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DRŽAVNI ZBOR

3109.

Na podlagi 152. člena ustave Republike Slovenije, pr-

vega odstavka 82. člena in prvega odstavka 83. člena zakona

o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) ter v skladu s

172. členom poslovnika Državnega zbora Republike Slove-

nije (Uradni list RS, št. 40/93, 80/94, 3/95 in 28/96) je

Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 8. oktobra

1997 sprejel

O D L O K
o potrditvi letnega obračuna Banke Slovenije za leto

1996 in o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki
(OdLOBS96)

Potrdi se letni obračun Banke Slovenije za leto 1996, ki

ga je sprejel Svet Banke Slovenije na svoji 134. seji, dne

25. 3. 1997 in ki izkazuje:

A) Bilanca stanja na dan 31. 12. 1996:

Aktiva (v 000 tolarjih)

 Finančna sredstva 361,495.681

Osnovna sredstva 1,657.393

Skupna aktiva 363,153.074

Pasiva

Skupne obveznosti 325,941.131

Rezerve 37,211.943

Skupna pasiva 363,153.074

B) Izkaz uspeha za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 1996:

(v 000 tolarjih)

Prihodki 15,451.846

Neto tečajne razlike 8,131.032

Odhodki 12,216.971

Presežek prihodkov nad odhodki 11,365.907

Presežek prihodkov nad odhodki za leto 1996 se razpo-

redi za:

(v 000 tolarjih)

Prenos v posebne rezerve (splošne rezerve) 2,311.980

Prenos na podračun rezerv za tečajne razlike 8,131.032

Sredstva za proračun Republike Slovenije 922.895

Skupna razdelitev 11,365.907

Št. 450-03/89-2/17

Ljubljana, dne 8. oktobra 1997.

Predsednik

Državnega zbora

Republike Slovenije

Janez Podobnik, dr. med. l. r.

3110.

Na podlagi 152. člena ustave Republike Slovenije, pr-

vega odstavka 82. člena in prvega odstavka 83. člena zakona

o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) ter v skladu s

172. členom poslovnika Državnega zbora Republike Slove-

nije (Uradni list RS, št. 40/93, 80/94, 3/95 in 28/96) je

Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 8. oktobra

1997 sprejel

O D L O K
o potrditvi finančnega načrta Banke Slovenije za leto

1997 (OdFNBS97)

Potrdi se finančni načrt Banke Slovenije za leto 1997,

ki ga je sprejel Svet Banke Slovenije na svoji 134. seji, dne

25. 3. 1997. Finančni načrt izkazuje:

(v 000 tolarjih)

1. Prihodke 17,584.476

2. Odhodke 16,676.180

3. Presežek prihodkov nad odhodki 908.296

4. Sredstva za proračun Republike Slovenije 425.053

5. Prenos v rezerve 483.243

Št. 450-03/89-2/17

Ljubljana, dne 8. oktobra 1997.

Predsednik

Državnega zbora

Republike Slovenije

Janez Podobnik, dr. med. l. r.

3111.

Na podlagi 7. člena zakona o poslancih (Uradni list RS,
št. 48/92 in 44/94 – odločba US) je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 8. 10. 1997 sprejel naslednji

S K L E P

Potrdi se poslanski mandat Maksimiljanu Lavrincu, ro-
jenemu 8. 12. 1948, stanujočemu Pot na Poljane 4A, Kam-
nik.

Št. 020-02/92-27/84
Ljubljana, dne 8. oktobra 1997.

Predsednik
Državnega zbora Republike

Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
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3112.

Državni zbor Republike Slovenije na podlagi tretjega

odstavka 20. člena zakona o nezdružljivosti opravljanja jav-

ne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, št.

49/92) po obravnavi na seji dne 8. oktobra 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, 44/96, 19/97 in

35/97) črtajo se podjetja:

2. “AKTIV” proizvodno in trgovsko podjetje Murska

Sobota, d.o.o,

Sedež: Aškerčeva 5, Murska Sobota

14. PARTNAIR AVIATION SERVICES storitve za

aviacijo, d.o.o.

Sedež: Ježa 25a, Ljubljana

25. Proizvodno, storitveno, trgovsko in projektantsko

podjetje “BAJT”, d.o.o., Maribor

Sedež: Groharjeva 9, Maribor

33. FERRARI TOURS PUBLICITAS podjetje za turi-

zem in propagando, d.o.o.

Sedež: Vipavska 4, Nova Gorica

45. PRAVNA PISARNA PEČAR-PROSENC odvet-

niška družba z neomejeno odgovornostjo, o.p., Ljubljana

Sedež: Tavčarjeva 4, Ljubljana

46. MICROLAB, družba za medicinske storitve, d.o.o.

Sedež: Litostrojska 40, Ljubljana

dodajo se podjetja:

47. FLORA, trgovina z mešanim blagom d.o.o., Črno-

melj

Sedež: Stražnji vrh 1, Črnomelj

48. TARGO, računalniška prodaja, svetovanje, šolanje,

inženiring, d.o.o.,

Sedež: Brinje, Cesta I/55, Grosuplje

49. AMBROŽ LVM - specializirano prodajno ter servi-

sno podjetje in rent a car, d.o.o.

Sedež: Dunajska cesta 118, Ljubljana

50. S-LARA, Zavod za izobraževanje, raziskovalno in

založniško dejavnost, Ljubljana,

Sedež: Archinetova 7, Ljubljana

51. Mikro Graf Art, podjetje za opravljanje storitvenih

dejavnosti, d.o.o., Ljubljana,

Sedež: Archinetova 7, Ljubljana

52. FINAL A proizvodnja, trgovina, storitve, uvoz-iz-

voz, Zagorje ob Savi, d.o.o.,

Sedež: Cesta 20. julija 2c, Zagorje ob Savi.

Št. 432-03/93-1

Ljubljana, dne 8. oktobra 1997.

Predsednik

Državnega zbora

Republike Slovenije

Janez Podobnik, dr. med. l. r.

VLADA

3113.

Na podlagi prvega odstavka 65. člena zakona o zuna-

njih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) in 20. člena zakona o

Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94,

23/96, 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije

S K L E P
o začasnem prenehanju izvajanja sporazuma med
Jugoslavijo in Alžirijo o odpravi vizumov z dne 30.
aprila 1965 v razmerju med Slovenijo in Alžirijo

1. člen

Sporazum med Socialistično federativno republiko Ju-

goslavijo in Ljudsko demokratično republiko Alžirijo o od-

pravi vizumov z dne 30. aprila 1965 se v razmerju med

Republiko Slovenijo in Ljudsko demokratično republiko Al-

žirijo začasno preneha izvajati.

Ta sklep velja do preklica.

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 270-08/97-1

Ljubljana, dne 9. oktobra 1997.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.

Predsednik

MINISTRSTVA

3114.

Na podlagi 36. člena v povezavi s 111. členom zakona
o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/96 in 33/97) in 4. člena
zakona o glasbenih šolah (Uradni list SRS, št. 17/71), mini-
ster pristojen za šolstvo izdaja

P R A V I L N I K
o spremembah pravilnika o šolskem koledarju za

osnovne šole

1. člen

V pravilniku o šolskem koledarju za osnovne šole
(Uradni list RS, št. 30/96) se drugi odstavek 10. člena spre-
meni tako, da glasi:

“Jesenske počitnice trajajo praviloma en teden v času
praznikov (31. oktober, 1. november). Ti prazniki se vključi-
jo v počitnice.”

Tretji odstavek 10. člena se spremeni tako, da glasi:

“Novoletne počitnice trajajo od 25. decembra do izteka
novoletnih praznikov.”

Osmi odstavek 10. člena se spremeni tako, da glasi:

“Prvomajske počitnice trajajo od 27. aprila do izteka
prvomajskih praznikov.”



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 5111Št. 64 – 17. X. 1997

2. člen

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

Št. 152-02/97
Ljubljana, dne 14. oktobra 1997.

dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

za šolstvo in šport

3115.

Na podlagi 4. člena pravilnika o metodologiji za upo-
števanje dohodka iz kmetijske dejavnosti za pridobitev pra-
vice do socialno varstvenih dajatev in denarne pomoči (Urad-
ni list RS, št. 57/94) objavlja minister za delo, družino in
socialne zadeve

K O L I Č N I K
za preračun katastrskega dohodka

Količnik za preračun katastrskega dohodka posamezni-
ka in njegovih družinskih članov znaša 3,1 in se uporablja od
1. novembra 1997 dalje.

Št. 588-010/94-25
Ljubljana, dne 8. oktobra 1997.

mag. Anton Rop l. r.
Minister

za delo, družino in socialne
zadeve

USTAVNO SODIŠČE

3116.

Ustavno sodišče je v postopku za rešitev spora o pri-
stojnosti, začetem na zahtevo Upravne enote Šmarje pri Jel-
šah, na seji dne 30. septembra 1997

o d l o č i l o:

Za odločanje o zahtevi A. G. za denacionalizacijo zem-
ljišč, parc. št. 84, 85 in 86, vpisanih v zemljiškoknjižnem
vložku 315 k.o. D., je pristojno Okrajno sodišče v Šmarju pri
Jelšah.

O b r a z l o ž i t e v

A)

1. Denacionalizacijski upravičenec A. G. je 5. maja
1993 pri takratni Občini Šmarje pri Jelšah vložil zahtevo za
denacionalizacijo parcel št. 84, 85 in 86, vpisanih v zemljiš-
koknjižnem vložku 315 k.o. D. Upravni organ Občine Šmar-
je pri Jelšah je menil, da so zemljišča, katerih vrnitev upravi-
čenec zahteva, prešla v družbeno last na podlagi sporazuma
in ne na podlagi akta državnega organa. Izrekel se je za
nepristojnega za reševanje zahtevka, vlogo pa je odstopil
Temeljnemu sodišču v Celju, enoti v Šmarju pri Jelšah.

2. Temeljno sodišče v Celju, enota v Šmarju pri Jelšah,
se je s sklepom št. N 16/93 z dne 31. januarja 1994 izreklo za
nepristojno in vlogo upravičenca zavrglo. V obrazložitvi
sklepa je navedlo, da je bila pravna podlaga za prehod last-
ninske pravice na spornih zemljiščih upravna odločba Ob-
činske komisije za arondacijo št. 462-7/63 z dne 19. junija
1963 in ne pravni posel. Upravičenec je zoper sklep prvosto-
penjskega sodišča vložil pritožbo, ki pa jo je Višje sodišče v
Celju s sklepom Cp 295/94 z dne 26. aprila 1994 zavrnilo,
izpodbijani sklep prvostopenjskega sodišča pa potrdilo.

3. Potem ko se je sodišče izreklo za nepristojno, je
zahtevek A. G. prejela Upravna enota v Šmarju pri Jelšah, ki
je postala na podlagi 3. člena zakona o prevzemu državnih
funkcij, ki so jih do 31. decembra 1994 opravljali organi
občin (Uradni list RS, št. 29/95), pristojna odločati o zahtev-
kih za denacionalizacijo. Upravna enota Šmarje pri Jelšah
meni, da je premoženje upravičenca prešlo v državno last na
podlagi sporazuma, ki ima vse elemente kupoprodajne po-
godbe. Navaja, da sta sporazum sklenila upravičenčeva star-
ša kot njegova zakonita zastopnika. Arondacijska odločba
naj bi bila po mnenju Upravne enote Šmarje pri Jelšah le
fiktivne narave.

4. Odločanje o zahtevku upravičenca A. G. je sodišče
odklonilo, upravna enota pa je prav tako mnenja, da zadeva
ne spada v njeno pristojnost, zato na podlagi devete alinee
prvega odstavka 21. člena zakona o ustavnem sodišču (Urad-
ni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) vlaga na
ustavno sodišče zahtevo za rešitev spora o pristojnosti.

B)

5. Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91,
31/93 – v nadaljevanju: ZDen) deli pristojnost za odločanje
o zahtevah za denacionalizacijo med upravne organe in sodi-
šča. Če je bilo premoženje podržavljeno s predpisi, določeni-
mi v 3. in 4. členu ZDen, so pristojni upravni organi (prvi
odstavek 54. člena), če pa je premoženje prešlo v državno
last na podlagi pravnega posla, sklenjenega zaradi grožnje,
sile ali zvijače državnega organa oziroma predstavnika obla-
sti, je za odločanje o zahtevi za denacionalizacijo pristojno
sodišče (56. člen).

6. Pri razmejitvi pristojnosti med sodiščem in upravnim
organom po ZDen je torej bistveno, ali je bil podlaga za
prehod premoženja v državno last zakon oziroma odločba
upravnega organa ali pravni posel. Za pristojnost sodišča ni
pomembna ugotovitev, da so bila zemljišča upravičencu od-
vzeta pod prisilo, pač pa je pogoj za pristojnost sodišča, da je
bil prenos lastnine na zemljiščih opravljen na podlagi prav-
nega posla. Vprašanje, ali je bil pravni posel sklenjen zaradi
grožnje, sile ali zvijače, bo odločilno pri meritornem odloča-
nju o zahtevi upravičenca za vrnitev premoženja.

7. Po zakonu o izkoriščanju kmetijskih zemljišč (Urad-
ni list FLRJ, št. 43/59 in 53/62 – v nadaljevanju: ZIKZ) je
bila arondacija dopustna, če je v skladu z zakonskim name-
nom prispevala k boljši izrabi kmetijskih zemljišč (53. člen).
O predlogu za arondacijo je odločal svet okrajnega ljudskega
odbora, pristojen za kmetijstvo, ki je z odločbo v celoti ali
deloma dovolil arondacijo ali pa odrekel dovoljenje zanjo
(prvi in drugi odstavek 63. člena ZIKZ). Na podlagi tako
odobrene arondacije je arondacijska komisija izdala odločbe
o arondaciji (prvi odstavke 64. člena in prvi odstavek 65.
člena ZIKZ), v katerih je navedla arondirana zemljišča in
zemljišča, ki so bila dana kot odškodnina oziroma znesek
denarne odškodnine (drugi odstavek 65. člena ZIKZ).
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8. Ustavno sodišče je v zvezi z denacionalizacijo zem-
ljišč, arondiranih na podlagi ZIKZ, že opozorilo (odločba št.
U-I-75/92 z dne 31.3.1994 – OdlUS III, 27), da se je v
nekaterih občinah arondacija izvajala tudi na podlagi spora-
zumov (pogodb), s katerimi so se arondanti in upravičenci
do arondacije s pravnim poslom dogovorili za prenos zem-
ljišč v državno last, in da je bila arondacijska odločba, ki je
večinoma sledila tako sklenjenemu pravnemu poslu, lahko
zgolj fiktivna. Na ta način so stranke pridobile nekatere
ugodnosti, kot so neplačilo prometnega davka in podobno.
Pravni naslov za prehod lastninske pravice na državo je v teh
primerih vsekakor bil pravni posel, ne pa arondacijska od-
ločba. Besedilo 5. člena ZDen torej zajema tudi primere, ko
je bil pravna podlaga za prehod premoženja v državno last
sicer akt državnega organa, vendar pa je bil podlaga za
izdajo take odločbe poprej sklenjen veljaven pravni posel. V
primerih, ko je premoženje prešlo v državno last na podlagi
pravnega posla, je v skladu s 5. členom ZDen denacionaliza-
cija dovoljena le, če je bil pravni posel sklenjen zaradi grož-
nje, sile ali zvijače državnega organa oziroma predstavnika
oblasti in je v takšnih primerih za reševanje denacionaliza-
cijskih zadev pristojno sodišče v nepravdnem postopku. To
mora v vsakem posameznem primeru ugotoviti, ali je bil
pravni posel sklenjen zaradi grožnje, sile ali zvijače državne-
ga organa ali predstavnika oblasti.

9. Iz priloženega spisa izhaja, da je bil med starši kot
zakonitimi zastopniki upravičenca A. G. in pooblaščenim
zastopnikom KZ Šmarje pri Jelšah dne 18. maja 1963 skle-
njen dogovor, ki vsebuje vse bistvene sestavine prodajne
pogodbe. S tem dogovorom je upravičenec KZ Šmarje pri
Jelšah zemljišča prodal. V posledici sklenitve prodajne po-
godbe sta se nato upravičenčeva starša z odpisnim dovolje-

njem, danim dne 13. junija 1963, odpovedala v njuno korist
vknjiženi prepovedi odtujitve in obremenitve in dovolila, da
se prodane parcele brez omejitve prenesejo v nov zemlji-
škoknjižni vložek, pri katerem se bo lastnina vpisala v korist
splošnega ljudskega premoženja.

10. ZIKZ je predvideval dvofazen arondacijski posto-
pek. Iz predložene dokumentacije ni razvidno, da bi v obrav-
navani zadevi bila prva faza postopka sploh izvedena in da
bi pristojna Komisija za arondacijo pri Občinskem ljudskem
odboru Šmarje pri Jelšah izdala predhodno odločbo o dovo-
litvi arondacije. Odločba o arondaciji se namreč sklicuje le
na sporazum strank in na predlog KZ Šmarje pri Jelšah. Ni
torej razvidno, da bi do sklenitve sporazuma prišlo v času,
ko je arondacijski postopek že potekal. Arondacija je bila
izvedena na podlagi sporazuma, odločba, ki jo je izdala
pristojna občinska komisija za arondacijo, pa je zato imela
zgolj fiktiven značaj.

11. V skladu z navedenim ustavno sodišče zaključuje,
da v obravnavani zadevi gre za primer, ko je prešla lastnin-
ska pravica na zemljiških parcelah, navedenih v izreku te
odločbe, v državno last na podlagi pravnega posla (sporazu-
ma, ki ima vse bistvene elemente prodajne pogodbe) in da je
odločba o arondaciji, ki je sledila sporazumu, služila le izvr-
šitvi s pravnim poslom prevzete obveznosti prenosa lastnin-
ske pravice na prodanih zemljiščih. Na podlagi 5. člena
ZDen je zato za odločanje o zahtevi za denacionalizacijo teh
zemljišč pristojno sodišče v nepravdnem postopku. Ustavno
sodišče ob tem pripominja, da za odločanje v sporu o pristoj-
nosti ni pomembno, ali je bil sporazum sklenjen zaradi grož-
nje, sile ali zvijače državnega organa ali predstavnika obla-
sti. To bo potrebno ugotoviti šele ob presoji utemeljenosti
zahteve za denacionalizacijo.

C)

12. Ustavno sodišče je to odločbo sprejelo na podlagi
četrtega odstavka 61. člena ZUstS v sestavi: predsednik
dr. Lovro Šturm in sodniki dr. Tone Jerovšek, dr. Peter Jam-
brek, mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez Šinko-
vec, Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Boštjan M. Zupančič.
Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. U-II-60/97-3
Ljubljana, dne 30. septembra 1997.

Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3117.

Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slo-
venije, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje deloda-
jalcev OGISTTA kot predstavniki delodajalcev v Republiki
Sloveniji in Združenje Manager kot predstavnik managerjev
v Republiki Sloveniji sklepamo

P O G O D B O
o minimalni vsebini individualnih pogodb o zaposlitvi

poslovodnih delavcev in delavcev s posebnimi
pooblastili

(podlaga za izvedbo kriterijev za individualne pogodbe o
zaposlitvi managerjev)

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da so poslovodni delav-
ci in delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi (v
nadaljevanju: managerji) v celoti izvzeti iz osebne veljavno-
sti splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti
oziroma delno iz kolektivnih pogodb gospodarskih dejavno-
sti. Zato soglasno sklepata to pogodbo o minimalni vsebini
individualnih pogodb o zaposlitvi za te delavce.

2. člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da vsebina individualne
pogodbe o zaposlitvi določa:

– delovno mesto, za katerega je sklenjeno delovno
razmerje,

– plačo in nadomestila plače,
– trajanje pogodbe,
– druge sestavine pogodbe o zaposlitvi.

