dolžni v roku treh let po uvelja-
vitvi tega odloka zagotoviti izvajanje odstranjevanja poli-
propilenske vrvice iz hmeljevine oziroma pričeti z uporabo
biorazgradljive vrvice.

Inšpekcijski organi lahko z odločbo zahtevajo:
– da povzročitelj, ki je hmeljevino deponiral na divjem

odlagališču, le-to v določenem roku odstrani. Če tega ne
stori, jo na njegove stroške odstrani pooblaščena organizaci-
ja takoj, ko dobi zahtevo pristojnega inšpekcijskega organa,

– ureditev deponije za kompostiranje v skladu z dolo-
čili iz tega člena ter določili navodila za ravnanje s hmelje-
vino,

– uporabo biorazgradljive vrvice oziroma odstranitev
polipropilenske vrvice pred kompostiranjem hmeljevine.

21. člen

(ravnanje z ostanki hrane)

Obrati družbene prehrane, prehrambene trgovine, go-
stinska podjetja in zasebni gostinci so dolžni odlagati ostan-
ke hrane in druge biološke odpadke (gnilo sadje, zelenjava
itd...) v zaprte posode za zbiranje in odvoz ostankov hrane,
ali pa morajo te vrste odpadkov odlagati v plastične vrečke,
le-te pa v posode za odpadke.

Inšpekcijski organi lahko določijo mesto za posode in
pogostost odvoza. Inšpekcijski organi lahko zahtevajo tak
način odlaganja tudi v drugih primerih, kjer zbiranje biolo-
ških odpadkov povzroča motnje za okolico (smrad).

22. člen

(organiziranje javnih prireditev)

Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prire-
ditev in aktivnosti na prostem, pri katerih nastajajo odpadki,
morajo v času trajanja prireditve prireditveni prostor opremi-
ti z ustreznimi posodami za zbiranje odpadkov, po končani
prireditvi pa takoj oziroma najkasneje v 6 urah, poskrbeti, da
se prireditveni prostor očisti in da odpadke odpeljejo na
odlagališče pooblaščeni izvajalci za ravnanje z odpadki, naj-
kasneje v 24 urah.

Organizator javne prireditve je dolžan plačati vse stro-
ške, ki nastanejo ob izvajanju določil iz prvega odstavka
tega člena.

Inšpekcijski organi lahko organizatorjem javnih prire-
ditev in aktivnosti na prostem z odločbo naložijo, da se
ravnajo po določilih prvega odstavka tega člena.

23. člen

(vzdrževanje čistoče na javnih površinah)

Lastniki so dolžni na igriščih, avtobusnih postajah, par-
kih, parkiriščih in drugih javnih površinah namestiti potreb-
no število posod za odpadke in organizirati praznjenje po-
sod.

Lastniki javnih površin so dolžni plačati vse stroške, ki
nastanejo ob izvajanju določil iz prvega odstavka tega člena.

24. člen

(potrdilo o rednem odvozu odpadkov)

K vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja novogradnje
in vlogi za izdajo odločbe o izpolnjevanju pogojev za
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opravljanje gospodarske dejavnosti (registracija samostojne-
ga podjetnika ali gospodarske družbe) mora vlagatelj priloži-
ti potrdilo izvajalca, da je kot povzročitelj prijavljen na
odvoz odpadkov v skladu s tem odlokom.

Ob prijavi na odvoz odpadkov, je povzročitelj dolžan
izvajalcu sporočiti predvidene vrste in količine odpadkov ter
plačati prispevek za nakup posode za odpadke.

Šele na podlagi izdanega potrdila izvajalca Upravna
enota Žalec izda povzročitelju gradbeno dovoljenje oziroma
odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje gospodarske
dejavnosti.

Ob vselitvi oziroma ob pričetku opravljanja gospodar-
ske dejavnosti, je izvajalec dolžan povzročitelju dostaviti
posodo za odpadke in ga vključiti v sistem ravnanja z
odpadki.

25. člen

(ravnanje s posodami za odpadke)

Izvajalci so dolžni posode za odpadke po potrebi ali na
zahtevo inšpekcijskega organa čistiti, razkuževati in vzdrže-
vati, jih sproti popravljati ter dotrajane nadomeščati z novi-
mi ali rabljenimi.

Nosilci stroškov čiščenja, razkuževanja in vzdrževanja
posod za odpadke so povzročitelji. Prav tako so dolžni pla-
čati stroške popravila oziroma zamenjave posode za odpad-
ke, če so posodo poškodovali ali jim je bila odtujena.

Inšpekcijski organi lahko na podlagi prvega odstavka
tega člena izvajalcu z odločbo naložijo čiščenje, razkuževa-
nje, vzdrževanje, popravljanje in nadomeščanje dotrajanih
posod.

26. člen

(nabava posod za odpadke)

Posode za odpadke lahko nabavijo povzročitelji, izva-
jalec ali Občina Žalec na osnovi potrjenega in sprejetega
programa iz 7. člena tega odloka.

V primeru, da posode za odpadke nabavi izvajalec,
zaračunava povzročiteljem poleg cene za odvoz tudi obrab-
nino za uporabo posod.

V primeru, da je povzročitelj tudi lastnik tipizirane
posode za odpadke, ki ustreza tehnologiji odvažanja, izvaja-
lec obrabnine ne sme zaračunavati.

IV. ODVAŽANJE ODPADKOV

27. člen

(pogostost odvozov)

Izvajalci so dolžni posode, kesone in vrečke za odpad-
ke iz 14. člena tega odloka prazniti skladno z programom
oziroma razporedom odvoza, ki ga pripravijo izvajalci v
soglasju z inšpekcijskim organom in ki ga potrdi Občinski
svet Občine Žalec.

Razpored se objavi v javnih občilih in na krajevno
običajen način. Razpored mora ustrezati strukturi in količini
posameznih odpadkov.

V primeru izpada odvoza zaradi višje sile ali večjih ovir
na dovozu (sneg, prekop dovoza ipd.…), so izvajalci dolžni
opraviti odvoz odpadkov najkasneje v naslednjih dveh de-
lovnih dneh po prenehanju ovire oziroma praznikih, ali orga-
nizirati odvoz na drugi način, na primer z večjimi kesoni.

Inšpekcijski organi lahko v primeru neupoštevanja do-
ločil tega člena izvajalcem z odločbo odredijo odvoz od-
padkov.

28. člen

(način odvoza)

Izvajalci smejo odvažati odpadke samo s posebej ureje-
nimi komunalnimi vozili, ki omogočajo brezprašno higien-
sko nakladanje, odvažanje in praznjenje.

Inšpekcijski organi lahko zahtevajo od izvajalca, da
odvaža odpadke le s posebej urejenimi komunalnimi vozili.

Manjše količine odpadkov iz 4., 7. in 8. točke 8. člena
tega odloka – merilo je prikolica za osebni avto, lahko odva-
žajo na odlagališče tudi povzročitelji sami.

Inšpekcijski organi lahko z odločbo naložijo povzroči-
telju, ki sam odvaža odpadke iz prejšnjega odstavka tega
člena, da uporabi za to ustrezno prevozno sredstvo.

29. člen

(ravnanje s kosovnimi odpadki)

Kosovni odpadki so komunalni odpadki, ki jih zaradi
velikosti in teže ni mogoče oziroma jih ni smotrno zbirati v
tipizirane posode iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka
14. člena tega odloka. Zbirajo se po sistemu ločenega zbira-
nja odpadkov kot sekundarnih surovin.

Kosovne odpadke lahko odvažajo tudi povzročitelji sa-
mi v dogovoru z izvajalci, vendar morajo za posamezne vrste
odpadkov uporabiti tehnično ustrezna vozila, ki omogočajo
brezprašno in higiensko nakladanje, prevažanje in praznje-
nje ali na način, ki omogoča takšno nakladanje, prevažanje
in praznjenje.

Kosovne in nevarne odpadke iz gospodinjstev odvaža-
jo izvajalci po posebnem naročilu in plačilu naročnika in jih
odložijo na za to določena mesta oziroma predajo pooblašče-
nim organizacijam.

Izvajalci so dolžni po naročilu občine najmanj enkrat
letno v spomladanskem ali jesenskem času organizirati od-
voz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev na celotnem ob-
močju občine. Zbiranje odpadkov se objavi na krajevno obi-
čajen način. V času med posameznimi akcijami, občani
zbirajo ter hranijo odpadke iz prvega odstavka tega člena
doma.

Izvajalci so dolžni ob odvozu kosovnih odpadkov od-
jemno mesto očistiti.

V. ODLAGANJE ODPADKOV

30. člen

(odlaganje odpadkov)

Izvajalci in povzročitelji morajo odpadke odlagati na za
to dejavnost določeno odlagališče odpadkov.

31. člen

(sprejemljivost odlagališča odpadkov)

Na odlagališču odpadkov se lahko odlagajo samo od-
padki, ki jih dovoljuje veljavni poslovnik odlagališča.

Drugih odpadkov ni dovoljeno odlagati na odlagališče
odpadkov, razen odpadkov, ki se odlagajo pod posebnimi
pogoji in za katere si izvajalci pridobijo mnenje pooblaščene
strokovne institucije.

Inšpekcijski organi lahko z odločbo na odlagališču pre-
povedo odlaganje odpadkov, ki niso zajeti v tem členu oziro-
ma naložijo pridobitev mnenja pooblaščene strokovne insti-
tucije glede deponiranja odpadkov, ki se odlagajo pod
posebnimi pogoji.

32. člen

(odlaganje odpadnega gradbenega materiala in jalovine)

Odpadne inertne (nedejavne) gradbene materiale in ja-
lovino je v skladu s sanacijskimi programi in z dovoljenjem
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pristojnega organa dopustno uporabiti za izravnave pri ure-
janju okolij, nasipov oziroma cestišč.

Odlaganje gradbenih materialov in jalovine ne sme
ogrožati podtalnice, vodotokov ter virov pitne vode.

Inšpekcijski organi lahko z odločbo prepovedo odlaga-
nje odpadnega gradbenega materiala in jalovine, ki se odla-
gajo brez oziroma v nasprotju z določili dovoljenja pristoj-
nega organa oziroma odredijo potrebne ukrepe za sanacijo in
vrnitev v prvotno stanje na stroške povzročitelja.

33. člen

(režim odlaganja odpadkov)

Upravljalec odlagališča s poslovnikom določi režim
odlaganja odpadkov na odlagališču. Poslovnik ureja eviden-
co dovoza odpadkov na odlagališče, ravnanje z odpadki na
odlagališču, tehnologijo deponiranja odpadkov, nadzor in
dela, ki se izvajajo na odlagališču, delovni čas odlagališča,
postopek izdaje dovoljenj za odlaganje posebnih odpadkov
iz industrije, obrti in drugih dejavnosti, čiščenje izcednih
vod in kontrolo vpliva na okolje, požarno varnost ter vzdrže-
vanje okolice odlagališča.

Soglasje k poslovniku poda Občinski svet občine Žalec.

34. člen

(obratovalni čas)

Obratovalni čas na odlagališču določi upravljalec odla-
gališča. Izvajalci in povzročitelji so dolžni pripeljati odpad-
ke na odlagališče v obratovalnem času in jih odložiti na
mestu, ki ga določi upravljalec.

35. člen

(odlaganje odpadkov izven odlagališča)

Izven odlagališča odpadkov je prepovedano odlaganje
odpadkov.

Kdor odloži odpadke izven odlagališča odpadkov, jih
je dolžan na svoje stroške odstraniti in prepeljati na odlagali-
šče. Če tega ne stori, jih odstranijo na njegove stroške izva-
jalci takoj, ko dobijo zahtevo pristojnega inšpekcijskega or-
gana.

Če storilca ni možno ugotoviti, odstrani odpadke last-
nik zemljišča na zahtevo in v roku, ki ga določi inšpekcijski
organ. Občina lastniku zemljišča zagotavlja strokovno in
finančno pomoč.

Inšpekcijski organi lahko z odločbo zahtevajo odstrani-
tev odpadkov, ki so odloženi izven odlagališča odpadkov in
njihovo deponiranje na odlagališču. Odločbo za odstranitev
odpadkov lahko inšpekcijski organi izdajo tako povzročite-
ljem kot tudi izvajalcem v skladu s prvim, drugim in tretjim
odstavkom tega člena.

36. člen

(prepoved kurjenja odpadkov)

Prepovedano je kuriti komunalne odpadke na prostem.

VI. OBRAČUN RAVNANJA Z ODPADKI

37. člen

(določanje cen)

Cena ravnanja z odpadki se določa skladno z veljavni-
mi predpisi.