3. člen

V individualnih pogodbah o zaposlitvi se lahko določi
pravica managerjev do istega obsega naslednjih pravic iz
kolektivne pogodbe, kot so te določene v splošni in kolektiv-
nih pogodbah za gospodarske dejavnosti:

– nadomestila za bolezen do 30 dni,
– solidarnostne pomoči, če gre za smrt sklenitelja po-

godbe,
– povračilo stroškov za prehrano,
– povračila stroškov za prevoz na delo, če ni dogovor-

jena uporaba službenega vozila tudi za privatne namene,
– povračila stroškov za službeno pot,
– terenski dodatek,
– dodatek za ločeno življenje.
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4. člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da morajo biti zgoraj
naštete pravice – da bodo tudi iztožljive – izrecno dogovor-
jene v individualni pogodbi o zaposlitvi ali z navedbo ali s
sklicevanjem na določene člene kolektivne pogodbe, veljav-
ne za delodajalca.

5. člen

Podrobnejšo vsebino pogodb o zaposlitvi glede določi-
tve osnovne plače, drugih pravic in pravic ob prenehanju
pogodb o zaposlitvi določajo kriteriji za individualne pogod-
be o zaposlitvi managerjev, ki sta jih z namenom priporočila
dogovorili stranki te pogodbe.

Ljubljana, dne 8. oktobra 1997.

Združenje Manager
Jakob Piskernik l. r.

Delodajalske organizacije:
Gospodarska zbornica Slovenije

Jožko Čuk l. r.

Obrtna zbornica Slovenije
Miha Grah l. r.

Združenje delodajalcev Slovenije
Jože Stanič l. r.

Združenje delodajalcev
OGISTTA

Dare Stojan l. r.

3118.

Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slo-
venije, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje deloda-
jalcev OGISTTA kot predstavniki delodajalcev v Republiki
Sloveniji in Združenje Manager kot predstavnik managerjev
v Republiki Sloveniji smo skupno dogovorili

K R I T E R I J E
za individualne pogodbe o zaposlitvi managerjev

(priporočilo za določitev plače in drugih sestavin pogodb o
zaposlitvi managerjev)

I. UVODNE DOLOČBE

1. Namen kriterijev

1. Kriteriji za individualne pogodbe o zaposlitvi mana-
gerjev (v nadaljevanju: kriteriji) so skupno priporočilo in
napotilo delodajalskih organizacij in stanovske organizacije
slovenskih managerjev. Podpisniki kriterijev se bomo zavze-
mali, da se pri sklepanju individualnih pogodb upoštevajo ti
kriteriji.

2. Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica
Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije in Združenje
delodajalcev OGISTTA kot predstavniki delodajalcev ter
Združenje Manager kot predstavnik managerjev smo dogo-
vorili te kriterije kot skupno priporočilo in napotilo pristoj-
nim organom gospodarskih družb ter managerjem pri sklepa-
nju individualnih pogodb o zaposlitvi managerjev.

3. Namenjeni so za uporabo v vseh gospodarskih sub-
jektih, ustanovljenih po zakonu o gospodarskih družbah.

4. Managerji, upoštevani po teh kriterijih, so poslovod-
ni delavci in delavci s posebnimi pooblastili in odgovornost-
mi ter prokuristi družb, če so v delovnem razmerju pri tej
družbi. Deloma je mogoče ta določila uporabiti tudi za skle-
panje individualnih pogodb z vrhunskimi strokovnjaki.

5. Namen kriterijev je, da se zaradi uspešnega gospo-
darjenja zagotovi v individualnih pogodbah o zaposlitvi upo-
števanje zahtevnosti nalog in posebne odgovornosti manage-
menta, posebnih pravic managementa, spodbudno
nagrajevanje managementa in soodvisnost obsega njihovih
pravic od poslovne uspešnosti gospodarskih družb, od plač v
njih zaposlenih in od gospodarskih razmer v državi.

6. V primerih kriznega managementa pogodbeni stran-
ki v individualnih pogodbah o zaposlitvi lahko uporabita za
managerje tudi drugačne kriterije za nagrajevanje, ki bodo
spodbudni za izboljšanje kriznih razmer in čimprejšnje dose-
ganje pozitivnih poslovnih rezultatov gospodarskih družb.

7. Ker osebna veljavnost splošne kolektivne pogodbe
za gospodarske dejavnosti v celoti, kolektivne pogodbe gos-
podarskih dejavnosti pa delno izključujejo poslovodne de-
lavce in delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi,
bomo podpisniki teh kriterijev sklenili posebno pogodbo
med predstavniki delodajalcev in stanovsko managersko or-
ganizacijo, s katero bomo določili tiste pravice iz kolektiv-
nih pogodb za gospodarske dejavnosti, ki naj veljajo tudi za
zaposlene po individualnih pogodbah, s tem da se vnesejo v
te individualne pogodbe.

II. SPLOŠNE DOLOČBE
(pomen izrazov)

1. Izraz “delodajalec” po teh kriterijih pomeni vsak go-
spodarski subjekt, ustanovljen po zakonu o gospodarskih
družbah.

2. Izraz “manager” pomeni poslovodnega delavca, de-
lavca s posebnimi pooblastili in odgovornostmi ter prokuri-
sta družbe.

3. Izraz “poslovodni delavec” pomeni delavca, ki oprav-
lja naloge poslovodnega organa pri delodajalcu (predsednika
in člane uprav delniških družb, poslovodje družb z omejeno
odgovornostjo in poslovodstva drugih družb).

4. Izraz “delavec s posebnimi pooblastili in odgovor-
nostmi” (dalje: delavec s posebnimi pooblastili) pomeni de-
lavca, ki je kot takšen določen z aktom delodajalca, pogodbo
o ustanovitvi družbe ali statutom družbe.

5. Izraz “akt družbe” pomeni splošni ali posamični akt
pristojnega organa družbe, ki določa dela poslovodnih de-
lavcev in delavcev s posebnimi pooblastili, vsebino teh poob-
lastil, kriterije za določitev števila in vrst vrhunskih strokov-
njakov in strok, ki se nanašajo na registrirano dejavnost
delodajalca in za katere je mogoče skleniti netipsko pogodbo
o zaposlitvi oziroma ki določa kriterije za ugotavljanje dose-
ganja njihovih delovnih rezultatov.

6. Izraz “organ, pristojen za sklenitev pogodbe o zapo-
slitvi” je tisti organ, ki je glede na statusno obliko družbe po
statusno pravni in delovno pravni zakonodaji pristojen skle-
pati individualne pogodbe o zaposlitvi. Ti organi so pravilo-
ma tisti, ki so pristojni za izbiro in imenovanje teh delavcev.

7. Izraz “individualna pogodba o zaposlitvi” oziroma
“individualna pogodba” pomeni netipsko pogodbo o zapo-
slitvi, ki jo delodajalec lahko sklene z managerji in vrhunski-
mi strokovnjaki.

8. Izraz “osnovna plača” je plača, dogovorjena z indivi-
dualno pogodbo o zaposlitvi za posameznega individualno
določenega managerja oziroma vrhunskega strokovnjaka.
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9. Vsi izrazi, ki se nanašajo na plače, so v bruto zne-
skih.

III. UPORABA KRITERIJEV IN POGODBENI STRANKI

2. Uporaba kriterijev

1. Kriteriji se uporabljajo za sklepanje individualnih
pogodb o zaposlitvi managerjev, ki jih določa akt družbe.

2. Za individualne pogodbe o zaposlitvi vrhunskih stro-
kovnjakov se v gospodarskih družbah lahko delno uporabijo
določila teh kriterijev. Vrhunskemu strokovnjaku pripadajo
vse pravice po kolektivnih pogodbah, tudi če niso vnešene v
individualno pogodbo o zaposlitvi.

3. Pogodbeni stranki

1. Individualno pogodbo o zaposlitvi s člani uprave
delniške družbe ali poslovodjo družbe z omejeno odgovor-
nostjo sklene z zakonom pooblaščeni organ gospodarske
družbe: za delniško družbo nadzorni svet, za druge oblike
družb skupščina družbe. Individualno pogodbo s prokuri-
stom sklene pooblaščeni poslovodni delavec na podlagi skle-
pa o imenovaju.

2. Individualno pogodbo z drugimi managerji in vrhun-
skimi strokovnjaki sklene v okviru svojih pooblastil poob-
laščeni poslovodni delavec.

3. Individualna pogodba se sklene za obdobje, za kate-
rega so bili managerji imenovani.

IV. OPREDELITEV NALOG, ODGOVORNOSTI IN
PRAVIC MANAGERJEV

4. Podlaga za individualno pogodbo

1. Podlaga za pridobitev pravic iz individualne pogod-
be je realizacija sprejete obveznosti in odgovornosti mana-
gerja. Te podlage so opredeljene z letnim ali večletnim gos-
podarskim načrtom družbe, cilji poslovanja družbe,
sanacijskim programom ali na drug način.

2. Obveznosti managerja morajo biti določene konkret-
no vsaj za eno poslovno leto, tako da zagotavljajo možnost
zanesljivega merjenja njihove realizacije.

5. Spremljanje realizacije uresničevanja obveznosti

1. Pogodbeni stranki individualne pogodbe o zaposlitvi
se dogovorita o načinu spremljanja uresničevanja obveznosti
na podlagi trimesečnih poslovnih rezultatov in letnega po-
slovnega poročila ter zaključnega računa.

2. Načrtovani dobiček in donosnost na vloženi kapital
sta najpomembnejši merili pri spremljanju realizacije obvez-
nosti in podlaga za udeležbo na dobičku.

3. Zaradi možnosti spremljanja izpolnjevanja obvezno-
sti, od katerih je odvisna plača, pogodbeni stranki opredelita
v individualni pogodbi tudi druga merila:

– izboljšanje gospodarskega položaja družbe ali podjet-
ja v okviru dejavnosti, panoge, skupine ali podskupine, mer-
ljivo s kazalci, značilnimi za dejavnost družbe;

– primerjava dobička in donosnosti kapitala družbe gle-
de na sorodne gospodarske družbe;

– gibanje dobička v primerjavi z minulim poslovnim
letom;

– povečevanje izvoza;

– ohranjanje in povečevanje števila delovnih mest;

– zmanjšanje negativnega poslovnega izida;

– druga merila.

4. Za managerje v gospodarski družbi v krizi se obvez-
nosti v individualni pogodbi opredelijo za obdobje do prene-
hanja izgube in praviloma še za triletno obdobje pozitivnega
poslovanja gospodarske družbe.

V. PLAČA IN OSTALI PREJEMKI

6. Podlaga za osnovno plačo in določitev osnovne plače

1. Osnovna plača se v pogodbi o zaposlitvi določi na
osnovi podlag iz 2., 3. in 4. točke in je izražena v bruto
znesku.

2. Osnovna plača predsednikov uprave in poslovodij se
določi tako, da se za polovico osnovne plače uporabi pov-
prečna plača v Republiki Sloveniji (PPS) in za drugo polovi-
co osnovne plače povprečna plača na zaposlenega v gospo-
darski družbi (PPP). Upoštevajo se zadnji znani podatki o
trimesečnih povprečjih teh zneskov.

3. Osnovna plača se določi tako, da se osnovo iz prejš-
njega odstavka poveča za ustrezen mnogokratnik glede na
velikost družbe in sicer:

– male družbe = (PPS + PPP): 2 x 4

– srednje družbe = (PPS + PPP): 2 x 6

– velike družbe = (PPS + PPP): 2 x 8.

4. Pri opredelitvi velikosti družbe se uporabi kriterij iz
51. člena zakona o gospodarskih družbah.

7. Druga določila o osnovni plači

1. V gospodarskih družbah, ki poslujejo z nadpovpreč-
no stopnjo donosnosti v panogi ali skupini dejavnosti, se
lahko osnovna plača iz prejšnje točke poveča največ do
25%. Pristojni organ lahko po lastni presoji kot razlog za
povečanje do polovice omenjene možnosti upošteva tudi
druge kriterije glede na specifičnost družbe.

2. V družbah, ki poslujejo z izgubo ali z občutno manj-
šo donosnostjo od povprečja panoge ali skupine dejavnosti,
lahko pristojni organ osnovno plačo zmanjša največ do 25%.

3. V srednjih in velikih družbah osnovna plača pred-
sednika uprave in poslovodje družbe po teh kriterijih pravi-
loma ni nižja od izhodiščne plače najvišjega tarifnega razre-
da v veljavni tarifni prilogi k splošni kolektivni pogodbi za
gospodarske dejavnosti, povečane za 20%. V malih družbah
je lahko osnovna plača poslovodje družbe tudi nižja.

4. Osnovna plača za člane uprave in delavce s posebni-
mi pooblastili se določi na ustrezno nižji ravni kot plača
predsednika uprave in poslovodje gospodarske družbe. Pri
tem se upošteva obseg pooblastil članov uprave in drugih
managerjev, zahtevnost njihovih nalog in neposredno odgo-
vornost za njihovo izvajanje.

Osnovna plača teh managerjev po kriterijih praviloma
ni nižja od izhodiščne plače v gospodarski družbi za najvišji
tarifni razred po splošni kolektivni pogodbi za gospodarske
dejavnosti, povečana za 10%.

5. Osnovna plača za vrhunske strokovnjake se določi
na ravni, kot jo določita pogodbeni stranki glede na pomem-
bnost takšnega strokovnjaka za družbo.

Osnovna plača tega delavca ne more biti nižja od izho-
diščne plače tistega tarifnega razreda, v katerega je uvrščeno
delovno mesto vrhunskega strokovnjaka.
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8. Izplačilo plače
1. Pogodbeni stranki individualne pogodbe o zaposlitvi

sporazumno določita gibljivi del plače, ki je odvisen od
tekočih poslovnih rezultatov.

2. Ob nedoseganju načrtovanih tekočih poslovnih re-
zultatov se izplačilo osnovne plače lahko ustrezno zniža, pri
preseganju načrtovanih tekočih poslovnih rezultatov pa se
izplačilo lahko ustrezno zviša.

3. Merila za izračune nižanja oziroma višanja gibljive-
ga dela plače se vnaprej določi z individualno pogodbo o
zaposlitvi v skladu z akti družbe.

9. Udeležba na dobičku

1. Udeležba na dobičku, ki jo določi pristojni organ
gospodarske družbe v skladu z zakonom o gospodarskih
družbah, je odvisna od:

– izpolnitve zastavljenih nalog in obveznosti po indivi-
dualni pogodbi o zaposlitvi,

– stopnje dobička glede na kapital,
– povečanja vrednosti kapitala,
– drugih kazalcev.
2. V gospodarskih družbah, ki poslujejo v kriznih raz-

merah, pristojni organ lahko izjemoma določi managerjem
oziroma samo nekaterim med njimi po zaključnem računu
posebno nagrado zaradi bistvenega zmanjšanja negativnega
poslovnega izida v skladu s sanacijskim ali drugim ustrez-
nim gospodarskim načrtom. Praviloma se ti nagrajujejo šele
v času pozitivnega poslovanja gospodarske družbe z udelež-
bo na dobičku.

3. Predsednik uprave oziroma poslovodja kot upraviče-
nec do udeležbe na dobičku ob dobrih poslovnih rezultatih
glede na politiko delitve dobička gospodarske družbe iz tega
vira praviloma prejme do 30% svojih letnih prejemkov. Ostali
managerji prejmejo sorazmerno nižji delež glede na njihove
obveznosti, pooblastila in odgovornosti.

4. Delež na dobičku se izplača v gotovini ali v delnicah
oziroma deležih gospodarske družbe ali pa deloma v prvi in
deloma v drugi obliki, lahko tudi z odloženim plačilom.

5. O merilih za udeležbo na dobičku, načinu in času
izplačila odločajo v skladu s politiko delitve dobička pristoj-
ni organi gospodarske družbe.

6. Pripadajoči delež na dobičku v gotovini se lahko ob
soglasju obeh pogodbenih strank za določeno obdobje zadrži
v gospodarski družbi in lahko določi rok, v katerem prejem-
niki ne smejo odtujiti delnic ali deležev, ki so jih prejeli iz
udeležbe na dobičku.

VI. DRUGI KRITERIJI ZA INDIVIDUALNE POGODBE

10. Druge ugodnosti iz individualne pogodbe

1. V individualni pogodbi o zaposlitvi se lahko določi-
jo tudi naslednje pravice managerjev oziroma nekatere med
njimi:

– pravica do dopolnilnega izobraževanja;
– pravica do preventivnih zdravstvenih pregledov in

preventivnega zdravstvenega varstva;
– povračila posebnih dodatnih stroškov službenih poto-

vanj in sredstev za reprezentanco;
– obseg in način življenjskega, nezgodnega oziroma

pokojninskega zavarovanja;
– namensko posojilo
– uporaba službenega vozila za osebne potrebe;
– članarina za managerska stanovska združenja in klube;

– druge pravice.
Ugodnosti se določijo v individualni pogodbi o zapo-

slitvi glede na gospodarski položaj družbe ali podjetja.

11. Odpravnina in druge pravice ob prenehanju
pogodbe

Managerjem po teh kriterijih pripadajo:
1. v primeru razrešitve brez utemeljenega razloga po

zakonu o gospodarskih družbah najmanj 24-kratni znesek
zadnje mesečne plače,

2. v primeru sporazumnega prenehanja mandata pred
potekom roka za katerega so bili imenovani (daljša bolezen,
trajna nezmožnost za delo in drugi upravičeni razlogi) –
6-kratni znesek zadnje mesečne plače,

3. v primeru prenehanja mandata na željo managerja in
ob pozitivni oceni pristojnega organa o njegovem delu –
6-kratni znesek zadnje mesečne plače,

4. v primeru prenehanja mandata in delovnega razmerja
zaradi upokojitve – 6-kratni znesek zadnje plače,

5. manager, ki mu je prenehala individualna pogodba o
zaposlitvi, ima pravico še tri mesece prejemati plačo, izpla-
čano za zadnji mesec pred prenehanjem mandata, če je raz-
porejen na drugo delovno mesto z nižjo plačo,

6. manager prejme pri istem delodajalcu oziroma v si-
stemu povezanih družb odpravnino le enkrat.

12. Odškodnina zaradi konkurenčne klavzule

1. Če ob prenehanju delovnega razmerja managerja
gospodarska družba uveljavlja skladno z zakonom v pogod-
bi o zaposlitvi opredeljeno konkurenčno klavzulo, pripada
managerjem oziroma vrhunskim strokovnjakom odškodnina
(odmena) zaradi manjše možnosti pridobivanja dohodkov.
Osnova za odmero odškodnine je povprečna plača v zadnjih
treh mesecih, določena v individualni pogodbi.

2. Odškodnina se izplačuje za čas trajanja konkurenčne
klavzule.

VII. UVELJAVITEV KRITERIJEV

1. Kriteriji za individualne pogodbe o zaposlitvi mana-
gerjev se uporabljajo za sklepanje teh pogodb od objave teh
kriterijev v Uradnem listu RS dalje.

2. Ko začnejo veljati ti kriteriji, preneha veljati dogo-
vor o kriterijih za sklepanje individualnih pogodb o zaposli-
tvi poslovodnih delavcev in delavcev s posebnimi pooblasti-
li (Uradni list RS, št. 23/95).

Ljubljana, dne 8. oktobra 1997.

Združenje Manager
Jakob Piskernik l. r.

Delodajalske organizacije:
Gospodarska zbornica Slovenije

Jožko Čuk l. r.

Obrtna zbornica Slovenije
Miha Grah l. r.

Združenje delodajalcev Slovenije
Jože Stanič l. r.

Združenje delodajalcev
OGISTTA

Dare Stojan l. r.
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OBČINE

BOHINJ

3119.

Na podlagi 10. in 80. člena zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 32/93), 22. člena odloka o gospodarskih
javnih službah v Občini Radovljica (Uradni list RS, št. 65/94)
in 9. člena statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Gorenjske,
št. 5/95) je Občinski svet občine Bohinj na 33. redni seji dne
1. 10. 1997 sprejel

U R E D B O
o taksah za obremenjevanje okolja v Občini Bohinj

1. člen

Z namenom manjšega obremenjevanja okolja in racio-
nalne rabe naravnih dobrin v Občini Bohinj, se s to uredbo
predpisujejo takse za obremenjevanje površinskih in pod-
zemnih voda in ustvarjanje odpadkov.

2. člen

Zavezanci za plačilo taks so vse pravne in fizične osebe
(v nadaljnjem besedilu: uporabniki), ki so uporabniki dejav-
nosti objektov ter naprav vodovodnih sistemov, sistemov
odvajanja odpadnih voda, čistilnih naprav in odvoza ter de-
poniranja odpadkov.

3. člen

Takse znašajo:
1. za uporabnike vodovoda:
– 9,45 SIT/m3 od porabljene vode v gospodinjstvu;
– 19,05 SIT/m3 od porabljene vode v gospodarstvu in

ostalih dejavnostih;
– 1.800 SIT/gospodinjstvo/leto za uporabnike vaških

vodovodov;
2. za uporabnike kanalizacije:
– 4,65 SIT/m3 od porabljene vode v gospodinjstvu;
– 9 SIT/m3 od porabljene vode v gospodarstvu in osta-

lih dejavnostih;
3. za uporabnike odvoza in deponiranja odpadkov:
– 7,70 SIT/m2 stanovanjske površine;
– 221,30 SIT/osebo za gospodinjstvo;
– 15,40 SIT/m2 poslovne površine za gospodarstvo in

ostale dejavnosti;
4. za uporabnike čistilne naprave:
– 6 SIT/m3 od porabljene vode v gospodinjstvu;
– 8,25 SIT/m3 od porabljene vode v gospodarstvu in

ostalih dejavnostih.

4. člen

Zbrana sredstva so prihodek proračuna Občine Bohinj.
Takse, razen za uporabnike vaških vodovodov, meseč-

no zaračunava, pobira in oddvaja v občinski proračun uprav-
ljalec vodovoda, kanalizacije, odvoza in deponiranja odpad-
kov ter čiščenja odpadnih voda v Občini Bohinj.

Takso za uporabnike vaških vodovodov mesečno zara-
čunava, pobira in oddvaja v občinski proračun, po pooblasti-
lu občine, javno komunalno podjetje.

Višina taks se letno povečuje z rastjo cen na drobno v
Republiki Sloveniji, na podlagi uradnih statističnih podat-
kov.

5. člen

Zbrana sredstva taks se uporabljajo za investicije in
vzdrževanje komunalnih objektov in naprav po posameznih
dejavnostih.

6. člen

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha na območju Ob-
čine Bohinj veljati uredba o taksah za obremenjevanje okolja
(Uradni list RS, št. 76/94) in uredba o spremembi uredbe o
taksah za obremenjevanje okolja (Uradni vestnik Gorenjske,
št. 19/95).

7. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu RS, uporablja pa se od 1. 10. 1997 dalje.

Št. 061-59/97
Bohinjska Bistrica, dne 1. oktobra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Bohinj
Jože Cvetek l. r.

3120.

Na podlagi tretjega odstavka 5. člena zakona o stavbnih

zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in na podlagi 9. in 60.

člena statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Gorenjske, št.

5/95) je Občinski svet občine Bohinj na 33. redni seji dne

1. oktobra 1997 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

I

S tem sklepom zemljišče, parc. št. 1440/21, pot v izmeri

3 m2, k.o. Bohinjska Bistrica, vpisano kot javno dobro, pre-

neha biti javno dobro in se vpiše v ustrezni zemljiškoknjižni

vložek.

II

Nepremičnina iz I. točke tega sklepa postane last Obči-

ne Bohinj.

III

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 061-61/97

Bohinjska Bistrica, dne 1. oktobra 1997.

Predsednik

Občinskega sveta

občine Bohinj

Jože Cvetek l. r.
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BOROVNICA

3121.

Občinski svet občine Borovnica je na 25. redni seji, dne

16. 9. 1997 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi objekta “Cukalova

štala”, Zalarjeva 21, Borovnica, za etnološki spomenik

Spremeni se 1. člen odloka (Uradni list RS, št. 14/97)

tako, da glasi:

Objekt “Cukalova štala”, Zalarjeva 21, Borovnica (v

nadaljevanju: objekt), se z namenom, da se zaščiti in ohrani

kulturna vrednost urbanističnega jedra in naselbinska identi-

teta Borovnice, za čas 8 mesecev od uveljavitve tega odloka

razglaša za etnološki kulturni spomenik.

Št. 066/3-8/5-25/97

Borovnica, dne 16. septembra 1997.

Predsednik

Občinskega sveta

občine Borovnica

Marjan Kržič l. r.

BREZOVICA

3122.

Na podlagi sklepa 28. redne seje Občinskega sveta

občine Brezovica, z dne 2. 10. 1997 ter statuta Občine Bre-

zovica (Naš časopis maj 1995) objavljamo

V R E D N O S T   T O Č K E
za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

za leto 1997 na območju Občine Brezovica

1

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča za leto 1997 na območju Občine Brezo-

vica znaša 0,0600 SIT.

2

Ta sklep začne veljati od dneva objave v Uradnem listu

RS, uporablja pa se od 1. 1. 1997 dalje.

Št. 35/97

Brezovica, dne 9. oktobra 1997.

Predsednik

Občinskega sveta

občine Brezovica

Leopold Pristavec l. r.

CELJE

3123.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika
Občinskega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št.
66/95, in 1/96 – redakcijsko prečiščeno besedilo) izdajam

S K L E P
o objavi sklepa o določitvi šolskih okolišev osnovnih šol

na območju Mestne občine Celje

Objavljam sklep o določitvi šolskih okolišev osnovnih
šol na območju Mestne občine Celje, ki ga je Občinski svet
mestne občine Celje sprejel na seji dne 1. oktobra 1997.

Celje, dne 1. oktobra 1997.

Župan
Mestne občine Celje

Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.

Na podlagi 42. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96),
48. člena zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/96,
33/96), 10. člena odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izo-
braževalnih zavodov Mestne občine Celje in 17. člena statu-
ta Mestne občine Celje je Občinski svet mestne občine Celje
na seji dne 1. oktobra 1997 sprejel

S K L E P
o določitvi šolskih okolišev osnovnih šol na območju

Mestne občine Celje

1

S sklepom o določitvi šolskih okolišev osnovnih šol na
območju Mestne občine Celje se določa šolske okoliše celj-
skim osnovnim šolam. Osnovnošolsko izobraževanje izvaja-
jo naslednje osnovne šole:

1. I. osnovna šola Celje, Vrunčeva 13, Celje

2. II. osnovna šola Celje, Ljubljanska cesta 46, Celje

3. III. osnovna šola Celje, Vodnikova ulica 4, Celje

4. IV. osnovna šola Celje, Dečkova cesta 60, Celje

5. Osnovna šola Frana Kranjca, Hrašovčeva ulica 1,
Celje

6. Osnovna šola Hudinja, Mariborska 125, Celje

7. Osnovna šola Ljubečna, Ljubečna, Celje

8. Osnovna šola Lava, Pucova 7, Celje

9. Osnovna šola Frana Roša, Cesta na Dobrovo 114,
Celje.

2

Osnovne šole, ki so navedene v 1. točki, obsegajo po
tem sklepu praviloma naslednja območja oziroma šolske
okoliše:

1. I. Osnovna šola Celje

Vzhodna meja se pričenja v stičišču občinske meje med
Mestno občino Celje in Občino Štore s severnim delom meje
naselja Osenca. Nadaljuje se proti severu po desnem bregu
Voglajne ter sledi meji med naselji: Teharje, Bukovžlak in
Trnovlje pri Celju na eni in Celje na drugi strani. Pri mostu
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čez Hudinjo se severna meja nadaljuje proti zahodu po Beži-
grajski cesti na Dečkovo cesto. Pri križišču z Opekarniško
cesto gre po Pokopališki ulici in meji med krajevnima
skupnostima Nova vas ter Gaberje. Pri hišni številki Cesta na
Dobrovo 41a se naveže na južno območje Kraigherjeve ulice
do Ulice mesta Grevenbroich. Nato se obrne proti jugu po
Ulici mesta Grevenbroich in v križišču z Dečkovo cesto
zavije po sredini Dečkove ceste proti zahodu. V križišču s
Čopovo ulico gre navzdol do železniškega prehoda, nato
kratek čas sledi železniški progi in se preko proge nadaljuje
po Ipavčevi ulici, ki jo v celoti vključuje. Proti vzhodu
poteka nato meja po sredini Gregorčičeve ulice in Levstiko-
ve ulice čez železniško progo do Voglajne in se nadaljuje po
Teharski cesti, ki jo v celoti vključuje. V nadaljevanju gre
meja med naseljema Celje in Zvodno, prečka naselje Zvodno
po meji med KS Aljažev hrib in KS Pod gradom, se naveže
na severni del meje med naselji Osenca in Zvodno do občin-
ske meje med Mestno občino Celje in Občino Štore.

2. II. Osnovna šola Celje
Zahodna meja se pričenja pri Aeroklubu Celje in teče

proti jugu po občinski meji med Občino Žalec in Mestno
občino Celje. Južna meja poteka proti vzhodu po meji med
KS Otok-Savinja in KS Pod gradom do reke Savinje. Nada-
ljuje se navzgor po levem bregu Savinje do Čopove ulice in
naprej po njej do križišča z Ljubljansko cesto. Proti vzhodu
se nadaljuje po Ljubljanski cesti tako, da se med Policijo in
parkirnim prostorom naveže na mejo popisnega okoliša in se
obrne po njegovi meji proti severu mimo Ipavčeve ulice do
železniške proge. Severna meja poteka po progi proti zahodu
do potoka Ložnica in v celoti zajema območje Ronkove
ulice. Meja se nato nadaljuje po desnem bregu Ložnice do
občinske meje pri letališču.

3. III. Osnovna šola Celje
Zahodna meja teče od križišča Ljubljanske in Čopove

do Savinje, se nadaljuje po levem bregu Savinje vse do izliva
Voglajne v Savinjo. Vzhodna meja teče navzgor po Voglajni
in se za objektom na Teharski cesti št. 1 obrne proti zahodu
po meji popisnega okoliša. Čez progo gre meja po sredini
naslednjih ulic: Levstikova ulica, Gregorčičeva ulica in Ljub-
ljanska cesta do križišča s Čopovo ulico.

4. IV. Osnovna šola Celje

Severna meja se prične v križišču Ulic mesta Greven-
broich z Ulico heroja Rojška in poteka po levem bregu
Koprivnice do Ceste na Ostrožno. Na zahodu poteka meja
navzdol po Cesti na Ostrožno in se v križišču nadaljuje po
Dečkovi cesti do križišča z Ulico mesta Grevenbroich, tako
da je Ulica mesta Grevenbroich vzhodna meja šolskega oko-
liša.

5. Osnovna šola Frana Kranjca
Zahodna meja se pričenja na meji z Občino Žalec v

stičišču mej KS Otok-Savinja in Pod gradom ter poteka
navzdol po občinski meji med Občino Žalec in Mestno obči-
no Celje. Južna meja se nadaljuje po meji med Občino Laško
in Mestno občino Celje in gre na vzhodu po občinski meji
med Mestno občino Celje in Občino Štore. Severna meja se
začenja z mejo naselja Osenca in poteka med severno mejo
Osence in Zvodnega ter se nadaljuje čez naselje Zvodno po
meji med KS Pod gradom in KS Aljažev hrib. Proti severu
sledi meji naselja Zvodno do Teharske ceste, tako da severna
meja poteka proti zahodu po robu območja Teharske ceste,
ki pa je ne zajema. V nadaljevanju teče meja po Voglajni do
sotočja s Savinjo, nato navzgor po levem bregu Savinje in se
obrne čez Savinjo po meji med KS Pod gradom in KS Otok-
Savinja do občinske meje z Občino Žalec.

6. Osnovna šola Hudinja
Na severu poteka meja po občinski meji med Mestno

občino Celje in Občino Vojnik. Od Šmartinskega jezera se

proti zahodu nadaljuje po meji naselja Runtole in se pri
pregradi na jezeru obrne proti jugu, tako da teče po meji
naslednjih naselij: Loče in Dobrova na zahodni strani ter
Runtole, Lahovna (hišni številki Lahovna 21 in 22 sta izklju-
čeni iz šolskega okoliša) in Celje na vzhodni strani, vse do
avtoceste. Meja se delno nadaljuje po avtocesti, se na drugi
strani avtoceste naveže na popisni okoliš ter na Zg. Hudinji
pri h. št. 61 zavije južno proti hribu Golovec, teče nato po
meji območja ulic Bezenškove ulice in Opekarniške ceste. V
križišču Opekarniške ceste in Bezenškove ulice se prične
južna meja šolskega okoliša ter se nadaljuje proti vzhodu po
Dečkovi cesti, Bežigrajski cesti do mostu čez Hudinjo, teče
po bregu Hudinje do sotočja Hudinje in Ložnice, nato pa se
nadaljuje po desnem bregu Ložnice do meje statističnega
okoliša. Tu se pričenja vzhodna meja šolskega okoliša, ki
teče proti severu po meji statističnega okoliša med Plinarniš-
ko ulico in Kulturniško ulico na zahodni strani in ulico Gaji
ter Petrolovimi objekti na vzhodni strani. Naveže se na Trno-
veljsko cesto do nadvoza pri avtocesti. V celoti zajema hišne
številke, oštevilčene na Trnoveljski cesti. Pri nadvozu se
meja obrne proti zahodu in se nadaljuje med naselji: Šmarje-
ta pri Celju in Škofja vas na zahodni strani, Zadobrova na
vzhodni strani ter se priključi na občinsko mejo z Občino
Vojnik.

7. Osnovna šola Ljubečna
Šolski okoliš je na vzhodu omejen z občinsko mejo

med Mestno občino Celje in Občino Šentjur. Na severu ga
omejuje občinska meja med Mestno občino Celje in Občino
Vojnik. Na zahodu teče po meji med naseljema Škofja vas,
Šmarjeta pri Celju na zahodni strani in Zadobrova na vzhod-
ni strani do avtoceste. Pri avtocesti se meja obrne proti
vzhodu in se nadaljuje do nadvoza v Trnovljah. Nato teče
proti jugu po Trnoveljski cesti skozi naselje Trnovlje pri
Celju. Okoliš ne vključuje hišnih številk, oštevilčenih na
Trnoveljski cesti. V Spodnjih Trnovljah teče meja proti jugu
po meji statističnega okoliša med Kulturniško ulico, Plinar-
niško ulico na zahodni strani in med Petrolovimi objekti ter
ulico Gaji na vzhodni strani do potoka Ložnica. Nato sledi
meji med naseljema Celje na zahodni strani in Bukovžlak ter
Teharje na vzhodni strani do meje z Občino Štore. Od tu teče
na vzhodu po občinski meji med Mestno občino Celje in
Občino Štore ter se naveže na občinsko mejo z Občino
Šentjur.

8. Osnovna šola Lava

Severna meja se začenja pri potoku Koprivnica in teče
proti zahodu med naselji: Loče, Slatina v Rožni dolini, Šmart-
no v Rožni dolini in Šentjungert na eni strani in naselji
Dobrova, Lokrovec in Gorica pri Šmartnem na drugi strani.
Na zahodu poteka meja po občinski meji med Občino Žalec
in Mestno občino Celje in se nadaljuje po levem bregu
Ložnice do železniške proge. Južna meja se nadaljuje po
progi do križišča proge s Čopovo ulico. Območje Ronkove
ulice se v celoti izključi. Vzhodna stran meje se nadaljuje po
Čopovi ulici, Cesti na Ostrožno do križišča Ceste na Ostrož-
no z Gasilsko ulico in gre nato po Gasilski ulici, ki jo v celoti
vključuje, do nadvoza in naprej po cesti v naselje Lokrovec.
Proti severu poteka meja po desnem bregu Koprivnice.

9. Osnovna šola Frana Roša

Na severu poteka šolski okoliš po severni meji naselja
Dobrova. Zahodna meja poteka navzdol po desnem bregu
Koprivnice do meje med naselji Dobrova in Celje in se
nadaljuje proti avtocesti po meji med naseljema Lokrovec in
Celje do nadvoza čez avtocesto ter v nadaljevanju po Gasil-
ski ulici do križišča s Cesto na Ostrožno (Gasilske ulice ne
vključuje). Sledi Cesti na Ostrožno do Koprivnice, nato navz-
gor po desnem bregu Koprivnice do križišča Ulice heroja
Rojška in Ulice mesta Grevenbroich. Šolski okoliš gre proti
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jugu po Ulici mesta Grevenbroich do križišča s Kraigherjevo
ulico, ki jo v celoti vključuje. Na vzhodu se pri h. št. 43
naveže na Cesto na Dobrovo, se nadaljuje po meji med KS
Gaberje in KS Nova vas, sledi severni meji območja Poko-
pališke ulice do križišča z Opekarniško cesto. Tu se prične
vzhodna meja šolskega okoliša, in sicer teče proti severu po
zahodni meji območja ulic Opekarniške ceste in Bezenškove
ulice do avtoceste. Meja okoliša se preko avtoceste nadaljuje
po meji med naseljem Dobrova na zahodni strani in naselji
Celje, Lahovna ter Runtole na vzhodni strani. Hišni številki
Lahovna 21 in 22 sta sestavni del šolskega okoliša.

3

V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta
šola s tem soglaša.

4

V primeru, da pride do previsokega ali prenizkega šte-
vilčnega vpisa učencev na določenih šolah, se lahko osnovne
šole same, v soglasju z ustanoviteljem, dogovorijo za uskla-
ditev vpisa. Takšna uskladitev vpisa ne pomeni spremembe
šolskega okoliša.

5

Pri spremembi šolskega okoliša je potrebno upoštevati
predvsem naslednje:

– vsaka sprememba mora biti dogovorjena pred vsako-
letnim rokom za vpis otrok v 1. razred za naslednje šolsko
leto,

– sprememba šolskega okoliša mora zagotoviti prizade-
tim šolam enakomerno obremenitev šolskega prostora glede
na prostorske možnosti,

– pri spremembi okoliša je potrebno upoštevati promet-
no varnost dostopa do šole.

6

Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o dolo-
čitvi šolskih okolišev osnovnih šol na območju Občine Celje
(Uradni list RS, št. 24/85, št. 38/87, št. 15/90, št. 20/91).

7

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu RS, uporablja se že za vpis otrok v 1. razred za
šolsko leto 1998/99.

Št. 60300/0019/97-26
Celje, dne 1. oktobra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

3124.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika
Občinskega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št.
66/95 in 1/96 – redakcijsko prečiščeno besedilo) izdajam

S K L E P
o objavi sklepa o javni razgrnitvi osnutka sprememb

in dopolnitev zazidalnega načrta Ostrožno

Objavljam sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb
in dopolnitev ZN Ostrožno, ki ga je Občinski svet mestne
občine Celje sprejel na seji dne 1. oktobra 1997.

Celje, dne 1. oktobra 1997.

Župan
Mestne občine Celje

Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
52/93, 56/93, 71/93) je sprejel Občinski svet mestne občine
Celje na seji dne 1. 10. 1997

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

zazidalnega načrta Ostrožno

I

Občinski svet mestne občine Celje odreja javno razgr-
nitev osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
Ostrožno, ki ga je izdelal Razvojni center – Planiranje d.o.o.
pod št. 082/97 in je v skladu s prostorskimi sestavinami
sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana Občine Celje
za obdobje od leta 1986 do 2000 (Uradni list RS, št. 18/91,
54/94) in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje
(Uradni list SRS, št. 40/86 in Uradni list RS, št. 48/90).