38. člen

(načelo “povzročitelj plača”)

Stroške za ravnanje z odpadki so dolžni plačevati vsi
povzročitelji iz drugega odstavka 5. člena tega odloka, za
katere je organizirano ravnanje z odpadki.

39. člen

(način obračunavanja ravnanja z odpadki)

Način obračuna ravnanja z odpadki je opredeljen v
pogodbi o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja, od-
voza in deponiranja komunalnih odpadkov v Občini Žalec,
ki jo skleneta Občina Žalec in izvajalec.

Osnova za obračun ravnanja z odpadki je volumen po-
sod za odpadke, ki se deponirajo.

Povzročiteljem, ki pripeljejo odpadke sami na deponi-
jo, se stroški odlaganja odpadkov obračunajo po m3 pripelja-
nih odpadkov po ceni, ki je določena v veljavnem ceniku
upravljalca deponije.

40. člen

(spremembe podatkov)

Za obračunavanje stroškov ravnanja z odpadki sporoči-
jo povzročitelji izvajalcem podatke in njihove spremembe v
roku, ki ga ti določijo.

41. člen

(pridobivanje podatkov)

Če povzročitelji v roku, ki ga določijo izvajalci, ne
sporočijo zahtevanih podatkov, si izvajalci pridobijo podat-
ke iz razpoložljivih uradnih evidenc.

42. člen

(obveznost plačila in sklenitve pogodbe)

Obveznost plačila stroškov za ravnanje z odpadki na-
stane za povzročitelje iz drugega odstavka 5. člena tega
odloka z dnem, ko začnejo izvajalci opravljati storitve na
njihovem območju ali ko se povzročitelji iz drugega odstav-
ka 5. člena tega odloka vselijo v stanovanje ali pričnejo
uporabljati poslovne prostore.

Povzročitelji odpadkov iz drugega odstavka 5. člena
tega odloka sklenejo z izvajalcem pogodbo o odvozu in
odlaganju odpadkov. Sklenitev pogodbe je obvezna. Če je
pogodbeni stranki ne skleneta v roku 30 dni, je izvajalec
dolžan kršitelja prijaviti pristojnemu inšpekcijskemu or-
ganu.

VII. NADZOR

43. člen

(izvajanje nadzora)

Inšpekcijski organ pristojen za nadzor nad izvajanjem
določb tega odloka je komunalna inšpekcija Občine Žalec,
ki opravlja nadzor in ukrepa v okviru svojega delovnega
področja in zakonskih pooblastil.

Organ, naveden v prvem odstavku tega člena, lahko
pri opravljanju nadzora izdaja odločbe ter odreja druge
ukrepe, katerih namen je zagotovitev izvrševanja določb
tega odloka.

Izvajalci in povzročitelji so dolžni ugotavljati nepravil-
no ravnanje z odpadki v skladu s tem odlokom. V primeru
neupoštevanja tega odloka so dolžni kršitelje prijaviti pri-
stojni komunalni inšpekciji v občini.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

44. člen

(denarne kazni za izvajalce)

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek pravna oseba – izvajalec, če:
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1. ne izvaja odvoza odpadkov v skladu s 6. členom,
2. ne očistijo odjemnega mesta, če so ga pri praznjenju

posod za odpadke onesnažili (18. člen),
3. po potrebi ali na zahtevo pristojne komunalne inš-

pekcije ne čistijo, razkužujejo, vzdržujejo in nadomeščajo
dotrajane posode za odpadke (25. člen),

4. ne praznijo posod za odpadke, skladno z razporedom
odvoza (27. člen),

5. ne opravijo odvoza komunalnih odpadkov najkasne-
je v dveh dneh po prenehanju ovire ali višje sile (27. člen),

6. odvažajo odpadke z neprimernimi vozili v nasprotju
z 28. členom,

7. ne organizirajo odvoza kosovnih odpadkov skladno
z naročilom naročnika oziroma ob odvozu ne očistijo odjem-
nih mest skladno z 29. členom,

8. odlagajo odpadke izven določenega odlagališča ozi-
roma mesta na odlagališču, ki ga določijo upravljalci, odla-
gajo na odlagališče komunalnih odpadkov nekomunalne od-
padke in odpadke, za katere si niso pridobili strokovnega
mnenja (31. in 35. člen).

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje
odgovorna oseba izvajalca, ki stori prekršek iz prvega od-
stavka tega člena.

45. člen

(denarne kazni za povzročitelje)

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek posameznik, če kot povzročitelj:

1. ravna v nasprotju s 6. členom tega odloka,
2. ne ureja in vzdržuje zbirnega in odjemnega mesta v

skladu z 11. členom in po navodilih izvajalcev (12. člen),
3. ne odlaga odpadkov v posode za odpadke, določene

v 14. členu,
4. odlaga odpadke izven posod za odpadke (15. člen),
5. odlaga odpadke v nasprotju s 16. členom,
6. v času odvoza ne pripelje posod za odpadke na od-

jemno mesto ali jih po izpraznitvi ne vrne na zbirno mesto
(17. člen),

7. ne vzdržuje čistoče na dovoznih poteh do odjemnega
mesta oziroma v zimskem času ne omogoči izvajalcu dosto-
pa do posod za odpadke (18. člen),

8. odlaga hmeljevino na divjih odlagališčih izven nasa-
dov hmelja oziroma izven urejenih deponij ob obiralnih
strojih (20. člen),

9. po preteku odložilnega roka treh let ne izvaja odstra-
njevanja polipropilenske vrvice iz hmeljevine oziroma ne
uporablja biorazgradljive vrvice (20. člen),

10. ne uredi deponije za kompostiranje skladno z dolo-
čili 20. člena tega odloka in določili navodila za ravnanje s
hmeljevino (20. člen),

11. ne odlaga ostankov hrane in drugih bioloških od-
padkov v zaprte posode za odpadke ali v plastične vrečke
(21. člen),

12. sam odvaža odpadke na odlagališče v nasprotju s
tretjim odstavkom 28. člena in drugim odstavkom 29. člena,

13. odlaga gradbeni material in jalovino brez oziroma v
nasprotju z določili iz dovoljenja pristojnega organa (32.
člen)

14. kuri komunalne odpadke na prostem (36. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje

za prekršek pravna ter fizična oseba, ki opravlja gospodarsko
ali drugo dejavnost, če kot povzročitelj stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena.