II

Osnutek spremembe navedenega zazidalnega načrta se
nanaša na gradnjo enajstih stanovanjskih hiš na parcelah
787/1, 789/4, 789/7, 775/2 in 790/11, k. o. Ostrožno.

III

Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev ZN
Ostrožno se prične z dnem objave sklepa v Uradnem listu RS
na sedežu KS Ostrožno in v prostorih Mestne občine Celje
na Zavodu za planiranje in izgradnjo Občine Celje in traja
30 dni. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek
lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve os-
nutka bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Za-
vod za planiranje in izgradnjo Občine Celje. Datum in kraj
obravnave bosta objavljena naknadno na sedežu KS Ostrož-
no, krajani pa obveščeni na krajevno običajen način.

IV

V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve lahko
pristojni organ KS posreduje pripombe in svoja stališča žu-
panu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se
šteje, da se KS strinja z osnutkom.

Pripombe in stališča iz prvega odstavka ter druge pri-
pombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe,
se pošiljajo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do
njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Občinskemu svetu
mestne občine Celje.

V

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

Št. 352A-237/97
Celje, dne 1. oktobra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.
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3125.

 Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika
Občinskega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št.
66/95 in 1/96 – redakcijsko prečiščeno besedilo) izdajam

S K L E P
o objavi sklepa o javni razgrnitvi osnutka sprememb in

dopolnitev zazidalnega načrta Zgornja Hudinja
in sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta

Spodnja Hudinja – cona 12b in 13b

Objavljam sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb
in dopolnitev ZN Zgornja Hudinja in sprememb in dopolni-
tev ZN Spodnja Hudinja – cona 12b in 13b, ki ga je Občinski
svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 1. oktobra 1997.

Celje, dne 1. oktobra 1997.

Župan
Mestne občine Celje

Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
52/93, 56/93, 71/93) je sprejel Občinski svet mestne občine
Celje na seji dne 1. 10. 1997

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

zazidalnega načrta Zgornja Hudinja, ki ga je izdelal
Razvojni center – Planiranje, d. o. o. Celje pod št. 13/97
ter sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Spodnja
Hudinja – cona 12b in 13b, ki ga je pod št. 13/97 izdelal

Razvojni center – IUP Celje

 I

Občinski svet mestne občine Celje odreja javno razgr-
nitev osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
Zgornja Hudinja ter sprememb in dopolnitev zazidalnega
načrta Spodnja Hudinja – cona 12b in 13b. Obe spremembi
sta skladni s prostorskimi sestavinami sprememb in dopolni-
tev dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta
1986 do 2000 (Uradni list RS, št. 18/91, 54/94) in srednje-
ročnega družbenega plana Občine Celje (Uradni list SRS, št.
40/86 in Uradni list RS, št. 48/90).

 II

Osnutek spremembe ZN Zg. Hudinja se nanaša na kom-
pleks osnovne šole na Hudinji, sprememba ZN Sp. Hudinja
– cona 12b in 13b pa na spremembo poslovno-stanovanjskih
objektov SELMAR, d.o.o. ob Mariborski in Podjavorškovi
ulici.

III

Javna razgrnitev obeh sprememb se začne z dnem obja-
ve sklepa v Uradnem listu RS na sedežu KS Hudinja in v
prostorih Mestne občine Celje na zavodu za planiranje in
izgradnjo Občine Celje in bo trajala 30 dni. Pripombe in
predloge na javno razgrnjena osnutka lahko podajo vsi zain-
teresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana
javna obravnava, ki jo organizira Zavod za planiranje in

izgradnjo Občine Celje. Datum in kraj obravnave bosta ob-
javljena naknadno na sedežu KS Hudinja, krajani pa ob-
veščeni na krajevno običajen način.

 IV

V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve lahko
pristojni organ KS posreduje pripombe in svoja stališča žu-
panu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se
šteje, da se KS strinja z osnutkom.

Pripombe in stališča iz prvega odstavka ter druge pri-
pombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe,
se pošiljajo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do
njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Občinskemu svetu
mestne občine Celje.

 V

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

Št. 352A-227/97
352A-152/97
Celje, dne 1. oktobra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

3126.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika
Občinskega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št.
66/95 in 1/96 – redakcijsko prečiščeno besedilo) izdajam

S K L E P
 o objavi sklepa o javni razgrnitvi osnutka sprememb in

dopolnitev zazidalnega načrta Lisce

Objavljam sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb
in dopolnitev ZN Lisce, ki ga je Občinski svet mestne občine
Celje sprejel na seji dne 1. oktobra 1997.

Celje, dne 1. oktobra 1997.

Župan
Mestne občine Celje

Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
52/93, 56/93, 71/93) je sprejel Občinski svet mestne občine
Celje na seji dne 1. 10. 1997

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

zazidalnega načrta Lisce

I

Občinski svet mestne občine Celje odreja javno razgr-
nitev osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
Lisce, ki ga je izdelal Razvojni center – Planiranje, d. o. o.
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pod št. 11/96 in je v skladu s prostorskimi sestavinami spre-
memb in dopolnitev dolgoročnega plana Občine Celje za
obdobje od leta 1986 do 2000 (Uradni list RS, št. 18/91,
54/94) in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje
(Uradni list SRS, št. 40/86 in Uradni list RS, št. 48/90).

II

Osnutek spremembe navedenega zazidalnega načrta se
nanaša na gradnjo petih prostostoječih stanovanjskih objek-
tov na jugozahodnem robu območja Miklavškega hriba.

III

Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev ZN
Lisce se začne z dnem objave sklepa v Uradnem listu RS na
sedežu KS Savinja in v prostorih Mestne občine Celje na
Zavodu za planiranje in izgradnjo Občine Celje in traja
30 dni. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek
lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve os-
nutka bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira za-
vod za planiranje in izgradnjo Občine Celje. Datum in kraj
obravnave bosta objavljena naknadno na sedežu KS Lisce,
krajani pa obveščeni na krajevno običajen način.

IV

V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve lahko
pristojni organ KS posreduje pripombe in svoja stališča žu-
panu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se
šteje, da se KS strinja z osnutkom. Pripombe in stališča iz
prvega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih
podale fizične ali pravne osebe, se pošiljajo županu Mestne
občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje
v potrditev Občinskemu svetu mestne občine Celje.

V

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

Št. 352A-323/95
Celje, dne 1. oktobra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

CERKNO

3127.

Na podlagi 18. in 19. člena zakona o naravni in kulturni
dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86), 25. člena statuta
Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet
občine Cerkno na seji dne 24. 9. 1997 sprejel

O D L O K
o razglasitvi arheološkega jamskega paleolitskega
najdišča “Divje babe I” za arheološki spomenik

1. člen

S tem odlokom Občina Cerkno razglaša arheološko
jamsko paleolitsko najdišče “Divje babe I” za arheološki
spomenik (v nadaljnjem besedilu: najdišče).

2. člen

Najdišče se nahaja na delu parc. št. 556, k.o. Šebrelje –
karta TTN Cerkno 23 v merilu 5000; koordinate y =
416555,77 m, x = 108160,75 m, H = 448,25 m in je vpisano
v zbirni register dediščine pod evidenčno št. 9321.

3. člen

Mnogoplastno jamsko paleolitsko najdišče iz obdobja
srednjega in začetka mlajšega paleolitika je jamska postojan-
ka paleolitskega lovca in nabiralca s prvorazrednimi najdba-
mi. Med njimi zlasti izstopajo: koščena in raznovrstna kam-
nita orodja, najstarejša koščena piščal – domnevni izdelek
neandertalcev, številna ognjišča, brlog izumrlega jamskega
medveda in številnimi živalskimi in rastlinskimi ostanki.

4. člen

Namen zavarovanja je trajna ohranitev najdišča, ki ima
arheološko, kulturno, zgodovinsko in znanstveno vrednost.

Najdišče je pod posebnim z zakonom in tem odlokom
določenim javnim varstvom.

Cilji varovanja najdišča se uresničujejo s planskimi akti
Občine Cerkno in varstvenimi ukrepi, določenimi s prepo-
vedmi in omejitvami v zakonu in tem odloku.

5. člen

Varstveni režim
Območje najdišča se zaščiti s prvim varstvenim reži-

mom, ki določa:
– prepovedani so vsi posegi na območju najdišča, ki

rušijo njegovo celoto, neokrnjenost in izvirnost kulturnih
sestavin;

– prepovedani so vsi posegi na območju najdišča, s
katerimi bi se utegnili spremeniti lastnost, vsebina, oblika in
narava najdišča ali njegovo neposredno okolje;

– v območju najdišča so dopustni le zavarovalni posegi
s soglasjem in po konservatorskem programu pristojnega
Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine (v nadalje-
vanju: ZVNKD);

– v območju najdišča so dovoljene tudi znanstvene ra-
ziskave (sistematična izkopavanja, kontrolna sondiranja, po-
biranja vzorcev za različne analize in druge raziskave), ven-
dar je za te potrebno pridobiti soglasje ZVNKD.

6. člen

Za potrebe nadaljevanja znanstvenih arheoloških razi-
skav in morebitnih kasnejših kontrolnih raziskav in zlasti za
predvideno prezentacijo jame oziroma prikaz jamske strati-
grafije in kulturnih plasti, je potrebno zaščititi jamske profile
in plasti na podlagi programa ohranitve in zaščite najdišča,
ki ga pripravi ZVNKD.

7. člen

Razvojne usmeritve

Po izvedeni oznaki in valorizaciji območja bo spome-
niško varstvena služba pripravila konzervatorski program, ta
pa bo osnova za projekt ureditve in prezentacijo najdišča. V
zvezi s tem bo potrebno:

– nadaljevati sistematična arheološka izkopavanja in
druge raziskave v območju najdišča;

– vključiti najdišče v turistično ponudbo Občine Cerk-
no;

– urediti okolico in dostop do najdišča;

– urediti najdišče z namenom omogočiti ogled le-tega
na kraju samem.
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8. člen

Strokovni nadzor nad vsemi posegi na območju naj-
dišča opravlja Zavod za varstvo naravne in kulturne dedišči-
ne Gorica.

Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne
inšpekcijske službe.

9. člen

Občinski urad občine Cerkno po razglasitvi najdišča za
arheološki spomenik seznani upravljalca najdišča z režimom
varstva, ki izhaja iz tega odloka in zakona o naravni in
kulturni dediščini ter predlaga vpis v zemljiško knjigo.

10. člen

Za kršitev tega odloka se smiselno uporabljajo kazen-
ske določbe zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni
list SRS, št. 1/81 in 42/86 ter Uradni list RS, št. 26/92).

11. člen

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

Št. 616-01/97
Cerkno, dne 24. septembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

3128.

Občinski svet občine Cerkno je na podlagi 25. člena
statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95), na seji dne
24. 9. 1997 sprejel

O D L O K
o pripravi in organizaciji Partizanskih smučin

Cerkno ’45

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Partizanske smučine Cerkno ’45 so osrednje tradicio-
nalne spominske smučarske tekme borcev NOV in pripadni-
kov slovenske vojske, ki se v spomin na prve organizirane
smučarske tekme v okupirani Evropi organizirajo in izvede-
jo vsako leto praviloma v mesecu marcu na smučiščih Smu-
čarskega centra Cerkno.

2. člen

Partizanske smučine Cerkno ’45 so uveljavljena smu-
čarska prireditev vseslovenskega značaja, njena vsebinska in
programska obogatitev pa teži k mednarodnemu uveljav-
ljanju.

II. ORGANIZACIJA PARTIZANSKIH SMUČIN
CERKNO ’45

3. člen

Za pripravo in organizacijo Partizanskih smučin Cerk-
no ’45 imenuje Občinski svet občine Cerkno organizacijski
odbor, ki ima 9 članov in je tripartitno sestavljen.

V organizacijski odbor predlagajo svoje člane pred-
stavniki borčevskih organizacij, slovenske vojske in Občina
Cerkno. Mandat članov organizacijskega odbora traja štiri
leta.

4. člen

Organizacijski odbor ima predsednika, dva podpred-
sednika, tajnika ter komisije za tehnično, finančno, program-
sko in propagandno dejavnost, ki se oblikujejo na prvi kon-
stitutivni seji organizacijskega odbora. V skladu s programom
dela pa lahko oblikuje tudi druge komisije.

5. člen

Način dela organizacijskega odbora in njegovih komi-
sij ter način uresničevanja pravic in dolžnosti članov organi-
zacijskega odbora in komisij se uredi s posebnim poslovni-
kom, ki ga sprejme organizacijski odbor.

III. ČASTNI ODBOR

6. člen

Organizacijski odbor imenuje poseben častni odbor, ki
sodeluje v promocijskih, protokolarnih in družabnih sre-
čanjih v okviru vsakoletnih tekem Partizanske smučine Cerk-
no ’45.

IV. FINANCIRANJE PARTIZANSKIH SMUČIN
CERKNO ’45”

7. člen

Finančni viri za pripravo in izvedbo Partizanskih smu-
čin Cerkno ’45 so:

– prihodki na podlagi sklenjenih sponzorskih pogodb,

– donacije fizičnih in pravnih oseb,

– prispevki borčevskih organizacij,

– prispevek Ministrstva za obrambo RS,

– proračun Občine Cerkno,

– drugo.

V. PRAVICE IN DOLŽNOSTI USTANOVITELJA

8. člen

Občina Cerkno:
– zagotavlja kontinuiteto dela organizacijskega odbora,
– nudi pomoč pri izvedbi vsakoletnih tekem,
– sodeluje pri zagotavljanju finančnih sredstev in
– nudi strokovno pomoč pri uveljavitvi prireditev v

mednarodnem prostoru.

VI. KONČNA DOLOČBA

9. člen

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

Št. 227-01/97
Cerkno, dne 24. 9. 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občina Cerkno
Jurij Kavčič l. r.
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DIVAČA

3129.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 3/73, 17/83, 35/85), 3. in 56. člena zakona o
referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94),
je Svet krajevne skupnosti Vreme na seji dne 8. 10. 1997
sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka v Krajevni skupnosti Vreme

1. člen

Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samopri-
spevka v denarju v Krajevni skupnosti Vreme.

Referendum bo v nedeljo, dne 23. 11. 1997 od 7. do 19.
ure na običajnih glasovalnih mestih.

2. člen

Sredstva, zbrana s samoprispevkom občanov s stalnim
prebivališčem na območju vasi:

a)
– Gornje Ležeče,
– Gornje Vreme,
– Dolnje Vreme,
– Vremski Britof,
– Famlje,
– Goriče
bodo uporabljena za pripravljalna dela za gradnjo mr-

liške vežice v Vremah (nakup zemljišča, izdelavo projekta in
gradbena dela) ter za urejanje komunalne infrastrukture in
druge potrebe vaških skupnosti, po programu, ki ga je sprejel
svet krajevne skupnosti in je bil usklajen na zborih občanov;

b)
– Škoflje,
– Zavrhek,
– Podgrad
bodo uporabljena za urejanje komunalne infrastrukture

in druge potrebe vaških skupnosti, po programu, ki ga je
sprejel svet krajevne skupnosti in je bil usklajen na zborih
občanov.

3. člen

Ključ delitve sredstev vaškim skupnostim iz 2. člena
tega sklepa, je število zavezancev za samoprispevek iz posa-
mezne vasi.

4. člen

Samoprispevek se uvede za obdobje štirih let, in sicer
od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2001.

5. člen

Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani,
s stalnim prebivališčem na območju Krajevne skupnosti Vre-
me. Stopnje samoprispevka so:

1. zaposleni krajani od plač in nadomestil, zmanjšanih
za davke in prispevke iz osebnih dohodkov (od neto plače)
po stopnji 1,5%,

2. upokojenci od pokojnin, ki je osnova za davek od
osebnih prejemkov, zmanjšane za prispevke in davke po
stopnji 1,5%,

3. zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali
poklicno dejavnost in imajo stalno prebivališče v KS Vreme,
od bruto osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlova-
nje, po stopnji 1,5%,

4. zavezanci, ki se jim davek odmerja od dopolnilne
dejavnosti (popoldanska obrt) od davčne osnove – dobička,
zmanjšane za odmerjene davke, po stopnji 1,5%,

5. zavezanci, ki dosegajo dohodke s priložnostnim de-
lom na podlagi pogodbe o delu, od davčne osnove, zmanjša-
ne za odmerjene davke in prispevke, po stopnji 1,5%,

6. krajani, lastniki zemljišč, ki imajo satlno prebivališče
na območju KS Vreme, od katastrskega dohodka negozdnih
in gozdnih površin, po stopnji 1,5%.

6. člen

Samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa
12. člen zakona o samoprispevku.

7. člen

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

Kmetom in samostojnim podjetnikom bo obračunavala
in odtegovala samoprispevek pristojna izpostava DURS.

Ob vsakem nakazilu samoprispevka je potrebno KS
Vreme dostaviti seznam zavezancev, za katere se nakazuje
samoprispevek.

Zavezancem se plačani samoprispevek odšteva od os-
nove za dohodnino.

8. člen

Samoprispevek se zbira na žiro račun Krajevne skupno-
sti Vreme.

Svet krajevne skupnosti Vreme lahko neangažirana de-
narna sredstva samoprispevka ustrezno kratkoročno veže pri
banki.

Izvajanje krajevnega smoprispevka v Krajevni skupno-
sti Vreme se spremlja z letnim in zaključnim poročilom.

Svet KS je dolžan o zbranih in porabljenih sredstvih
najmanj enkrat letno poročati na zboru krajanov.

9. člen

Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so
vpisani v volilni imenik in občani, ki še nimajo volilne
pravice, pa so v delovnem razmerju.

10. člen

Volilci glasujejo neposredno in tajno z glasovnico, ki
mora biti overjena s pečatom krajevne skupnosti in ima
naslednje besedilo:

KRAJEVNA SKUPNOST VREME

G L A S O V N I C A
Na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka

v denarju, dne 23. 11. 1997, za dobo 4 let, za območje
Krajevne skupnosti Vreme za izgradnjo mrliške vežice v
Vremah ter urejanje komunalne infrastrukture po programu,
ki ga je sprejel Svet krajevne skupnosti Vreme ter v skladu s
sklepom o razpisu referenduma

GLASUJEM
ZA PROTI

žig

Volilec izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo ZA,
če se strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma besedo
PROTI, če se ne strinja z uvedbo samoprispevka.
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11. člen

Referendum vodi volilna komisija KS Vreme, pri če-
mer smiselno uporablja določila zakona o lokalnih volitvah
in določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.

12. člen

Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi KS Vreme.

13. člen

Poročilo o izidu referenduma objavi volilna komisija
KS Vreme. V primeru pozitivnega izida glasovanja, Svet KS
Vreme sprejme sklep o uvedbi samoprispevka. Poročilo in
sklep se objavita v Uradnem listu Republike Slovenije.

14. člen

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

Št. 1/97
Divača, dne 8. oktobra 1997.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Vreme

Matija Patajac l. r.

GROSUPLJE

3130.

Na podlagi 3. in 56. člena zakona o referendumu in
ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 3. in 7. člena
zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in
8. člena statuta Krajevne skupnosti Šmarje Sap je zbor kraja-
nov Lahove ceste, dne 9. 10. 1997 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo posebnega prispevka
za financiranje rekonstrukcije Lahove ceste, izgradnjo

kanalizacije in javne razsvetljave

1. člen

Razpiše se referendum za uvedbo posebnega prispevka
v delu Krajevne skupnosti Šmarje Sap za naselje Lahova
cesta.