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje
odgovorna oseba ali delavec pravne osebe, če stori prekršek
iz prvega odstavka tega člena.

46. člen

(denarne kazni za povzročitelje)

Z denarno kaznijo najmanj 40.000 SIT se kaznuje za
prekršek posameznik, če se kot lastnik, najemnik oziroma
uporabnik (če je znan, sicer pa lastnik) objektov bivanja,
proizvodnih in storitvenih dejavnosti ne vključi v sistem
ravnanja z odpadki skladno s 5. členom tega odloka oziroma,
če odkloni sklenitev pogodbe o odvozu in odlaganju odpad-
kov skladno z 42. členom.

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje
pravna ter fizična oseba, ki opravlja gospodarsko ali drugo
dejavnost, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

47. člen

(denarne kazni za povzročitelje)

Z denarno kaznijo najmanj 40.000 SIT se kaznuje za
prekršek posameznik, če odlaga odpadke izven odlagališča
odpadkov (35. člen).

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje
pravna oseba in fizična oseba, ki opravlja gospodarsko ali
drugo dejavnost, če stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.

48. člen

(denarne kazni za organizatorje javnih prireditev)

Z denarno kaznijo najmanj 35.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v
zvezi z opravljanjem dejavnosti organizatorja kulturne, šport-
ne ali druge prireditve in aktivnosti na prostem, če ne poskr-
bi, da so prireditveni prostori v času trajanja prireditve oprem-
ljeni z ustreznimi posodami za odpadke, po končani prireditvi
pa ne poskrbi za čiščenje prostora in odvoz odpadkov na
odlagališče (22. člen).

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek odgovorna oseba pravne osebe – organizatorja,
ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

49. člen

(denarna kazen za lastnika zemljišča)

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT se kaznuje za
prekršek posameznik, če kot lastnik zemljišča, ne odstrani
odpadkov odloženih na njegovem zemljišču, na zahtevo inš-
pekcijskega organa v roku in na način, ki mu je določen.

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje
pravna oseba in fizična oseba, ki opravlja gospodarsko ali
drugo dejavnost, če kot lastnik zemljišča, stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

50. člen

(rok za prehod na nov način ravnanja z odpadki)

Izvajalci preidejo na nov način obračunavanja ravnanja
z odpadki v skladu s 39. členom v roku treh mesecev po
sklenitvi pogodbe o izvajanju gospodarske javne službe zbi-
ranja, odvoza in deponiranja komunalnih odpadkov v Občini
Žalec.

51. člen

(rok za pripravo programa ravnanja z odpadki)

Izvajalci pripravijo program iz 7. člena tega odloka
najkasneje v dveh mesecih po sklenitvi pogodbe iz 39. člena
tega odloka.
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52. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
odstranjevanju in odlaganju odpadkov (Uradni list SRS, št.
2/90 in Uradni list RS, št. 1/93).

53. člen

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

Št. 353/017/96
Žalec, dne 20. marca 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

1124.

Na podlagi 12. člena statuta Občine Žalec (Uradni list
RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Žalec na seji dne
13. 3. 1997 sprejel

S K L E P
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

1

S tem sklepom se ukine status dobrine v splošni rabi
parc. št. 459/97 – travnik v izmeri 270 m2,

 
vpisane v seznam

V., k.o. Gotovlje. Navedena parcela preneha imeti status
dobrine v splošni rabi in ostane družbena lastnina v upravlja-
nju Občine Žalec.

2

Pristojno Okrajno sodišče v Žalcu, po uradni dolžnosti
vpiše v zemljiško knjigo družbeno lastnino na zemljišču, ki
je vpisano v 1. točki tega sklepa.

3

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

Št. 46600/029/97
Žalec, dne 13. marca 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

1125.

Na podlagi 12. člena statuta Občine Žalec (Uradni list
RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Žalec na seji dne
13. 3. 1997 sprejel

S K L E P
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

1

S tem sklepom se ukine status dobrine v splošni rabi
parc. št. 1310/6 – dvorišče v izmeri 185 m2,

 
vpisane v sez-

nam IV., k.o. Ločica. Navedena parcela preneha imeti status
dobrine v splošni rabi in ostane družbena lastnina v upravlja-
nju Občine Žalec.

2

Pristojno Okrajno sodišče v Žalcu, po uradni dolžnosti
vpiše v zemljiško knjigo družbeno lastnino na zemljišču, ki
je vpisano v 1. točki tega sklepa.

3

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

Št. 46600/025/97
Žalec, dne 13. marca 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

1126.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 14/95) je Občinski
svet občine Žalec na seji dne 20. 3. 1997 sprejel

S K L E P
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških

komunalnega urejanja stavbnega zemljišča
v Občini Žalec

1. člen

Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske
površine, zmanjšana za stroške komunalnega urejanja in za
vrednost zemljišča, znaša na območju Občine Žalec, na dan
31. 12. 1996, 109.211 SIT.

2. člen

Korist za razlaščeno stavbno zemljišče znaša 0,8 od-
stotka od povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske povr-
šine.

3. člen

Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega zem-
ljišča za celotno območje Občine Žalec znašajo 11 odstotkov
od vrednosti povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske
površine, od tega 5,5% za individualno rabo in 5,5% za
kolektivno rabo.

Pri izračunu se upošteva dejanska stopnja opremljeno-
sti in dejanska gostota naseljenosti oziroma izkoriščenosti
pripadajočega stavbnega zemljišča k investitorjevemu ob-
jektu, upoštevajoč tabelo A in B pravilnika o enotni metodo-
logiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in
stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87).

Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega zem-
ljišča so izračunani za m2 predvidene neto etažne površine
objekta, ugotovljene po JUS-UC-2-100.
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4. člen

Stroški komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za družbe-
no usmerjeno blokovno gradnjo znašajo 85 odstotkov povprečnih
stroškov komunalnega urejanja za celotno območje Občine Žalec.

5. člen
Povprečna gradbena cena, korist za razlaščeno stavbno zemljiš-

če in povprečne stroške komunalnega urejanja stavbnega zemljišča se
valorizira med letom v skladu z indeksom rasti cen za obračun razlike
v ceni gradbenih storitev v Sloveniji, ki ga vsak mesec izračunava
Splošno združenje gradbeništva in IGM Slovenije.

6. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 02200/003/96
Žalec, dne 20. marca 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

1127.

Na podlagi 37.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 57/94, 14/95) in 30. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95) ter sklepa občinskega
sveta z dne 13. februarja 1997 je občinska volilna komisija

u g o t o v i l a ,

da je mandat člana Občinskega sveta občine Žalec prešel na
naslednjega kandidata z liste ZLSD, Združena lista socialnih de-
mokratov v volilni enoti 6, del Občine Žalec, ki obsega krajevne
skupnosti Gotovlje, Šempeter Ponikva, Galicija to je:

Ivan Godler, roj. 22. 5. 1952, Kale 8/a, Šempeter, prometni
tehnik, vzdrževalec

Kandidat je dne 13. januarja 1997 podal pisno izjavo, da
sprejema mandat člana Občinskega sveta občine Žalec.

Št. 008-001/97
Žalec, dne 27. februarja 1997.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Žalec
Rajko Vrečer, dipl. jur. l. r.

1128.

Na podlagi 37.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 57/94, 14/95) in 30. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95) ter sklepa občinskega
sveta z dne 13. februarja 1997 je občinska volilna komisija

u g o t o v i l a,

da je mandat člana Občinskega sveta občine Žalec prešel na
naslednjega kandidata z liste SDSS Socialdemokratska stranka
Slovenije v volilni enoti 3, del Občine Žalec, ki obsega krajevne
skupnosti Polzela, Andraž, Letuš to je:

Ljubo Žnidar, roj. 22. 12. 1960, Ločica ob Savinji 51/a,
Polzela, gradbeni inženir, operativni inženir

Kandidat je dne 2. januarja 1997 podal pisno izjavo, da
sprejema mandat člana Občinskega sveta občine Žalec.

Št. 008-001/97
Žalec, dne 27. februarja 1997.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Žalec
Rajko Vrečer, dipl. jur. l. r.

DRŽAVNI ZBOR

1129.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prve-
ga odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi zakona o začasni določitvi osnove

za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega
razmerja (ZZDODP)

Razglašam zakon o začasni določitvi osnove za določanje
plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja (ZZDODP), ki ga
je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. marca
1997.

Št. 001-22-26/97
Ljubljana, dne 3. aprila 1997.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O ZAČASNI DOLOČITVI OSNOVE ZA DOLOČANJE

PLAČ IN DRUGIH PREJEMKOV IZ DELOVNEGA
RAZMERJA (ZZDODP)

1. člen

Do spremembe zakonov, drugih predpisov in kolektivnih
pogodb, v katerih je kot osnova za določanje plač in drugih pre-
jemkov iz delovnega razmerja določena povprečna mesečna plača
na zaposlenega, povprečna plača ali povprečna plača v preteklem
trimesečju v gospodarstvu Republike Slovenije, se s tem zakonom
začasno določi nova osnova za izračunavanje teh prejemkov.

Za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja
po aktih iz prejšnjega odstavka, se kot nova osnova uporablja poda-
tek Statističnega urada Republike Slovenije o povprečni plači v
gospodarstvu v Republiki Sloveniji za obdobje oktober–december
1996, ki znaša 127.746 tolarjev.

2. člen

V primerih, ko so bile v skladu z zakoni, drugimi predpisi in
kolektivnimi pogodbami plače in drugi prejemki določeni v odstot-
ku od osnove, se pri izplačilih plač in drugih prejemkov od uveljavi-
tve tega zakona dalje, upoštevajo odstotki, ki so bili določeni za
izplačila v mesecu februarju 1997.

3. člen

Osnova, izračunana v skladu z drugim odstavkom 1. člena
tega zakona se usklajuje na način, ki je za usklajevanje izhodiščnih
plač določen s socialnim sporazumom in zakonom o njegovem
izvajanju, ki velja v obdobju, v katerem se izplačujejo plače in
drugi prejemki iz delovnega razmerja.

Prva uskladitev osnove se opravi pri izplačilu plač oziroma
prejemkov za januar 1998.

4. člen

Višino osnove v skladu s 3. členom tega zakona ugotovi
minister, pristojen za delo in jo objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

5. člen

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

Plače in drugi prejemki iz delovnega razmerja za mesec
marec 1997 se izplačajo na podlagi osnov, ki so bile upoštevane
pri izplačilih za mesec februar 1997.

Št. 430-03/97-13/1
Ljubljana, dne 26. marca 1997.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
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1130.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega
odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o

vojnih invalidih (ZVojI-A)

Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
vojnih invalidih (ZVojI-A), ki ga je sprejel Državni zbor Repub-
like Slovenije na seji dne 26. marca 1997.

Št. 001-22-29/97
Ljubljana, dne 3. aprila 1997.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA

O VOJNIH INVALIDIH (ZVojI-A)

1. člen

“V zakonu o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95) se v
prvem odstavku 1. člena beseda “poslabšala” nadomesti z besedo
“pojavila”.

Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
“Društva vojnih invalidov pridobijo z dnem uveljavitve tega

zakona lastninsko pravico na družbeni lastnini, s katero razpolaga-
jo in jo uporabljajo za rekonvalescentno ali zdraviliško dejavnost”.

2. člen

V 19. členu se v šesti vrstici prvega odstavka beseda “poslab-
šala” nadomesti z besedo “pojavila”.

3. člen

V 63. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Ne glede na prejšnji odstavek se družinska invalidnina po

osebi, ki je bila v času ali zaradi osamosvojitvene vojne v letu
1991 ubita ali je umrla zaradi posledic poškodbe, dobljene v teh
okoliščinah, odmeri v višini 70% osnove za odmero družinske
invalidnine za enega družinskega člana, v 80% za dva družinska
člana, v 90% za tri družinske člane in v višini 100% osnove za
odmero družinske invalidnine za štiri in več družinskih članov.”

4. člen

78. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Odmerna osnova in mesečni denarni prejemki po tem zako-

nu se usklajujejo tako, kot se usklajujejo pokojnine po predpisih o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju.”

5. člen

V 85. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odsta-
vek, ki se glasi:

“Uživalcem invalidskega in družinskega dodatka ter oskrb-
nine, ki jim je bil ta prejemek priznan do 31. decembra preteklega
leta, se od izdaje nove odločbe v tekočem koledarskem letu, me-
sečni zneski invalidskega in družinskega dodatka ter oskrbnine
izplačujejo v višini iz decembra preteklega leta kot akontacija.”