2. člen

Sredstva prispevka krajanov se namenijo za sofinanci-
ranje izgradnje kanalizacijskega sistema, rekonstrukcijo in
modernizacijo Lahove ceste  in izgradnjo javne razsvetljave.

3. člen

Referendum bo 23. novembra 1997 v Osnovni šoli
Šmarje Sap.

4. člen

Prispevek se uvede za leto 1997 in 1998 v mesečnih
obrokih po 30.000 SIT.

5. člen

Za realizacijo referendumskega programa je potrebno
zbrati 3,234.000 SIT za izgradnjo kanalizacijskega sistema
in 5,403.691 SIT za rekonstrukcijo Lahove ceste in izgrad-
njo javne razsvetljave.

Predračunska vrednost razpisanih del je 16,779.088 SIT.

6. člen

Prispevek za rekonstrukcijo Lahove ceste in javne raz-
svetljave bodo plačevali člani gospodinjstev oziroma lastni-
ki naslednjih stanovanjskih objektov Lahove ceste hišnih
številk: 31, 33, 35, 18, 52, 50, 47 in 51.

Za rekonstrukcijo Lahove ceste, izgradnjo kanalizacije
in javne razsvetljave bodo plačevali člani gospodinjstev ozi-
roma lastniki naslednjih stanovanjskih objektov Lahove in
Jurčičeve ceste naslednjih hišnih številk: 29, 12, 11, 8, 10, 6,
25, 9, 19, 17, 1, 17, 15 in graditelji hiš Zrnec Andrej, Dolenj-
ska c. 232, Purgar Janko, Moste Polje, C 13. julija 44 in Šibli
Maruša, Moste Polje, C. 13. julija 44:

– prispevek za izgradnjo javne razsvetljave in rekon-
strukcijo Lahove ceste v znesku 240.000 SIT,

– prispevek za gradnjo kanalizacijskega omrežja v zne-
sku 154.000 SIT.

Zgoraj navedene zneske zavezanci plačajo za kanaliza-
cijo najkasneje do 31. 12. 1997, za javno razsvetljavo in
rekonstrukcijo ceste pa do 30. 6. 1998.

7. člen

Sredstva prispevka se bodo zbirala na posebnem žiro
računu pri Krajevni skupnosti Šmarje Sap.

8. člen

Zbiranje in uporabo zbranih sredstev bo nadziral Svet
krajevne skupnosti Šmarje Sap in gradbeni odbor za ureditev
ceste in javne razsvetljave. Gradbeni odbor je odgovoren za
izvajanje del, ki se financirajo iz sredstev zbranega prispev-
ka in je po končanem zbiranju dolžan dati poročilo zboru
krajanov Lahove ceste o višini in uporabi sredstev.

9. člen

Na referendumu glasujejo občani, ki imajo stalno prebi-
vališče na naslovih iz 6. člena tega sklepa in novograditelji.

Za postopek glasovanja za izvedbo referenduma se smi-
selno uporabljajo določila zakona o referendumu in ljudski
iniciativi. Volilna komisija, ki jo imenuje Svet krajevne skup-
nosti Šmarje Sap bo vodila postopek referenduma, ugotovila
rezulatate glasovanja in podala poročilo o izidu referendu-
ma, ki se objavi v Uradnem  listu Republike Slovenije.

10. člen

Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z gla-
sovnico na kateri je naslednje besedilo:

KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARJE SAP

GLASOVNICA
Za referendum dne 23. novembra 1997 o uvedbi poseb-

nega prispevka za financiranje rekonstrukcije Lahove ceste,
izgradnjo kanalizacije in javne razsvetljave

glasujem
ZA PROTI

Glasujete tako, da obkrožite besedo ZA, če se strinjate
z uvedbo prispevka, oziroma obkrožite besedo PROTI, če se
z uvedbo prispevka ne strinja.

11. člen

Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom posebej določeno,
se smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku
(Uradni list SRS, št. 35/85).
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12. člen

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

Predsednik
Sveta KS Šmarje Sap

Peter Šlajpah, dipl. inž. l. r.

3131.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85), 3. in 56. člena zakona o referendumu in
o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odločba
US U-I.-47/94-12, 38/96 in 43/96 – odločba US – U-I.-
-266796) in 24. ter 43. člena statuta Krajevne skupnosti
Višnja Gora, je Svet krajevne skupnosti Višnja Gora na 21.
seji dne 3. 10. 1997 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za plačilo posebnega

samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti
Višnja Gora, za financiranje modernizacije krajevnih
cest Kalce – Vrh pri Višnji Gori, vas Kriška vas, del

Sokolske ulice in Jurčičeve poti in del Turnherjeve ulice
v Višnji Gori, za financiranje utrditve lokalne ceste

Mlake – Sela – Velika Dobrava in za financiranje javne
razsvetljave v naselju G3 v Višnji Gori

1. člen

Razpiše se referendum za uvedbo plačila posebnega
samoprispevka za financiranje modernizacije krajevnih cest
Kalce – Vrh pri Višnji Gori, vas Kriška vas, del Sokolske
ulice in Jurčičeve poti in del Turnherjeve ulice v Višnji Gori,
za financiranje utrditve lokalne ceste Mlake – Sela – Velika
Dobrava in za financiranje javne razsvetljave v naselju G3 v
Višnji Gori.

Za dan razpisa referenduma se šteje 6. 10. 1997.

2. člen

Posebni samoprispevek bo uveden za zavezance iz ob-
močij vasi: Gorenje Brezovo, Vrh pri Višnji Gori (delno),
Kriška vas, Sela in Višnja Gora (delno).

3. člen

Posebni samoprispevek bodo plačali posamezniki, ki
so v 12. členu tega sklepa poimensko navedeni.

4. člen

Posameznik plača posebni samoprispevek v višini, ki je
naveden v 12. členu tega sklepa in je bil dogovorjen med
udeleženci referenduma.

5. člen

Posebnega samoprispevka ne plačujejo tisti zavezanci,
ki so svojo obveznost že poravnali.

6. člen

Zavezanci posebnega samoprispevka lahko prevzeto ob-
veznost poravnajo v dveh obrokih. Prvi del plačila zapade v
plačilo 30. 11. 1997 drugi del pa 15. 12. 1997 .

7. člen

S posebnim samoprispevkom bo zbranih 9,840.300 SIT.
Ta sredstva so namenska in se bodo uporabila izključno za

financiranje del navedenih v 1. členu tega sklepa, katerih
predračunska vrednost znaša ca. 27,000.000 SIT.

8. člen

Sredstva posebnega samoprispevka se bodo zbirala na
žiro računu KS Višnja Gora, št. 50130-645-000-0066003.

9. člen

Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev posebnega
samoporispevka opravljajo Svet krajevne skupnosti Višnja
Gora in gradbeni odbori posameznih območij.

O realizaciji programa in o porabi sredstev bodo poro-
čali zavezancem na območnih zborih krajanov.

10. člen

Zavezancem se plačani zneski posebnega samoprispev-
ka odštevajo od osnove dohodnine (7. člen zakona o dohod-
nini Uradni list RS, št. 71/93, 2/94 in 7/95)

11. člen

Referendum bo v nedeljo, 16. 11. 1997, od 7. do 19. ure
na glasovalnem mestu, ki ga bo določila Volilna komisija
krajevne skupnosti Višnja Gora.

12. člen

Na referendumu glasujejo zavezanci, ki so navedeni v
naslednjem seznamu za plačilo posebnega samoprispevka v
naslednjih zneskih:

Zap. Priimek in ime Naslov Obveznost

št. v SIT

1. Biščak Ivan Gorenje Brezovo 8a, Višnja Gora 141.000

2. Biščak Anica Gorenje Brezovo 8a, Višnja Gora 141.000

3. Ceglar Matija Gorenje Brezovo 2, Višnja Gora 282.000

4. Grum Slavko Gorenje Brezovo 7, Višnja Gora 141.000

5. Grum Silva Gorenje Brezovo 7, Višnja Gora 141.000

6. Nograšek Jože Gorenje Brezovo 5, Višnja Gora 282.000

7. Štibernik Jože Gorenje Brezovo 3.a, Višnja Gora 282.000

8. Kozlevčar Joži Gotska 9, 1107 Ljubljana  94.000

9. Rotar Janez Podsmreka 10, Dobrova  94.000

10. Černelič Ivana Šarhova 14, Ljubljana  94.000

11. Vovk Žarko Gorenje Brezovo 8, Višnja Gora 141.000

12. Vovk Jože Gorenje Brezovo 8, Višnja Gora 141.000

13. Zajc Anton Gorenje Brezovo 4 , Višnja Gora 282.000

14. Cilenšek Tone Vir pri Stični 10, Iv. Gorica 206.000

15. Dremelj Rudi Gorenje Brezovo 11, Višnja Gora 282.000

16. Erjavec Jože Vrh pri Višnji Gori 20, Višnja Gora 141.000

17. Brvar Ivan Fabianijeva 13, Ljubljana 60.000

18. Zupančič Cveto Vrh pri Višnji Gori 22, Višnja Gora 141.000

19. Zupančič Vida Vrh pri Višnji Gori 21, Višnja Gora 141.000

20. Vidmar Andrej Vrh pri Višnji Gori 67, Višnja Gora 94.000

21. Jaklič Janez Kriška vas 1, Višnja Gora 57.000

22. Čauševič Mujo Kriška vas 2, Višnja Gora 57.000

23. Virant Jože Kriška vas 3, Višnja Gora 57.000

24. Novak Slavko Kriška vas 4, Višnja Gora 57.000

25. Hrovat Jasna Kriška vas 5, Višnja Gora 57.000

26. Jeršin Jože Kriška vas 6, Višnja Gora 57.000

27. Jaklič Silvo Kriška vas 7, Višnja Gora 57.000

28. PGD Kriška vas Kriška vas 10, Višnja Gora 65.000

29. Strnad Dušan Kriška vas 11, Višnja Gora 57.000

30. Erjavec Brane Kriška vas 12, Višnja Gora 57.000

31. Garbas Marija Kriška vas 14, Višnja Gora 57.000

32. Pirc Jože Kriška vas 15, Višnja Gora 57.000

33. Zupančič Jože Kriška vas 17, Višnja Gora 57.000

34. Tomažič Rafael Kriška vas 18, Višnja Gora 57.000

35. Jeršin Janez Kriška vas 19, Višnja Gora 57.000

36. Zupančič Marjan Kriška vas 24, Višnja Gora 57.000

37. Pavlin Emil Privoz 6, Ljubljana 57.000

38. Benec Franjo Andričeva 11, Ljubljana 27.000

39. Dovžan Dušan Carja Dušana 14, Ljubljana 30.000

40. Momirski Draga  Jakčeva 24, Ljubljana 15.000

41. Dežman Jože Turnherjeva 14, Višnja Gora 82.000

42. Dežman Stanislav Turnherjeva 14, Višnja Gora 81.000

43. Ilić Rado Turnherjeva 16, Višnja Gora 82.000

44. Ilić Silva Turnherjeva 16, Višnja Gora 81.000
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Zap. Priimek in ime Naslov Obveznost

št. v SIT

45. Tabaković Zugdija Turnherjeva 18, Višnja Gora 163.000

46. Čož Anton Turnherjeva 19, Višnja Gora 63.000

47. Godeša Franc Turnherjeva 3, Višnja Gora 30.000

48. Koricki Janez Turnherjeva 2, Višnja Gora 10.000

49. Turk Slavko Turnherjeva 6, Višnja Gora 9.000

50. Štimec Mirko Turnherjeva 21, Višnja Gora 18.000

51. Jakšič Jože Cesta dveh cesarjev 176, Ljubljana 62.000

52. Jakšič Marija Cesta dveh cesarjev 176, Ljubljana 61.000

53. Gulan Marija Mestni Trg 6, Višnja Gora 30.000

54. Bosnić Valentin Na jami 8, Ljubljana 9.000

55. Kotar Miro Jurčičeva ulica 7, Višnja Gora 10.000

56. Ambrož Anton Sela 4, Višnja Gora 188.000

57. Cimerman Olga Kriva pot 37, Lj.-Polje 94.000

58. Globokar Metod Cikava 38, Šmarje Sap 47.000

59. Janežič Franc Sela 8, Višnja Gora 188.000

60. Janežič Marija Sela 9, Višnja Gora 188.000

61. Janežič Jože Jamnikarjeva 41, Ljubljana 47.000

62. Kastelic Vilijem Sela 7, Višnja Gora 188.000

63. Kastelic Joža Sela 7, Višnja Gora 188.000

64. Kastelic Albin Sela 6, Višnja Gora 188.000

65. Kastelic Miran Sela 10, Višnja Gora 188.000

66. Kastelic Franc Litijska 351, Ljublajna 188.000

67. Kermavner Tone Mikuževa 8, Ljubljana 94.000

68. Omahen Franc Sela 2, Višnja Gora 188.000

69. Omahen Marija Sela 2, Višnja Gora 188.000

70. Stojakovič Milan Adamičeva 11, Grosuplje 47.000

71. Travnik Karel Sela 3, Višnja Gora 188.000

72. Travnik Milan Sela 3, Višnja Gora 188.000

73. Travnik Vinko Grintovec 42, Višnja Gora 94.000

74. Travnik Marjan Grintovec 41, Višnja Gora 47.000

75. Vrhovec Karel Sela 1, Višnja Gora 94.000

76. Novak Andrej Cesta talcev 9, Višnja Gora 30.000

77. Zupančič Matjaž Cesta talcev 7, Višnja Gora 30.000

78. Zupančič Tone Cesta talcev n.h, Višnja Gora 30.000

79. Vrhovec Roman Cesta talcev 21, Višnja Gora 30.000

80. Jelenc Janez Cesta talcev 23, Višnja Gora 30.000

81. Kovačič Alojz Cesta talcev 25, Višnja Gora 30.000

82. Gorše Jože Cesta talcev 29, Višnja Gora 30.000

83. Jevnikar Andrej Cesta talcev 17, Višnja Gora 30.000

84. Javornik Jože Cesta talcev 5, Višnja Gora 30.000

85. Tomžin Janez Cesta talcev 11, Višnja Gora 30.000

86. Vrhovec Silvo Cesta talcev19, Višnja Gora 30.000

87. Gorše Tone Cesta talcev 27, Višnja Gora 30.000

88. Bernik Marjan Cesta na Polževo 15, Višnja Gora 30.000

89. Fortun Marjan Partizanska ulica 1, Višnja Gora 30.000

90. Brčan Jože Partizanska ulica 4, Višnja Gora 30.000

91. Lalič Dušan Partizanska ulica 6, Višnja Gora 30.000
92. Zupančič Bogo Partizanska ulica 11, Višnja Gora 30.000

93. Primc Alojz Partizanska ulica 15, Višnja Gora 30.000

94. Ulčar Mirko Partizanska ulica 18, Višnja Gora 30.000

95. Somrak Aleš Partizanska ulica 21, Višnja Gora 30.000

96. Podržaj Jožica Partizanska ulica 22, Višnja Gora 30.000

97. Kolenc Jože Partizanska ulica 25, Višnja Gora 30.000
98. Kum Darko Partizanska ulica 24, Višnja Gora 30.000

99. Bogataj Vinko Partizanska ulica 20, Višnja Gora 30.000

100. Ban Cvetka Partizanska ulica 7, Višnja Gora 30.000

101. Murk Slavko Partizanska ulica 26, Višnja Gora 30.000

102. Bitenc Jože Partizanska ulica 2, Višnja Gora 30.000

103. Glažar Milan Partizanska ulica n.h., Višnja Gora 30.000
104. Igić Cveto Partizanska ulica n.h., Višnja Gora 30.000

105. Simon Matjaž Partizanska ulica 23, Višnja Gora 30.000

106. Bon Severina Partizanska ulica 3, Višnja Gora 30.000

107. Kovač Andrej Partizanska ulica n.h., Višnja Gora 30.000

108. Nartnik Marija Lesno Brdo 42, Vrhnika 30.000
109. Babič Slobodan Mestni trg 49, Višnja Gora 20.000

110. Šadl Karla Mestni trg 53, Višnja Gora 20.000

111. Zupanc Jožefa Mestni trg 47, Višnja Gora 10.000

112. Zupančič Alojz Mestni trg 32, Višnja Gora 20.000

113. Zupančič Rudolf Mestni trg 26, Višnja Gora 10.000
114. Potokar Martin Mestni trg 25, Višnja Gora 20.000

115. Petrovčič Ivan Mestni trg 27, Višnja Gora 20.000

116. Novak Jože Mestni trg 7, Višnja Gora 20.000

117. Kovačič Rudi Mestni trg 9, Višnja Gora 20.000

118. Perko Janez Mestni trg 16, Višnja Gora 20.000
119. Ambrož Franc Mestni trg 18, Višnja Gora 20.000

120. Planinšek Marija Mestni trg 23, Višnja Gora 10.000

121. Bajrić Jusuf Mestni trg 55, Višnja Gora 20.000

122. Gorše Anica Mestni trg 5, Višnja Gora 20.000

123. Grum Marinka Mestni trg 11, Višnja Gora 20.000
124. Pirnat Jože Mestni trg 10, Višnja Gora 20.000

125. Lokar Škarget

Valera Novo Polje 22, Lj-Polje 20.000

Zap. Priimek in ime Naslov Obveznost

št. v SIT

126. Skubic Tone Mestni trg 25, Višnja Gora 20.000

127. Pucihar France Mestni trg 33, Višnja Gora 20.000

128. Malnar Marija Mestni trg 39, Višnja Gora 10.000

129. Trgovina Sonček Mestni trg 18, Višnja Gora 10.000

130. Koporc Leon, Vrhovčeva 3, Ljubljana 20.000

131. Strojan Ivica Mestni trg 28, Višnja Gora 10.000

132. Bernik Andrej Mestni trg 18, Višnja Gora 10.000

133. Košak Franc Mestni trg 35, Višnja Gora 20.000

134. Vrančič Bogdan,

Marija Mestni trg, Višnja Gora 20.000

135. Rus Jože Mestni trg 31, Višnja Gora 43.500

136. Rus Stane Mestni trg 31, Višnja Gora 20.000

137. Šuntajs Matjaž Mestni trg 3, Višnja Gora 20.000

138. Pišec Klaus Mestni trg, Višnja Gora 20.000

139. Pilko Anton Mestni trg, Višnja Gora 20.000

140. Avdič Rufad Mestni trg 41, Višnja Gora 10.000

141. Čančar Miro Mestni trg 25, Višnja Gora 20.000

142. Gliha Rajko Mestni trg 17, Višnja Gora 10.000

143. Kastelic Anton Dedni Dol 3, Višnja Gora 20.000

144. Turk Marko Turnherjeva 6, Višnja Gora 41.000

145. Fabjan Ljubica Cesta dol. odreda 1, Višnja Gora 10.000

146. Kocmur Andrej Sokolska ul. 19, Višnja Gora 20.000

147. Zaletel Anton Sokolska ul. 22, Višnja Gora 20.000

148. Zrimšek Marija Sokolska ul. 14, Višnja Gora 20.000

149. Kastelic Janez Sokolska ul. 20, Višnja Gora 82.000

150. Pajk Marija Sokolska ul. 24, Višnja Gora 20.000

151. Divjak Stane Sokolska ul. 16, Višnja Gora 20.000

152. Bonifer Vilma Sokolska ul. 12, Višnja Gora 20.000

153. Dremelj Janez Sokolska ul. 10, Višnja Gora 20.000
154. Jović Nada Sokolska ul. 2, Višnja Gora 20.000

13. člen

Na referendumu za plačilo posebnega samoprispevka
za sofinanciranje modernizacije krajevnih cest iz 1. člena
tega sklepa, se glasuje neposredno in tajno z glasovnicami
na katerih je naslednje besedilo:

KRAJEVNA SKUPNOST VIŠNJA GORA

Na referendumu, dne 16. 11. 1997, za uvedbo plačila
posebnega samoprispevka za del območja Krajevne skupno-
sti Višnja Gora, za financiranje modernizacije krajevnih cest:
Kalce – Vrh pri Višnji Gori, vas Kriška vas, del Sokolske
ulice in Jurčičeve poti in del Turnherjeve ulice v Višnji Gori,
za financiranje utrditve lokalne ceste Mlake – Sela – Velika
Dobrava in za financiranje javne razsvetljave v naselju G3 v
Višnji Gori, z dvakratnim plačilom v znesku, kot je določen
v 12. členu tega sklepa

GLASUJEM ZA GLASUJEM PROTI

Pečat Krajevne skupnosti Višnja Gora

Glasuje se tako, da se obkroži ZA, če se glasovalec ali
glasovalka z uvedbo posebnega samoprispevka strinja, ozi-
roma se obkroži beseda PROTI, če se glasovalec ali glaso-
valka z uvedbo posebnega samoprispevka ne strinja.

14. člen

Za zbiranje sredstev posebnega samoprispevka in Refe-
rendum vodi Volilna komisija Krajevne skupnosti Višnja
Gora, ki za izvedbo smiselno uporablja določila zakona o
referendumu in o ljudski iniciativi in zakona o volitvah.

Volilna komisija na podlagi izida referenduma izdela
poročilo in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

15. člen

Svet krajevne skupnosti Višnja Gora sprejme sklep o
uvedbi posebnega samoprispevka, če se večina zavezancev,
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ki so glasovali, odloči za uvedbo posebnega samoprispevka
in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

16. člen

Sredstva za izvedbo referenduma zagotavlja Krajevna
skupnost Višnja Gora.

17. člen

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

Št. 535
Višnja Gora, dne 3. oktobra 1997.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti

Višnja Gora
Matjaž Zupančič, dipl. inž. l. r.

KOBARID

3132.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi in
16. člena statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 43/95)
je Občinski svet občine Kobarid na seji dne 30. 9. 1997
sprejel

O D L O K
o prenehanju veljavnosti odloka o nadomestilu

za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kobarid

1. člen

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Kobarid (Uradni list RS, št. 12/96 in 62/96) preneha
veljati.

2. člen

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Tolmin (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Go-
rica in Tolmin, št. 5/90 in 5/94), ki je bil s tem odlokom
razveljavljen, postane ponovno veljaven in se uporablja od
1. 1. 1997 dalje.

3. člen

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

Št. 462-27/95
Kobarid, dne 30. septembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kobarid

Pavel Sivec, dipl. inž. l. r.

3133.

Na podlagi 22. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94), 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/84 in 33/89) in 16. člena statuta
Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 43/95), je Občinski svet
občine Kobarid na seji dne 30. 9. 1997 sprejel

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

za leto 1997

1. člen

Razveljavi se sklep o vrednosti točke za izračun nado-
mestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kobarid za
leto 1997, št. 462-10/97, objavljen v Uradnem listu RS,
št. 19/97.

2. člen

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Kobarid za leto 1997 znaša
22,80 SIT.

3. člen

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

Št. 462-10/97-2
Kobarid, dne 30. septembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kobarid

Pavel Sivec, dipl. inž. l. r.

LJUTOMER

3134.

Na podlagi 3. in 56. člena zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in 3. in 7. člena
zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), ter
61. člena statuta KS Krištanci, Šalinci, Grlava, je Svet KS
Krištanci, Šalinci, Grlava na 11. redni seji dne 5. 9. 1997
sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka

1. člen

Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samopri-
spevka na območju celotne KS Krištanci, Šalinci, Grlava, v
vaseh Šalinci, Krištanci in Grlava, in sicer za dobo petih let,
to je od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002.

2. člen

Referendum bo v nedeljo, 23. novembra 1997, od 7. do
19. ure v prostorih vaškega doma v Krištancih.

3. člen

Pravico do glasovanja na referendumu imajo vsi zave-
zanci, navedeni v 6. členu tega sklepa.
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4. člen

Na referendumu se glasuje neposredno, tajno, z glasov-
nico na kateri je naslednje besedilo:

Krajevna skupnost Krištanci, Šalinci, Grlava

Glasovnica

Na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka,
dne 26. 10. 1997, v KS Krištanci, Šalinci, Grlava,

glasujem
ZA PROTI

Glasujete tako, da obkrožite besedo ZA, če se strinjate
z uvedbo krajevnega samoprispevka ali besedo PROTI, v
primeru, da se ne strinjate z uvedbo krajevnega samopris-
pevka.

5. člen

S samoprispevkom bo v celotni dobi zbranih 15,000.000
SIT. Zbrana sredstva bodo porabljena za obnovo in moderni-
zacijo krajevnih cest ter sofinanciranje obnove občinske ce-
ste, ureditev javne razsvetljave, urejanje in vzdrževanje vaš-
kih kapelic in vaškega doma, za vzdrževanje drugih objektov
in naprav skupne rabe ter za druge namene v skladu z refe-
rendumskim programom.

6. člen

Zavezanci za plačilo samoprispevka so krajani – fizične
osebe in pravne osebe s stalnim bivališčem oziroma sedežem
na območju KS Krištanci, Šalinci, Grlava.

Zavezanci bodo plačevali samoprispevek v denarju, in
sicer v naslednji višini:

– 2% od neto plače zaposlenih, oziroma nadomestila
plače, ter nagrad, plačil iz dopolnilnega dela in plačil po
pogodbah o delu,

– 1,5% od neto pokojnin,
– 2% od bruto zavarovalne osnove obrtnikov oziroma

samostojnih podjetnikov,
– 10% od katastrskega dohodka, predpisanega brez olaj-

šav,
– tolarsko protivrednost 200 DEM po srednjem tečaju

Banke Slovenije na dan plačila, enkrat letno zdomci, lastniki
vikendov in drugih gradbenih objektov ter gozdov in trajnih
nasadov, ki nimajo stalnega bivališča na območju KS Kri-
štanci, Šalinci, Grlava.

7. člen

Krajevni samoprispevek se razpiše skupno za vse tri
vasi. Prilivi sredstev in poraba sredstev se vodi ločeno po
posameznih vaseh.

8. člen

Zbrana sredstva bodo strogo namenska in se bodo zbi-
rala na posebnem računu.

Svet KS Krištanci, Šalinci, Grlava opravlja nadzor nad
zbiranjem in porabo sredstev samoprispevka, in je dolžan
podati krajanom na zboru občanov vsaj enkrat letno poročilo
o zbranih sredstvih in porabi le-teh.

9. člen

Zbiranje oziroma odtegovanje sredstev krajevnega sa-
moprispevka bodo izvajali:

– podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplače-
valci plač, nagrad, plačil in nadomestil, pri zavezancih od
neto plače zaposlenih, oziroma nadomestila plače, ter na-
grad, plačil iz dopolnilnega dela in plačil po pogodbah o
delu,

– ZPIZ pri zavezancih od neto pokojnin,
– izpostava RUJP v Ljutomeru za zavezance od bruto

zavarovalne osnove obrtnikov oziroma samostojnih podjet-
nikov, ter zavezance iz katastrskega dohodka,

– KS Krištanci, Šalinci, Grlava za zavezance, ki so
zdomci, lastniki vikendov in drugih gradbenih objektov ter
gozdov in trajnih nasadov, ki nimajo stalnega bivališča na
območju KS Krištanci, Šalinci, Grlava, in sicer tako, da jim
enkrat letno pošlje položnice.

10. člen

Ob vsakokratnem izplačilu oziroma nakazilu, je potreb-
no krajevni skupnosti dostaviti seznam zavezancev, za kate-
re se nakazuje krajevni samoprispevek.

11. člen

Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti v določe-
nem roku, se te obveznosti prisilno izterjajo v skladu s pred-
pisi, ki veljajo za izterjavo davkov in prispevkov občanov.

12. člen

Pravilnost obračunavanja in odvajanja sredstev krajev-
nega samoprispevka kontrolira pristojna izpostava Agencija
za plačilni promet, nadziranje in informiranje v Ljutomeru.

13. člen

Zavezancem se plačani zneski krajevnega samopris-
pevka odštevajo od osnove za dohodnino, v skladu s 7.
členom zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 48/90 in
34/92).

14. člen

Za vse, kar ni določeno s tem sklepom, se smiselno
uporabljajo določila zakona o samoprispevku (Uradni list
RS, št. 35/85).

15. člen

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

Šalinci, dne 8. oktobra 1997.

Predsednik
Sveta KS Krištanci, Šalinci,

Grlava
Davorin Kurbos, dipl. ek. l. r.

MURSKA SOBOTA

3135.

Na podlagi 3., 7., 32. in 33. člena zakona o gospodar-
skih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 16. in 23.
člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS,
št. 28/95, 21/96 in 8/97) ter 3. in 9. člena odloka o gospodar-
skih javnih službah v Mestni občini Murska Sobota (Uradni
list RS, št. 72/95) je Mestni svet mestne občine Murska
Sobota na seji dne 7. oktobra 1997 sprejel
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O D L O K
o načinu izvajanja gospodarske javne službe oskrbe
z zemeljskim plinom v Mestni občini Murska Sobota

1. člen

Ta odlok ureja način opravljanja gospodarske javne
službe oskrbe z zemeljskim plinom s podelitvijo koncesije
na območju Mestne občine Murska Sobota.

Ta odlok je tudi koncesijski akt za koncesijo gospodar-
ske javne službe iz prejšnjega odstavka.

2. člen

S tem aktom se opredeljujejo dejavnost, območje, po-
goji, javna pooblastila, pričetek in čas trajanja koncesije,
način financiranja in drugi elementi, pomembni za podelitev
koncesije za graditev in upravljanje omrežja za distribucijo z
zemeljskim plinom.

3. člen

Predmet koncesije je gradnja, upravljanje omrežja in
distribucija zemeljskega plina za potrebe široke potrošnje,
industrijsko in neindustrijsko rabo v skladu z idejnim pro-
jektom in programom plinifikacije na celotnem območju
Mestne občine Murska Sobota.

4. člen

Koncesionar mora za opravljanje koncesije za oskrbo
s plinom ter upravljanje omrežja izpolnjevati naslednje po-
goje:

– da je registriran za opravljanje dejavnosti izgradnje in
distribucije zemeljskega plina,

– da pripravi in predloži študijo s prikazom predvidene-
ga omrežja (primarnega in sekundarnega) z oceno vrednosti
objektov, terminski plan, investicijski elaborat, pogoje in
načine za upravljanje z omrežjem,

– da pripravi oceno stroškov, ki jih bodo morali porab-
niki nositi za priključitev na plinovodno omrežje in za prila-
goditev lastnih naprav za uporabo plina, ter pripravi program
za financiranje teh del,

– da pripravi in predloži program izvajanja distribucije
plina za čas trajanja koncesije,

– da predloži reference o dosedanjem delu in podatke o
kadrovski zasedbi,

– da predloži garancijo za pravočasno in kvalitetno spre-
jete naloge,

– da ima zagotovljena vsa potrebna sredstva v zvezi z
izgradnjo omrežja za distribucijo zemeljskega plina in nje-
govim upravljanjem,

– da si zagotovi soglasje dobavitelja zemeljskega plina.

5. člen

Koncesionarju bo Mestna občina M. Sobota (konce-
dent) podelila naslednja javna pooblastila:

– izključno pravico uporabe in upravljanja zgrajenega
omrežja za distribucijo plina za čas trajanja koncesijske po-
godbe,

– izključno pravico prodaje plina na območju Mestne
občine M. Sobota, opredeljeno v koncesijski pogodbi,

– pravico izgradnje omrežja za distribucijo plina, vključ-
no s pravico, da pod površjem vseh javnih površin postavi in
vzdržuje cevovode, različne naprave in instalacije, potrebne
za distribucijo ter pravico sklepati pogodbe o dobavi plina,

– pravico zaustaviti dobavo plina posameznim uporab-
nikom v primeru neplačila.

6. člen

Koncesionar izvaja koncesijo pod naslednjimi pogoji:
– da samostojno in na svoje stroške zgradi omrežje za

distribucijo zemeljskega plina, v skladu z idejnim projektom
in programom plinifikacije na celotnem območju Mestne
občine Murska Sobota,

– da zagotavlja uporabnikom kontinuirano in kvalitet-
no dobavo zemeljskega plina,

– da skrbi za vzdrževanje in ohranjanje mreže za distri-
bucijo plina v skladu z zakonodajo, ki velja in se uporablja v
R Sloveniji,

– da po potrebi širi omrežje za distribucijo plina,
– da odkupi zgrajeno infrastrukturo za distribucijo ze-

meljskega plina, ki je v lasti Mestne občine Murska Sobota,
– da v skladu z razpisnimi pogoji in koncesijsko po-

godbo odvaja del dohodka v občinski proračun koncedenta.

7. člen

Koncedent sodeluje pri naslednjih nalogah:
– izdelavi lokacijskega načrta ali drugega ustreznega

akta na osnovi idejne zasnove plinovodnega omrežja,
– izdelavi projekta PGD in PZI za gradnjo plinifikacij-

skega omrežja,
– reviziji projekta PGD in PZI za gradnjo,
– pri izbiri projektanta plinifikacije in nadzora nad iz-

vedbo del.

8. člen

Koncesionar je edini distributer zemeljskega plina iz
omrežja, ki ga je sam zgradil, na območju Mestne občine
Murska Sobota pod naslednjimi pogoji:

– da spoštuje strokovno tehnične, organizacijske in raz-
vojne naloge, ki izhajajo iz nacionalnega razvojnega progra-
ma za republiko in usmeritev lokalne skupnosti,

– da prodaja plin v skladu s cenami, ki se bodo obliko-
vale na osnovi dogovorjenih meril v koncesijski pogodbi,
cene potrdi koncedent,

– da omogoča strokovni in finančni nadzor ter nadzor
nad zakonitostjo dela po organih, ki so za to določeni s tem
aktom,

– da dosledno upošteva tehnične, oskrbovalno stroš-
kovne, organizacijske in druge standarde ter normative za
opravljanje koncesije oziroma če teh ni, standarde, ki so
povzeti in se uporabljajo v R Sloveniji,

– da zagotovi, da bo vsa javna in zasebna lastnina, ki bi
bila zaradi izvajanja del poškodovana ali uničena, vzpostav-
ljena v prvotno stanje ali izplača odškodnino.

 9. člen

Koncesija prične veljati z dnem podpisa koncesijske
pogodbe in traja najmanj 20 let, lahko pa se v koncesijski
pogodbi določi tudi daljši rok. Koncesijska pogodba se po
njenem poteku lahko podaljša.

Koncesionar je dolžan pričeti z deli na izgradnji distri-
bucijske mreže takoj po podpisu koncesijske pogodbe.

10. člen

Koncesijsko razmerje preneha na naslednji način:
– s potekom koncesije,
– z razdrtjem koncesije,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije.

11. člen

Koncesija preneha po poteku časa, za katerega je bila
podeljena, če jo pogodbeni stranki pod pogoji, navedenimi v
pogodbi, ne podaljšata.
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12. člen

Z razdrtjem lahko koncesija preneha praviloma le s
soglasjem obeh udeležencev koncesijskega razmerja. Razlo-
gi in pogoji za razdrtje, odpovedni rok in druge medsebojne
pravice in obveznosti ob razdrtju pogodbe se določijo v
koncesijski pogodbi.

13. člen

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

14. člen

Koncedent lahko odvzame koncesionarju koncesijo ne
glede na določila pogodbe v naslednjih primerih:

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

– zaradi neupravičene prekinitve distribucije plina za
več kot 3 dni,

– zaradi ponovljenih in dokumentiranih primerov neu-
činkovitih uslug po izključni krivdi koncesionarja,

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

– v primeru stečaja koncesionarja.

15. člen

Koncesionar zagotavlja za izgradnjo plinovodnega
omrežja sredstva iz naslednjih virov:

– lastnih virov,
– bančnih kreditov,
– sredstev državnega ekološkega sklada,
– drugih virov.
Delež sredstev, ki jih koncesionar zagotavlja, mora pred-

stavljati 100% sredstev, potrebnih za izgradnjo in upravlja-
nje plinovodnega omrežja.

Koncesionar je dolžan uporabnikom zemeljskega plina
nuditi strokovno pomoč pri pripravi dokumentacije in vloge
za pridobitev sredstev državnega ekološkega sklada.

16. člen

Koncesionar dobi povrnjena sredstva, vložena v izgrad-
njo in upravljanje plinovodnega omrežja iz sredstev, ki se
natekajo od cene za uporabo zemeljskega plina. Način in
višina se podrobno določijo s koncesijsko pogodbo s tem, da
cena plina vsebuje izdatke za nakup plina, stroške upravlja-
nja, premoženjska bremena, povrnitev vloženega kapitala v
izgradnjo omrežja, amortizacije, davke in dobiček.

Koncesionar je dolžan za vsako leto trajanja koncesije
plačati koncedentu dajatev za koncesijo v višini, dogovorje-
ni s koncesijsko pogodbo.

Sredstva iz prejšnjega odstavka so prihodek Mestne
občine Murska Sobota in se uporabijo za razvoj komunalne
infrastrukture v Mestni občini Murska Sobota.

17. člen

Prodajna cena plina se bo oblikovala na podlagi meril,
dogovorjenih v koncesijski pogodbi. Cene potrdi koncedent.
Cena plina ne sme presegati cene lahkega kurilnega olja
glede na pridobljeno toplotno energijo, ki se računa z enaki-
mi standardi za obe gorivi.

18. člen

Javni razpis za izbiro koncesionarja pripravi in izvede
uprava mestne občine.

Javni razpis za pridobitev koncesionarjev se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Koncesionar bo izbran na podlagi naslednjih kriterijev:
1. finančne sposobnosti za izvedbo projekta plinifika-

cije,
2. roka izgradnje plinovodnega omrežja,
3. cene za posamezen priključek (za gospodinjstva in

ostale porabnike) ter ugodnosti pri plačilu,
4. strukture cene dobavljenega plina,
5. ponujenega jamstva,
6. referenc s področja projektiranja in investicijske grad-

nje plinovodnega omrežja,
7. referenc za izgradnjo, upravljanje in vzdrževanje pli-

novodnega omrežja,
8. višine koncesijske dajatve, ki jo bo plačeval konce-

dentu,
9. drugih ponujenih ugodnosti.
V roku 30 dni po zaključenem javnem razpisu uprava

mestne občine odloči o izbiri koncesionarja z upravno odloč-
bo.

Koncesijska pogodba se sklene v roku 90 dni po izboru
koncesionarja. Za podpis koncesijske pogodbe se pooblasti
župana.

Župan o sklenjeni koncesijski pogodbi informira mest-
ni svet.

19. člen

Strokovni nadzor nad zakonitostjo in tehnično primer-
nostjo izvajanja koncesije opravljajo pristojne javne službe s
področja varstva okolja in uprava mestne občine.

Uprava mestne občine informira mestni svet o dinamiki
poteka del plinifikacije.

Koncedent in uporabniki zemeljskega plina ustanovijo
odbor za nadzor nad izvajanjem koncesije. Sestavo odbora,
njegovo delovno področje ter pristojnosti določi akt o njego-
vi ustanovitvi.

20. člen

Glede odgovornosti za škodo, ki jo povzroči koncesio-
nar ali pri njem zaposleni delavci pri izvajanju ali v zvezi s
izvajanjem koncesije uporabnikom, ali drugim pravnim in
fizičnim osebam, se uporabljajo veljavni zakonski predpisi.

Če koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri
njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi opravljanja koncesije,
lahko opravljanje koncesije začasno zagotovi koncedent s
prevzemom javne službe v režijo ali na drug način, določen
v koncesijski pogodbi.