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

6. člen

V 100. členu se dodajo novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki
se glasijo:

“Zoper izvid in mnenje zdravniške komisije prve stopnje o
potrebnosti zdraviliškega in klimatskega zdravljenja vojnega inva-
lida, je dopusten ugovor na zdravniško komisijo druge stopnje.

Ugovor se v roku osem dni od prejetega obvestila o odločitvi
zdravniške komisije prve stopnje vloži pri upravni enoti, ki je
pristojna za vojnega invalida.

Izvid in mnenje zdravniške komisije druge stopnje je dokon-
čen.”

7. člen

V 123. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odsta-
vek, ki se glasi:

“Osnova za odmero družinske invalidnine osebi, ki ji je bila
priznana pravica do družinske invalidnine po predpisih o vojaških
invalidih do uveljavitve tega zakona, pa ne izpolnjuje pogojev za
odmero družinske invalidnine od osnove iz 62. člena tega zakona,
znaša 7,5% odmerne osnove”.

Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti
odstavek.

8. člen

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

Št. 545-03/89-1/22
Ljubljana, dne 26. marca 1997.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

VLADA

1131.

Na podlagi 5. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91-I) in
21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in
23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o dajanju soglasij k veleprodajnim cenam zdravil

in medicinskih pripomočkov za humano rabo

1. člen

S to uredbo se določi ukrep določitve cen s pridobitvijo soglasja k
veleprodajnim cenam zdravil in medicinskih pripomočkov za humano
rabo, ki so namenjena izključno uporabi pri pravnih in fizičnih osebah,
ki opravljajo zdravstveno dejavnost (v nadaljnjem besedilu: medicinsko
blago).

Ta uredba se ne nanaša na medicinsko blago, ki se nikoli ne izdaja
oziroma prodaja na zdravniški recept oziroma na naročilnico.

2. člen

S to uredbo se določi ukrep določitve cen s pridobitvijo soglasja:
– k spremembi veleprodajnih cen medicinskega blaga, ki so bile

oblikovane v skladu s predpisi in uporabljene na tržišču na dan uveljavi-
tve te uredbe;

– k veleprodajnim cenam medicinskega blaga, ki na tržišču nasto-
pa prvič.

3. člen

Soglasja iz prejšnjega člena da Vlada Republike Slovenije.

4. člen

Pravne in fizične osebe ter podružnice in zastopniki tujih firm (v
nadaljnjem besedilu: zavezanci), ki oblikujejo veleprodajne cene medi-
cinskega blaga, vložijo zahtevek za izdajo soglasja k veleprodajnim
cenam medicinskega blaga (v nadaljnjem besedilu: zahtevek) na Mini-
strstvo za ekonomske odnose in razvoj, Ljubljana, Kotnikova 5.

5. člen

Zahtevek za spremembo veleprodajnih cen medicinskega blaga,
ki so bile oblikovane v skladu s predpisi in uporabljene na tržišču na dan
uveljavitve te uredbe, mora vsebovati:

– ime in sedež zavezanca z navedbo dejavnosti, za katero je
zavezanec registriran,

– ime medicinskega blaga in ime zdravilne učinkovine poimeno-
vane z mednarodnim nezaščitenim imenom, za katerega se vlaga zahte-
vek,

– veleprodajno ceno medicinskega blaga, za katerega se vlaga
zahtevek, ki je bila uporabljena na dan 20. junija 1995,

– veleprodajno ceno medicinskega blaga pred uveljavitvijo te
uredbe in predlagano veleprodajno ceno z navedbo odstotka spremembe
cene,

– državo iz katere se medicinsko blago uvaža v primeru, da se
zahtevek nanaša na uvoženo medicinsko blago,

– vrsto medicinskega blaga in strukturo veleprodajne cene, ki se
uporablja na dan vložitve zahtevka ter strukturo predlagane veleprodaj-
ne cene,

– obrazložitev predlaganega povečanja,
– nabavno vrednost medicinskega blaga s priloženimi kopijami
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faktur in uvoznih carinskih deklaracij v primeru, da se zahtevek nanaša
na uvoženo medicinsko blago,

– plačilne in ostale poslovne pogoje,
– primerjavo predlagane veleprodajne cene s cenami konkurenč-

nih izdelkov,
– veleprodajno ceno medicinskega blaga, za katerega se vlaga

zahtevek, ki jo zavezanec ali matična firma v primeru podružnice,
doseže na domačem in tujih trgih,

– strukturo prihodkov in odhodkov za podjetje in po stroškovnih
mestih ter nosilcih za predhodno leto in za tekoče leto z zaključenim
mesecem pred vložitvijo zahtevka ter s primerjavo z istim obdobjem
preteklega leta.

6. člen

Zahtevek k veleprodajnim cenam medicinskega blaga, ki na tržiš-
ču nastopa prvič, mora vsebovati:

– ime in sedež zavezanca z navedbo dejavnosti, za katero je
zavezanec registriran,

– ime medicinskega blaga in ime zdravilne učinkovine poimeno-
vane z mednarodnim nezaščitenim imenom, za katerega se vlaga zahte-
vek,

– navedbo paralelnega medicinskega blaga, ki je na našem tržišču
in navedbo veljavnih veleprodajnih cen,

– dokazilo, da je trgovina – promet z medicinskim blagom, za
katerega se vlaga zahtevek, v Sloveniji dovoljen,

– veleprodajno ceno medicinskega blaga, za katerega se vlaga
zahtevek, ki jo zavezanec ali matična firma v primeru podružnice,
doseže na domačem in tujih trgih,

– predlog veleprodajne cene medicinskega blaga z navedbo pro-
dajnih pogojev in razčlenitvijo elementov veleprodajne cene.

7. člen
Če Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj ugotovi, da zahte-

vek ni popoln, o tem obvesti zavezanca. Zavezanec mora na način in v
roku, ki ga določi ministrstvo, zahtevek dopolniti, sicer se šteje, da
zahtevek ni bil vložen. Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
lahko zahteva tudi dodatne podatke, če oceni, da so ti potrebni za rešitev
zahtevka zavezanca. Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj pri
obravnavi podatkov upošteva načelo zagotovitve zaupnosti vseh preje-
tih podatkov.

8. člen
Ta uredba začne veljati 9. aprila 1997.