V primeru iz prejšnjega odstavka ima koncedent pravi-
co zahtevati od koncesionarja povračilo stroškov, ki so na-
stali zaradi začasnega opravljanja koncesije.

21. člen

Koncesijo opravlja koncesionar v svojem imenu in za
svoj račun na podlagi pooblastil tega koncesijskega akta in
koncesijske pogodbe.

22. člen

Objekti in naprave za distribucijo plina, ki so v lasti
Mestne občine Murska Sobota, se odplačno prenesejo na
koncesionarja, odkup pa se uredi v koncesijski pogodbi.

23. člen

Vsi objekti in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali
drugače pridobil za namen izvajanja koncesije, preidejo v
last koncedenta ob prenehanju koncesijske pogodbe.
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24. člen

Koncesionar lahko prenese koncesijsko pogodbo na
drugega koncesionarja samo s privolitvijo koncedenta.

25. člen

Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti
opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, na-
stalih zaradi višje sile. Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki
so nastale zaradi višje sile, lahko koncesijsko razmerje pre-
neha samo na podlagi sporazuma med koncedentom in kon-
cesionarjem.

26. člen

Priključitev na plinovodno omrežje je obvezna, če je to
predvideno s prostorskimi izvedbenimi akti ali s programom
sanacije ekološkega stanja okolja, ki jih sprejme mestni svet.

Obveznost priključitve se ne nanaša na objekte, za ka-
tere je urejena oziroma je s projekti predvidena uporaba
virov energije, ki po veljavnih standardih in normativih ne
povzročajo onesnaževanja okolja preko dovoljenih meja.

27. člen

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

Št. 352-35/97
Murska Sobota, dne 7. oktobra 1997.

Predsednik
Mestnega sveta

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

3136.

Na podlagi 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93), 3., 6., in 32. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 3. in 7. člena
odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Mur-
ska Sobota (Uradni list RS, št. 72/95) ter 23. in 91. člena
statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št.
28/95, 21/96 in 8/97), je Mestni svet mestne občine Murska
Sobota na seji dne 7. oktobra 1997 sprejel

O D L O K
o načinu izvajanja gospodarske javne službe

za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih
naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva
zraka na območju Mestne občine Murska Sobota

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta odlok ureja način opravljanja gospodarske javne
službe za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih
naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka (v
nadaljnjem besedilu: dimnikarska služba) s podelitvijo kon-
cesije na območju Mestne občine Murska Sobota.

S tem odlokom kot koncesijskim aktom Mestna občina
Murska Sobota (v nadaljnjem besedilu: koncedent) določa:

1. dejavnost, ki je predmet gospodarske javne službe;
2. območje izvajanja gospodarske javne službe;
3. pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec gospodar-

ske javne službe (v nadaljnjem besedilu: koncesionar);

4. javna pooblastila koncesionarju;
5. splošne pogoje za izvajanje gospodarske javne

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

pogodbe.

II. PREDMET KONCESIJE

2. člen

Opravljanje dimnikarske službe, ki je predmet podeli-
tve koncesije po tem odloku, se izvaja kot obvezna lokalna
javna služba.

Izvajanje dimnikarske službe zajema:
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih na-

prav, dimnih vodov in zračnikov;
– vodenje evidenc (kataster) o teh napravah;
– meritve emisij škodljivih snovi, ki onesnažujejo zrak

iz naprav navedenih v prvi alinei tega člena;
– vodenje evidenc (kataster) virov onesnaževanja

zraka;
– izdajanje soglasij k uporabi novih in rekonstrukciji

obstoječih kurilnih naprav;
– čiščenje in antikorozijsko zaščito na kurilnih napra-

vah in izžiganje katranskih oblog v odvodniku odpadnih
plinov in veznih elementov;

– druga dela in naloge, ki so v posredni ali neposredni
povezavi s predhodno naštetimi, katera se določijo s konce-
sijsko pogodbo.

III. OBMOČJE IZVAJANJA KONCESIJE

3. člen

Dejavnost gospodarske javne službe, ki je predmet po-
delitve koncesije po tem odloku, je opravljanje dimnikarske
službe na območju celotne Mestne občine Murska Sobota.

IV. NAČIN FINANCIRANJA DIMNIKARSKE SLUŽBE

4. člen

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

Cenik storitev se bo oblikoval na podlagi izhodiščne
tarife dimnikarskih storitev in dogovorjenih meril iz konce-
sijske pogodbe. Cene potrdi koncedent na predlog koncesio-
narja.

V. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI
KONCESIONAR

5. člen

Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati
naslednje pogoje:

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

– da je registriran in ima dovoljenje za opravljanje de-
javnosti;
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– da razpolaga z zadostnim številom strokovnega kadra
za opravljanje koncesionarske dejavnosti;

– da je ustrezno tehnično opremljen za izvajanje kon-
cesije;

– da predloži reference o dosedanjem delu.

VI. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJU

6. člen

Na območju Mestne občine Murska Sobota je konce-
sionar izključni izvajalec dimnikarske službe s pravico zara-
čunavanja storitev neposredno uporabnikom storitev.

VII. OBVEZNOSTI KONCESIONARJA

7. člen

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

no opravljanje koncesionirane dejavnosti;
– da opravlja storitve v skladu s cenikom;
– da zagotavlja zadostno število strokovnih kadrov in

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

goči strokovni in finančni nadzor in nadzor nad zakonitostjo
dela;

– da redno predloži koncedentu letna poročila o poslo-
vanju;

– da upošteva tehnične, stroškovne, organizacijske in
druge standarde ter normative za opravljanje storitev dimni-
karske službe;

– da zagotovi pogoje za vodenje katastra emisije ško-
dljivih snovi, ki onesnažujejo zrak, v skladu s predpisi;

– da zagotovi pravočasna letna poročila o meritvah emi-
sij iz kurilnih naprav, ki z obratovanjem onesnažujejo zrak
in o tem redno obvešča upravo Mestne občine Murska Sobo-
ta in inšpekcijske službe;

– da spoštuje zahteve, definirane s tem odlokom in
koncesijsko pogodbo;

– da odgovarja za škodo, ki jo pri opravljanju ali v
zvezi z opravljanjem dimnikarske službe povzročijo pri njem
zaposleni delavci uporabnikom ali drugim osebam.

VIII. IZBOR KONCESIONARJA

8. člen

Koncesija za dejavnost iz drugega člena tega odloka se
podeli na podlagi javnega razpisa.

Glede postopka javnega razpisa se uporabljajo določbe
zakona o javnih naročilih.

9. člen

Javni razpis obvezno vsebuje:
– predmet koncesije;
– pogoje za koncesijo;
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar;
– elemente, ki jih mora vsebovati prijava na razpis;
– pričetek in trajanje koncesije;
– izhodiščno tarifo dimnikarskih storitev;
– rok za predložitev prijav;
– rok za izbor koncesionarja;
– merila in postopek za izbor koncesionarja;
– navedbo prednostnih meril, ki bodo vplivala na izbor;
– rok, v katerem bodo prijavljeni obveščeni o izboru;

– odgovorno osebo za dajanje informacij med razpi-
som;

– plačilo minimalne odškodnine za pridobitev konce-
sije.

10. člen

O izbiri koncesionarja odloči uprava Mestne občine
Murska Sobota z upravno odločbo.

11. člen

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

Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta žu-
pan Mestne občine Murska Sobota.

IX. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE

12. člen

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

Koncesijska pogodba se po njenem preteku lahko po-
daljša.

X. PLAČILO ZA KONCESIJO

13. člen

Plačilo oziroma odškodnina za koncesijo se podrobneje
določi s koncesijsko pogodbo, sredstva iz prejšnjega odstav-

ka tega člena so prihodek Mestne občine Murska Sobota in
se uporabijo za razvoj komunalne infrastrukture v Mestni
občini Murska Sobota.

XI. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE

14. člen

Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja uprava Mest-
ne občine Murska Sobota v skladu z določbami koncesijske
pogodbe.

XII. RAZLOGI IN NAČIN PRENEHANJA KONCESIJE

15. člen

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

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

16. člen

Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena, če jo

pogodbeni stranki pod pogoji, navedenimi v pogodbi, ne
podaljšata,

– z odpovedjo, če je sklenjena za nedoločen čas,
– z razdrtjem.
Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni roki in druge

medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi ali razdrtju
pogodbe, se določijo v koncesijski pogodbi.
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17. člen

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

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

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

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

– če koncesionar ne opravlja javne službe v sladu s
predpisi in koncesijsko pogodbo,

– v primeru stečaja koncesionarja.

XIII. PRAVICE KONCEDENTA

18. člen

Koncedent ima poleg pravic, ki izhajajo iz zakona in
tega odloka tudi pravico določiti način zbiranja podatkov za
vodenje katastra emisij škodljivih snovi, ki onesnažujejo
zrak iz kurilnih naprav.

XIV. PRAVICE IN DOLŽNOSTI UPORABNIKOV

19. člen

Uporabniki teh storitev imajo naslednje pravice in ob-
veznosti:

– pravico do pismene prijave na pristojne organe, če so
kršene pravice uporabnikov (inšpekcijske službe, svet upo-
rabnikov javnih dobrin);

– biti pravočasno obveščen o času izvajanja dimnikar-
ske službe;

– prijaviti svoje naprave izvajalcu dimnikarske službe
in nuditi koncesionarju potrebne podatke za vodenje katastra
in drugih evidenc v zvezi z izvajanjem dimnikarske službe;

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

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

membi na napravah in uporabi vrste goriva, ki ima za posle-
dico spremembo emisij v zrak.

XV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

20. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
vrsti kurilnih naprav in dimnih vodov, ki morajo biti na
območju Občine Murska Sobota čiščeni ter pregledani po
dimnikarski organizaciji in v kakih časovnih obdobjih (Urad-
ne objave, št. 11/65) in sicer na območju sedanje Mestne
občine Murska Sobota.

21. člen

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

Št. 028-13/96
Murska Sobota, dne 7. oktobra 1997.

Predsednik
Mestnega sveta

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

POSTOJNA

3137.

Na podlagi 8. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94), 99. člena statuta Občine Postojna (Uradni
list RS, št. 1/96), 12. in 13. člena odloka o javnem oglaševa-
nju (Uradni list RS, št. 32/94) je župan Občine Postojna dne
10. 10. 1997 določil

P O G O J E
za zagotavljanje možnosti plakatiranja v času volilne

kampanje na območju Občine Postojna

I. SPLOŠNE DOLOČBE

S temi pogoji je določeno plakatiranje in postavljanje
panojev, transparentov in stojnic, ki se uporabljajo v času
volilne kampanje na območju Občine Postojna za volitve
poslancev državnega zbora, predsednika republike, članov
občinskih svetov, člane svetov krajevnih skupnosti in žu-
pana.

Volilno kampanjo lahko organizirajo sami kandidati,
predlagatelji kandidatov ali list kandidatov oziroma politič-
ne stranke ali drugi organizatorji volilne kampanje (v nada-
ljevanju: organizatorji volilne kampanje).

II. OBJEKTI IN PRAVILA PLAKATIRANJA

1. Objekti, s pomočjo katerih se izvaja volilna kampa-
nja so:

– obstoječa plakatna mesta v mestu Postojna in drugih
krajih občine,

– panoji,
– transparenti,
– manjši, prostostoječi panoji,
– stojnice.
2. Dimenzije objektov za oglaševanje so:
– pano (4 x 2 m) op. brez konstrukcije,
– transparent (širina ulice x max. 1,5 m),
– prostostoječi pano (2 x 1,5 m – lahko večstranski),
– strojnica (ca. 2 x 1 m).
3. Razdalje med posameznimi objekti za oglaševa-

nje so:
– med dvema ali več panoji je min. razdalja 20 m,
– med dvema transparentoma je min. razdalja 50 m,
– med dvema ali več prostostoječimi panoji je min.

razdalja 5 m,
– med dvema stojnicama je minimalna razdalja 5 m.

III. NAČIN PLAKATIRANJA

1. Posamezni organizator volilne kampanje ima lahko
na območju Občine Postojna postavljenih največ:

– 3 panoje,
– po 6 prostostoječih panojev v Postojni in po dva v

ostalih naseljih občine,
– 1 stojnico v posameznem naselju,
– 1 transparent v posameznem naselju.
2. Postavitev in odstranitev objektov volilne kampanje,

razen že obstoječih plakatnih mest, izvede organizator volil-
ne kampanje na lastne stroške.

3. Na obstoječih plakatnih mestih izvaja plakatiranje za
posameznega organizatorja volilne kampanje koncesionar za
izvajanje javnega oglaševanja v občini.
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4. Na vsakem obstoječem plakatnem panoju se lahko
nalepi največ 2 plakata enega organizatorja volilne kampa-
nje.

5. Prelepljenje plakatov, ki so še aktualni ali uničeva-
nje plakatov drugih organizatorjev volilne kampanje ni do-
voljeno.

Taki plakati se odstranijo na stroške organizatorja vo-
lilne kampanje, ki je prelepil plakat.

IV. POTREBNA DOVOLJENJA IN SOGLASJA

Za uporabo objektov plakatiranja morajo organizatorji
volilne kampanje pridobiti dovoljenje Občine Postojna –
oddelka za okolje, prostor in urbanistično načrtovanje. Vlo-
ga za pridobitev dovoljenja vsebuje:

– soglasje lastnika zemljišča z zemljiškoknjižnim izpi-
skom,

– mapna kopija z vrisano mikro lokacijo,
– v primerih, ko se vloga nanaša na javne površine

oziroma zemljišča, ki so v lasti Občine Postojna, ni potrebno
prilagati soglasja lastnika, pač pa je potreben zemljiškok-
njižni izpisek.

Pri izbiri lokacije ima prednost tisti, ki prej odda popol-
no vlogo. Oglaševanje je dovoljeno izključno na tistih me-
stih, za katera je izdal dovoljenje ustrezni upravni organ ter
na obstoječih oglasnih mestih.

V. DRUGA DOLOČILA

1. Vsi objekti iz 3. člena, ki so postavljeni brez Občine
Postojna se odstranijo na stroške organizatorja volilne kam-
panje, ki jih je postavil.

2. V času predvolilnega molka ni dovoljeno dodatno
plakatiranje, postavljanje transparentov, panojev in stojnic.

3. Po končanih volitvah so organizatorji volilne kam-
panje dolžni odstraniti ves volilni propagandni material in
vse objekte v roku 15 dni, sicer to opravi pooblaščena orga-
nizacija na njihove stroške.

4. Nadzor nad izvajanjem določenih pogojev opravlja
komunalna inšpekcija Občine Postojna.

5. Sprejeti pogoji se objavijo na oglasni deski Občine
Postojna ter v Uradnem listu RS.

Župan
Občine Postojna

Josip Bajc, jur. l. r.

RAVNE-PREVALJE

3138.

Na podlagi 10. in 80. člena zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) in 17. člena statuta Občine
Ravne-Prevalje (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet
občine Ravne-Prevalje na seji dne 24. 9. 1997 sprejel

O D L O K
o taksah za obremenjevanje okolja, ki jih plačujejo

lastniki psov

1. člen

Za spodbujanje manjšega obremenjevanja okolja, vzdr-
ževanje čistoče zaradi onesnaževanja javnih površin z izreb-

ki psov in zaradi zmanjšanja količine komunalnih odpadkov
na območju Občine Ravne-Prevalje se s tem odlokom pred-
pisuje taksa za obremenjevanje okolja, ki ga povzročajo psi.

2. člen

Zavezanci za plačilo takse so vsi lastniki psov na ob-
močju Občine Ravne-Prevalje. Plačila takse so oproščeni
invalidi, ki imajo izšolanega psa in ga potrebujejo zase,
lastniki psov gorskih reševalcev ter policije in lastniki kmeč-
kih gospodarstev za enega psa čuvaja.

Izvzeti pa so tudi tisti, ki imajo pasjerejo prijavljeno kot
gospodarsko dejavnost in jo opravljajo v za pasjerejo name-
njenih prostorih.

3. člen

Kadar psi onesnažijo javno površino, so lastniki psov
dolžni za njimi počistiti iztrebke.

4. člen

Taksa za posameznega psa znaša 5.000 SIT na leto in jo
lastnik poravna v enkratnem znesku.

5. člen

Takso mora lastnik psa plačati v petnajstih dneh po
prejemu splošne položnice.

Kolikor zavezanec za takso le-te v danem roku ne pla-
ča, opravi izterjavo pristojna občinska služba.

6. člen

Sredstva, ki se zberejo iz naslova taks, se porabijo
namensko za sofinanciranje zavetišča za pse, za pasja stra-
nišča in za dodatno vzdrževanje javnih površin.

7. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Sloveni-
je in prične veljati osmi dan po objavi.

Št. 030-2/96-3
Ravne, dne 24. septembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Ravne-Prevalje
Marjan Berložnik, dipl. org. l. r.

3139.

Na podlagi 5. in 26. člena zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 32/93) ter na podlagi 14. člena zakona o
urejanju naselij in drugih posegih v prostor (Uradni list SRS,
št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97) ter 17. člena statuta Občine Ravne-
Prevalje (Uradni list RS, št. 43/95 in 1/97) je občinski svet
na seji dne 24. 9. 1997 sprejel

O D L O K
o zelenih površinah v Občini Ravne-Prevalje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta odlok določa način urejanja, vzdrževanja, varstva
ter evidence zelenih površin znotraj ureditvenih območij
naselij v Občini Ravne-Prevalje.
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Občina lahko posamezna območja zelenih površin iz-
ven ureditvenih območij naselij zaščiti s posebnim odlokom.

2. člen

Za zelene površine se po tem odloku štejejo:
– javni parki, nasadi, drevoredi in zelenice,
– gozdovi s posebnim pomenom,
– skupine gozdnega drevja na površini do 5 arov ter

žive meje iz drevesnih sestojev, če predstavljajo krajinsko
značilnost,

– posamezne skupine dreves in posamezno drevje, po-
membno za naravno okolje, ali če so redke oziroma zaščitene
drevesne vrste,

– kopališča, športne in rekreacijske zelene površine,
otroška igrišča in območja najožjih varstvenih pasov vodnih
zajetij,

– pokopališča,
– obrežje reke Meže in potokov,
– vrtovi za potrebe občanov.
V dvomljivih primerih, ali se neko zemljišče šteje za

zeleno površino po prejšnjem odstavku, odloči za komunal-
ne zadeve pristojni občinski organ.

3. člen

Zelene površine, ki se nahajajo na zemljiščih, s kateri-
mi razpolaga občina, so javne zelene površine.

Za urejanje javnih zelenih površin je v občini odgovor-
no javno komunalno podjetje.

Za urejanje javnih zelenih površin, ki jih občina preda v
upravljanje, nosi stroške urejanja neposredni uporabnik.

Zelene površine, ki se nahajajo na zemljiščih pravnih,
civilnopravnih in fizičnih oseb, urejajo in vzdržujejo lastniki
oziroma neposredni uporabniki sami na svoje stroške, lahko
pa za urejanje zelenih površin s pogodbo pooblastijo druge-
ga izvajalca.

Zelene površine morajo biti redno vzdrževane in sicer
na stroške lastnika oziroma upravljalca.

4. člen

Zelene površine so namenjene:
– izboljšanju klimatskih razmer in zaščiti naselij pred

negativnimi ekološkimi vplivi,
– zaščiti brežin vodotokov in protierozijski zaščiti,
– estetskem videzu naselij,
– aktivni in pasivni rekreaciji,
– vzgojno-izobraževalnim potrebam in drugim poseb-

nim namenom.