Št. 515-01/97-3
Ljubljana, dne 3. aprila 1997.

Vlada Republike Slovenije

Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

1132.

Na podlagi 5. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91-I) in
21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in
23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o določitvi najvišjih cen premij za obvezno zavarovanje

avtomobilske odgovornosti osebnih vozil

1. člen

Cene premij za obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti
osebnih vozil, ki so se oblikovale v skladu s predpisi in uporabljale na
tržišču na dan uveljavitve te uredbe, se določijo kot najvišje.

2. člen

Ta uredba začne veljati 9. aprila 1997.

Št. 440-04/97-3
Ljubljana, dne 3. aprila 1997.

Vlada Republike Slovenije

Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

1133.

Na podlagi 19. člena zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81,
7/86 in 37/87) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije

O D L O K
o dopolnitvah odloka o določitvi višine in načina plačevanja

cestnine

1. člen

V odloku o določitvi višine in načina plačevanja cestnine (Uradni
list RS, št. 28/90, 20/91, 6/92, 52/92, 27/96 in 56/96) se na koncu 1.
člena za besedo “Maribor” pika nadomesti s podpičjem in doda nova
alinea, ki se glasi:

“– za avtomobilsko cesto (popolno) Divača–Dane”.

2. člen
V drugem odstavku 8. člena se beseda “ter” nadomesti z vejico, za

besedo “Pesnica” pa se črta pika in doda naslednje besedilo:
“ter avtomobilske ceste Divača–Dane oziroma Dane–Divača na

vstopno-izstopni postaji Dane”.

3. člen

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

Št. 420-05/97-1
Ljubljana, dne 3. aprila 1997.

Vlada Republike Slovenije

Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

MINISTRSTVA

1134.

Na podlagi 3. člena navodila za prikazovanje podatkov o
plačah (Uradni list RS, št. 34/96) minister za delo, družino in
socialne zadeve objavlja

K O L I Č N I K
možne rasti izhodiščnih plač za obdobje april–junij 1997

Količnik možne rasti izhodiščnih plač v skladu s 5.1. točko
socialnega sporazuma za leto 1996 (Uradni list RS, št. 29/96) in v
skladu s 4. in 7. členom zakona o izvajanju socialnega sporazuma
za leto 1996 (Uradni list RS, št. 34/96), ugotovljen na podlagi
podatkov o rasti cen na drobno v obdobju januar–marec 1997, je
1,015.

Količnik se uporablja za izračun izhodiščnih plač za obdobje
april–junij 1997.

Št. 663-02-001/97-004
Ljubljana, dne 1. aprila 1997.

Minister za delo, družino
in socialne zadeve

mag. Anton Rop l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1135.

Na podlagi določil 4. člena aneksa h kolektivni pogodbi za
negospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/95) je odbor za
spremljanje kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti spre-
jel naslednji
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U G O T O V I T V E N I  S K L E P

1

Izhodiščna plača za prvi tarifni razred (količnik 1,00) za
negospodarske dejavnosti za drugo trimesečje leta 1997 (od 1.
aprila 1997 dalje) je 38.254 SIT.

2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 663-02-001/97-05
Ljubljana, dne 2. aprila 1997.

Za sindikate negospodarskih
dejavnosti Slovenije
Janez Stergar l. r.

Za Vlado
Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.

1136.

V skladu z določili socialnega sporazuma za leto 1996 (Urad-
ni list RS, št. 29/96) in 7. členom zakona o izvajanju socialnega
sporazuma (Uradni list RS, št. 34/96) je ekonomsko socialni svet
sprejel

U G O T O V I T V E N I  S K L E P

I
Minimalna plača za obdobje april–junij 1997 je 56.781 SIT.

II

Ugotovitveni sklep se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

Št. 060-03/94-5
Ljubljana, dne 2. aprila 1997.

Predsednik
ekonomsko socialnega sveta

mag. Dušan Semolič l. r.

1137.

Na podlagi prvega odstavka 49. člena zakona o državni stati-
stiki (Uradni list RS, št. 45/95) Statistični urad Republike Sloveni-
je objavlja

P O R O Č I L O
o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na

območju Slovenije za marec 1997

Cene življenjskih potrebščin so se marca 1997 v primerjavi s
februarjem 1997 povišale za 0,5%, cene na drobno pa za 0,3%.

Št. 052-07-2/97
Ljubljana, dne 1. aprila 1997.

Direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije
Tomaž Banovec l. r.

1130. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
vojnih invalidih (ZVojI-A) 1609

1056. Odlok o organizaciji in delu služb Državnega
zbora (OdODSDZ) 1549

1057.–1076. Odloki o izvolitvi v sodniško
funkcijo 1552–1555

1077. Odlok o razrešitvi okrožnega državnega tožilca
na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru 1555

1078. Odlok o imenovanju namestnice javnega pravo-
branilca Republike Slovenije 1556

1079. Odlok o imenovanju namestnice javnega pravo-
branilca Republike Slovenije 1556

1080. Odlok o imenovanju namestnika javnega pra-
vobranilca Republike Slovenije 1556

1081. Sprememba poročila o gospodarskih družbah,
podjetjih ali zavodih 1556

VLADA
1131. Uredba o dajanju soglasij k veleprodajnim ce-

nam zdravil in medicinskih pripomočkov za hu-
mano rabo 1609

1132. Uredba o določitvi najvišjih cen premij za ob-
vezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti
osebnih vozil 1610

1133. Odlok o dopolnitvah odloka o določitvi višine in
načina plačevanja cestnine 1610

MINISTRSTVA
1134. Količnik možne rasti izhodiščnih plač za obdob-

je april–junij 1997 1610

SODNI SVET
1082. Sklep o uskladitvi zneskov osebnih prejemkov

in povračil sodnikov za mesec marec 1997 1556

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

1083. Sklep o pogojih za pridobitev in uživanje pravi-
ce do varstvenega dodatka v letu 1997 1557

1084. Sklep o zaključnem računu Zavoda za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za
leto 1996 1557

1085. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o dolo-
čitvi krajev, v katerih se delo poklicnih gasilcev
šteje s povečanjem 1558

1086. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
koeficientih za dokup zavarovalne dobe 1558

1087. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodi-
la o obliki, vsebini in uporabi obrazcev za oprav-
ljanje plačilnega prometa prek Agencije Repub-
like Slovenije za plačilni promet 1565

1135. Ugotovitveni sklep izhodiščne plače za prvi ta-
rifni razred 1611

1136. Ugotovitveni sklep minimalne plače za obdobje
april–junij 1997 1611

1137. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen
na drobno na območju Slovenije za marec 1997 1611

OBČINE
1088. Sklep o določitvi najemnin v neprofitnih stano-

vanjih in stanovanjskih hišah (Ljubljana) 1578
1089. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostor-

skih sestavin dolgoročnega družbenega plana
Občine Radovljica za obdobje 1986–2000 in
srednjeročnega plana Občine Radovljica za ob-
dobje 1986–1990 za območje nove Občine Bo-
hinj, ustanovljene z zakonom o lokalni samou-
pravi 1578

1090. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Brežice za leto 1996 1579

1091. Odlok o spremembi odloka o začasnem financi-
ranju javne porabe Občine Brežice za leto 1997 1580

VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR
1055. Zakon o poroštvih Republike Slovenije za ob-

veznosti iz pogodb o najetju posojil mednarod-
ne banke za obnovo in razvoj za projekt oživi-
tve naložbene dejavnosti v Sloveniji (ZPOPNP) 1549

1129. Zakon o začasni določitvi osnove za določanje
plač in drugih prejemkov iz delovnega razmer-
ja (ZZDODP) 1608
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1092. Sklep o razpisu posvetovalnega referenduma
(Brežice) 1580

1093. Program priprave sprememb in dopolnitev pro-
storskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Idrija za obdobje do leta 2000 in prostorskih
sestavin srednjeročnega družbenega plana Ob-
čine Idrija za obdobje od leta 1986 do leta 1990,
ki se nanašajo na območje nove Občine Cerkno
ter prostorskih ureditvenih pogojev Občine
Cerkno 1580

1094. Odlok o spremembi odloka o začasnem financi-
ranju porabe Občine Črnomelj 1582

1095. Odlok o taksah za obremenjevanje okolja na
območju Občine Črnomelj 1582

1096. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin družbenega pla-
na Občine Črnomelj za obdobje 1986–1990 in
osnutka ureditvenega načrta Adlešiči (Črno-
melj) 1584

1097. Sklep vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Divača 1584

1098. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1997
(Dobrova–Horjul–Polhov Gradec) 1584

1099. Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za
leto 1997 1585

1100. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorsko ure-
ditvenih pogojev za podeželje v Občini Jesenice
(planska celota J5 in J6) 1586

1101. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega
proračuna za pospešvanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Jesenice 1587

1102. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Koba-
rid za leto 1997 1588

1103. Sklep o povprečni gradbeni ceni za m2 koristne
stanovanjske površine in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v
Občini Kobarid za leto 1997 1588

1104. Sklep o ceni stavbnega zemljišča v Občini Koba-
rid za leto 1997 1588

1105. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o po-
slovnih stavbah in poslovnih prostorih za ob-
močje Mestne občine Kranj 1589

1106. Pravilnik o načinu in pogojih oddajanja poslov-
nih prostorov v najem (Kranj) 1589

1107. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za ob-
močje Krajevne skupnosti Gaberje (Lendava) 1591

1108. Poročilo Volilne komisije KS Gaberje o izidu gla-
sovanja na referendumu o uvedbi krajevnega sa-
moprispevka za območje KS Gaberje (Lendava) 1591

1109. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega na-
črta za ožje središče mesta Murska Sobota 1591

1110. Razpis nadomestnih volitev za enega člana Sve-
ta KS Kog, ki obsega območje Gomile, Koga,
Lačevesi, Jastrebcev, Vitana in Vodrancev (Or-
mož) 1592

1111. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Pivka za leto 1996 1592

1112. Sklep o razpisu referenduma za izločitev naselij
Spodnji in Zgornji Otok iz Krajevne skupnosti
Mošnje in ustanovitev nove Krajevne skupnosti
– Otok, za naselja Spodnji in Zgornji Otok (Ra-
dovljica) 1593

1113. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Sevnica za leto 1996 1593

1114. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
komunalnih taksah v Občini Sevnica 1593

1115. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
načinu in prostorski zasnovi opravljanja gospo-
darskih javnih služb v Občini Sevnica 1594

1116. Odredba o javni razgrnitvi osnutka PUP za sta-
ro mestno jedro Sevnice 1594

1117. Pravilnik o plačah ter povračilih stroškov za
poklicno in nepoklicno opravljanje funkcij v
organih Občine Sežana 1594

1118. Odlok o spremembah odloka o gospodarskih
javnih službah v Občini Šmarje pri Jelšah 1596

1119. Sklep o ukinitvi in vzpostavitvi zemljišča v splo-
šni rabi (Šmarje pri Jelšah) 1596

1120. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Zreče za leto 1996 1596

1121. Odlok o proračunu Občine Zreče za leto 1997 1597
1122. Odlok o postavljanju in upravljanju objektov za

nameščanje obvestil in reklam na območju Ob-
čine Žalec 1598

1123. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Ob-
čini Žalec 1601

1124. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi (Žalec) 1607
1125. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi (Žalec) 1607
1126. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih

stroških komunalnega urejanja stavbnega zem-
ljišča v Občini Žalec 1607

1127. Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sve-
ta občine Žalec prešel na naslednjega kandidata
z liste ZLSD, Združena lista socialnih demokra-
tov v volilni enoti 6, del Občine Žalec 1608

1128. Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sve-
ta občine Žalec prešel na naslednjega kandidata
z lsite SDSS Socialdemokratska stranka Slove-
nije v volilni enoti 3, del Občine Žalec 1608

MEDNARODNE POGODBE
21. Zakon o ratifikaciji območnega Sporazuma o

uporabi PASU 87,5–108 MHz za FM zvokovno
radiodifuzijo (območje 1 in del območja 3)
(MOSUPZR) 105

22. Zakon o ratifikaciji območnega Sporazuma o
načrtovanju pomorskih radionavigacijskih sto-
ritev (radijski svetilniki) v evropskem pomor-
skem območju (MOSNPRS) 118

23. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Re-
publike Slovenije in Vlado Malte o sodelovanju
v izobraževanju, kulturi in znanosti (BMTIKZ) 125

24. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju
na področju izobraževanja, kulture in znanosti
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Arab-
ske republike Egipt (BEGIKZ) 127

Stran Stran