5. člen

Vzdrževanje javnih zelenih površin obsega:
– redno košnjo travnatih površin, urejanje cvetličnih

gred, nego in obrezovanje okrasnega grmičevja in živih mej,
– nego in obnovo dreves vključno s sanacijskimi pose-

gi za ohranitev izjemnih drevesnih primerkov,
– obnovo in vzdrževanje peš poti in obnovo opreme, ki

je funkcionalno povezana z rabo zelenih površin (ograje,
klopi, koši za odpadke ipd.),

– čiščenje zelenih površin odpadkov in listja,
– preprečevanje erozijskih procesov ter sanacijo obsto-

ječih erozijskih in neozelenjenih površin.

6. člen

Zelene površine je treba urejati in vzdrževati v skladu z
njihovo osnovno namembnostjo in gospodarskim ter krajin-
skim pomenom, pri čemer je potrebno obvezno upoštevati
naslednje minimalne standarde:

1. vse javne zelene površine, ki so na ravnem zemljišču
in predstavljajo parkovne površine ali urejene zelenice v
naseljih, morajo biti redno košene, tako da trava ne presega
višine 20 cm, na drugih in težje dostopnih travnatih površi-
nah, kjer je možna le ročna košnja, je treba travo kositi dva
do trikrat letno, tako da so travne površine pokošene pred
jesenjo,

2. pred pričetkom vegetacije, najkasneje pa v času vsa-
koletnega pomladanskega čiščenja okolja, je potrebno par-
kovno in drugo drevje, nasade, drevorede, okrasno grmičev-
je in žive meje strokovno obrezati,

3. robovi oziroma zaključki javnih zelenic v naseljih, ki
mejijo na javne prometne površine, zlasti na javne ceste,
morajo biti zaključeni z visokimi robniki ali kako drugače
fizično zavarovani,

4. drevesa in žive meje ne smejo zakrivati prometnih in
drugih znakov ter javne razsvetljave in ne smejo posegati na
javno prometno površino, tako da bi ovirale peš hojo, pre-
glednost in varnost prometa,

5. žive meje ob javnih cestah in peš poteh ne smejo biti
bodičaste in trnove, razen če ne ogrožajo mimoidočih. Žive
meje se smejo zasajati najmanj 1 m od roba javne prometne
površine oziroma manj, upoštevaje prometno varnost,

6. ostarela, bolna in neustrezno raščena drevesa in drev-
je, ki bi ogrožalo varnost prometa, ljudi in premoženja ali
kazilo videz naselja, je treba odstraniti in jih nadomestiti z
ustreznimi vrstami dreves.

7. člen

Cvetlične grede je možno urejati le na mestih, ki so za
to primerna ali v ta namen pripravljena in določena z uredi-
tvenim načrtom.

Stanovalci v blokovnih stanovanjskih naseljih, uprav-
ljalci javnih in poslovnih zgradb, podjetij ipd. smejo na
funkcionalnih zemljiščih objektov sami urejati cvetlične gre-
de, gojiti okrasno grmičevje in drevje ter postavljati klopi in
mize, skladno z ureditvenim načrtom in soglasjem krajevne,
vaške oziroma četrtne skupnosti.

Sajenje dreves in visokega grmičevja v neposredni bli-
žini stanovanjskih in drugih zgradb ni dovoljeno oziroma
mora upravljalec takšno drevje in grmičevje pravočasno od-
stranjevati, da se prepreči slabo osončenje stanovanj, vlaž-
nost, ogrožanje varnosti ljudi in zgradb.

Za ureditev peskovnikov, manjših igral in otroških igrišč
na zelenih površinah si mora upravljalec oziroma investitor
pridobiti ustrezno dovoljenje upravnega organa.

8. člen

Izvajalec gradbenih del mora pred pričetkom gradnje
ali vzdrževalnih del predložiti za komunalne zadeve pristoj-
nemu občinskemu organu načrt priprave gradbišča ter v tem
načrtu predvideti vse posege na javne zelene površine vključ-
no z zavarovanjem zelenic, drevja in grmičevja pred poškod-
bami.

V tridesetih dneh po končani gradnji ali vzdrževalnih
delih je izvajalec dolžan odstraniti gradbiščne objekte, pro-
vizorije, opremo in odvečni gradbeni material ter gradbene
odpadke.

Zelene površine, ki ob končani gradnji objekta niso
urejene, mora investitor urediti v roku, ki ne sme biti daljši
od 3 mesecev.

Če investitor kljub opominu v naknadnem roku, ki mu
ga določi za komunalne zadeve pristojni občinski organ,
zelene površine ne uredi, lahko ta organ odredi, da zeleno
površino uredi na stroške investitorja drug izvajalec.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 5136 Št. 64 – 17. X. 1997

9. člen

Izvajalci urejanja javnih zelenih površin iz prve točke
3. člena pripravijo do 30. januarja za tekoče leto program
urejanja in vzdrževanja javnih zelenic vključno s finančnim
ovrednotenjem.

10. člen

Zelene površine se smejo uporabljati samo v skladu s
svojim osnovnim namenom, ki ga v dokumentaciji o eviden-
ci teh površin izdela pristojni občinski organ za okolje in
prostor.

11. člen

Gradbeni in drugi posegi, ki imajo za posledico trajno
in bistveno krčenje javnih zelenic, so možni le na podlagi
ustreznega dovoljenja občinskega organa, ta pa si mora pred
izdajo dovoljenja pridobiti soglasje krajevne, vaške oziroma
četrtne skupnosti.

Za ostala gradbena in vzdrževalna dela, ki posegajo na
zelene površine in ne spreminjajo njihove namembnosti, si
mora investitor pridobiti soglasje upravljalca, površine pa po
končanih delih urediti v prvotno ali ustrezno stanje.

12. člen

Za vzdrževalna dela na nadzemnih in podzemnih ko-
munalnih objektih, ki bi posegala v parkovne površine, zaš-
čitena ali redka drevesa, ki so z odlokom zavarovana, si
mora upravljalec komunalnega objekta pridobiti soglasje Za-
voda za varstvo naravne in kulturne dediščine.

Pri rednih vzdrževalnih delih, kjer gre le za čiščenje
obstoječe trase in obrezovanje rastline, pa mora upravljalec
objekta in naprav o tem predhodno obvestiti upravljalca
zelenih površin.

13. člen

Na javnih zelenih površinah iz 2. člena tega odloka je
izrecno prepovedano:

1. poškodovanje ali uničenje javnih zelenih površin in
vseh vrst nasadov ter funkcionalne opreme (ograj, klopi,
javne razsvetljave, košev za odpadke itd.),

2. voziti ali postavljati vozila, prikolice in čolne na
zelenice,

3. sekati in lomiti drevja, vej ali grmičevja, razen če gre
za redna vzdrževalna dela,

4. saditi žive meje, drevje, delati gredice, steze, ipd. in
postavljati ograje brez soglasja krajevne, vaške oziroma če-
trtne skupnosti,

5. kakorkoli onesnaževati zelene površine in klopi ter
zlagati drva, gradbeni in drugi material,

6. iz malomarnosti poškodovati zelene površine pri
gradnji in vzdrževanju objektov,

7. kuriti na zelenicah in požigati suho travo,
8. voziti se s kolesi in motornimi vozili po pešpoteh,

razen če vozila uporabljajo vzdrževalci zelenih površin in
komunalnih naprav,

9. povzročati erozijo z nestrokovnim odvajanjem pada-
vinskih in drugih voda,

10. postavljati klopi, mize, ute, barake, šotore in druge
senčnice, ki niso v ureditvenem načrtu,

11. prirejati razne prireditve in taboriti brez predhodne-
ga dovoljenja upravljalca,

12. prosto gibanje psov ter puščanje njihovih iztrebkov
na javnih zelenicah,

13. plašiti in pobijati živali,
14. odmetavati strupene snovi, soli in druge škodljive

snovi,

15. onemogočati dostop do obrežij vodotokov ter jih
zagrajevati.

III. NADZOR

14. člen

Nadzor in ukrepe v zvezi z izvajanjem tega odloka
opravljajo redarji ter občinski komunalni inšpektor. Prijavo
komunalnemu inšpektorju lahko pošlje vsaka pravna in ci-
vilnopravna oseba, samostojni obrtnik ter vsak posameznik
kot tudi delavci krajevne skupnosti, policije in pooblaščene
komunalne organizacije.

Pristojni občinski organ, pooblaščena komunalna orga-
nizacija ali krajevne skupnosti lahko imenujejo tudi posebne
nadzornike za začasni ali stalni nadzor nad izvajanjem tega
odloka.

IV. KAZENSKE DOLOČBE

15. člen

Z denarno kaznijo od 10.000 do 100.000 SIT se kaznu-
je za prekršek izvajalec iz prve točke 3. člena:

– če ne predloži letnega programa urejanja zelenih po-
vršin v skladu z 9. členom tega odloka,

– če ne ureja in ne vzdržuje javnih zelenic v skladu s
predloženim letnim programom in tem odlokom.

Z denarno kaznijo od 5.000 do 60.000 SIT se kaznuje
odgovorna oseba izvajalca za prekrške iz prejšnjega od-
stavka.

Kdor poškoduje ali uniči javno površino, travnato zele-
nico ali naprave na njej, mora takoj na lastne stroške vzpo-
staviti prvotno stanje.

16. člen

Z denarno kaznijo od 15.000 do 100.000 SIT se kaznu-
je pravna, civilnopravna oseba in samostojni obrtnik, če v
zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti ravnajo v nasprotju z
določili druge točke 3. člena 6., 7., 8., 11., 12. in 13. člena
tega odloka.

Z denarno kaznijo od 5.000 do 60.000 SIT se kaznuje
tudi odgovorna oseba pravne in civilnopravne osebe.

17. člen

Z denarno kaznijo od 5.000 do 60.000 SIT se kaznuje
fizična oseba, če ravna v nasprotju z določili 2. točke 3.
člena, 6., 11. in 13. člena tega odloka.

V. EVIDENCA ZELENIH POVRŠIN

18. člen

Občinski svet zagotovi izdelavo in vodenje katastra
zelenih površin.

Pravne in civilnopravne osebe si morajo za svoje potre-
be oskrbeti izvlečke iz katastra zelenih površin.

Kataster zelenih površin in načrt zunanje ureditve nase-
lij sta prilogi in sestavni del tega odloka.

Načrt zunanje ureditve naselij izdela Urad za okolje in
prostor Občine Ravne-Prevalje, v sodelovanju s krajevnimi,
vaškimi oziroma četrtnimi skupnostmi ter pristojno občin-
sko inšpekcijo, v roku 6 mesecev od uveljavitve tega odloka.
Ureditveni načrt sprejme svet občine po postopku, ki velja za
sprejem odloka.
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19. člen

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

Št. 030-1/97-3
Ravne, dne 24. septembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Ravne-Prevalje
Marjan Berložnik, dipl. org. l. r.

3140.

Na podlagi 17. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93, 1/96), tretjega odstavka 3. člena zakona o
komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/82), 5. člena
zakona o gospodarskih javnih službah ter 5. člena odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Ravne na Koroškem
(MUV, št. 9/94) in 17. člena statuta Občine Ravne-Prevalje
(Uradni list RS, št. 43/95 in 1/97) je Občinski svet občine
Ravne-Prevalje na seji dne 24. 9. 1997 sprejel

O D L O K
o skrbi naselij z zemeljskim plinom in s toplotno

energijo v Občini Ravne-Prevalje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Z odlokom o oskrbi naselij z zemeljskim plinom in s
toplotno energijo se določajo splošni pogoji za oskrbo s
plinom in toplotno energijo iz sistema oskrbe z zemeljskim
plinom in daljinskega sistema s toplotno energijo (v nadalj-
njem besedilu: sistem) na območju Občine Ravne-Prevalje.

2. člen

Javno podjetje za oskrbo z zemeljskim plinom in s
toplotno energijo je dobavitelj plina in toplotne energije (v
nadaljnjem besedilu: dobavitelj), odjemalec zemeljskega pli-
na ali toplotne energije pa je vsakokratni lastnik objekta, ki
je priključen na sistem in ki sklene pogodbo o dobavi ze-
meljskega plina ali toplotne energije z dobaviteljem (v na-
daljnjem besedilu: odjemalec).

3. člen

Podrobnejši pogoji za dobavo in odjem zemeljskega
plina in toplotne energije iz sistema se uredijo s pravilnikom,
ki bo podrobneje razčlenjeval sistem. Pripravi ga dobavitelj,
sprejme pa organ upravljanja dobavitelja.

II. NAPRAVE DOBAVITELJA IN ODJEMALCEV
ZEMELJSKEGA PLINA IN TOPLOTNE ENERGIJE

4. člen

Plinovodno omrežje zemeljskega plina sestavljajo pri-
marni in sekundarni plinovodi ter merilno regulacijske po-
staje (MRP).

Primarni plinovodi so del omrežja za dovod zemeljske-
ga plina do posameznih preskrbovalnih območij ali merilno
regulacijskih postaj.

Sekundarni plinovodi so del omrežja za razvod plina od
merilno regulacijskih postaj do porabnikov, vključno s plin-

sko požarno pipo, z regulatorjem tlaka plina, s plinomerom
in tipsko omarico.

5. člen

Odjemalec zemeljskega plina na ravni široke potrošnje
je vsaka pravna ali fizična oseba, ki ji dobavitelj dobavlja
zemeljski plin iz plinovodnega omrežja po pogojih, ki so
predpisani v tem odloku in v pravilniku.

Dobavitelj zagotavlja varstvo javnih koristi z gospodar-
jenjem po načelu dobrega gospodarja ter z dajanjem strokov-
nih usmeritev in mnenj glede razvoja omrežja plinovoda ter
soglasij za priključevanje na plinovodno omrežje.

6. člen

Daljinski sistem oskrbe s toplotno energijo je sestavljen
iz proizvodnega vira, črpališča, ki omogoča transport toplot-
ne energije ter primarnega in sekundarnega dela omrežja s
toplotnimi postajami.

Primarno omrežje tvori povezavo proizvodnega vira s
toplotnimi postajami, sekundarno omrežje pa vodi toplotno
energijo do porabnikov, vključno z zapornimi elementi in
števcem toplotne energije.

Interne toplotne naprave so naprave odjemalca, ki jih ni
dovoljeno spreminjati brez soglasja dobavitelja.

Odjemalec in dobavitelj po predhodnem dogovoru do-
ločita traso cevovoda sistema. Če drugačna rešitev ni mogo-
ča, mora lastnik dovoliti prehod cevovoda do naslednjega
odjemalca.

III. PRIKLJUČITEV NA SISTEM OSKRBE
Z ZEMELJSKIM PLINOM IN NA DALJINSKI SISTEM

S TOPLOTNO ENERGIJO

7. člen

Priključevanje na sistem oskrbe z zemeljskim plinom in
daljinski sistem oskrbe s toplotno energijo dovoljuje in ureja
dobavitelj.

8. člen

Na območjih, kjer je zgrajen sistem, je obvezna priklju-
čitev vseh zgradb na omrežje, za katere je potrebna vgraditev
naprav skupne moči nad 10 kW. Za manjše porabnike se
obveznost priključitve ugotavlja za vsakega posebej.

Za nove stavbe in za obstoječe stavbe, ki se jih dograju-
je, nastane obveznost priključitve na sistem ob dograditvi
oziroma ob začetku uporabe stavbe.

Za obstoječe stavbe, v katerih je po prvem odstavku
tega člena priključitev na sistem obvezna in v katerih je
potrebna vgraditev oziroma obratovanje toplotnih energet-
skih naprav skupne moči preko 10 kW je rok priključitve
3 leta po tem, ko je pristojni občinski organ pisno obvestil
zavezanca za priključitev o obvezni priključitvi na sistem.

9. člen

Zavezanec si mora pri pristojnem upravnem organu
pridobiti ustrezno dovoljenje za izvajanje del na svojem
objektu. Zahtevek mora vsebovati vse potrebne podatke za
odločanje o možnostih in pogojih priključitve na sistem.

Dobavitelj je dolžan na podlagi zahtevka izdati zave-
zancu soglasje za priključitev v roku 30 dni.

Soglasje za priključitev mora vsebovati tehnične, fi-
nančne in organizacijske pogoje in obveznosti, ki jih mora
zavezanec za priključitev izpolniti za priključitev stavbe na
plinovodno oziroma toplovodno omrežje ter rok za sklenitev
pogodbe z dobaviteljem.
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10. člen

Zavezanec za priključitev je dolžan plačati prispevek za
priključitev na sistem.

Plačilo prispevka za priključitev in izvedbo priključka
se določi s pogodbo sklenjeno med odjemalcem in dobavite-
ljem.

11. člen

Na območjih, kjer se bodo v naslednjih letih zgradili
sistemi oskrbe z zemeljskim plinom in daljinski sistem s
toplotno energijo, je po izgradnji omrežja priključitev ob-
vezna.

Zanje se smiselno uporabljajo določila 8. člena tega
odloka.

12. člen

Pred neposredno priključitvijo stavbe na sistem mora
dobavitelj bodočega odjemalca seznaniti s pogoji za dobavo
in odjem plina ali toplote, ki jih predpisuje pravilnik.

Neposredno priključitev stavbe na sistem lahko opravi
le oseba dobavitelja, ki izpolnjuje predpisane pogoje.

IV. DOBAVA IN PLAČILO ZEMELJSKEGA PLINA
OZIROMA TOPLOTNE ENERGIJE

13. člen

Dobava toplotne energije za ogrevanje in klimatizacijo
prostorov je praviloma sezonska. Kolikor je potrebno in
tehnično izvedljivo se odjemalec in dobavitelj dogovorita za
ogrevanje izven sezone.

14. člen

Kolikor se z dolgoročnim razvojem občine oziroma
posameznih naselij pogoji za dobavo toplotne energije spre-
menijo, potem dobavitelj poravna stroške sprememb na svo-
jih napravah, na odjemalčevih napravah pa odjemalec sam,
razen v izjemnih primerih, za katere se vzrok ugotavlja pri
vsakem odjemalcu posebej.

15. člen

Dobavitelj in odjemalec skleneta pogodbo o dobavi
zemeljskega plina oziroma toplotne energije in pričetek obra-
tovanja potrdita z zapisnikom.

Veljavnost pogodbe znaša deset let in se avtomatično
podaljša za naslednjih deset let, kolikor eden izmed pogod-
benih partnerjev ne prekine pogodbenega razmerja devet
mesecev pred iztekom veljavnosti pogodbe, vendar le v na-
slednjih primerih:

– rušitev stavbe,
– uporaba obnovljivih virov energije, ki ne onesnažuje-

jo okolja (geotermalna, solarna in toplotne črpalke), kar pa
bodo dokazali z lastno izjavo in projektom ob pridobivanju
ustreznega dovoljenja.

Kolikor odjemalec prekine pogodbo in se v času kraj-
šem od 9 mesecev ponovno priključi na isto odjemno mesto,
mu lahko dobavitelj poračuna fiksne stroške dobave za čas
izklopa.

16. člen

Kolikor do sklenitve pogodbe ni prišlo v roku, ki ga je
določil dobavitelj, se dobava prekine. Kolikor prekinitev ni
možna, se prične obračunavati dvojna cena.

17. člen

Dobavitelj je dolžan odjemalcem dobavljati zemeljski
plin oziroma toplotno energijo po pogojih predpisanih s
pravilnikom.

O spremembah pogojev dobave je dobavitelj dolžan
pravočasno pisno obvestiti odjemalce ter jim dati ustrezna
navodila glede ravnanja z napeljavo in trošili v stavbi.

18. člen

Odjemalec zemeljskega plina ali toplotne energije je
dolžan dobavljeno količino zemeljskega plina ali toplotne
energije in ostale stroške plačati po pogojih, ki so določeni s
pravilnikom ter po ceni, ki je določena v skladu s predpisi.

Neupravičen odjem plina oziroma toplotne energije je
prepovedan, kolikor pa do njega pride, se obračunava z
dvojno ceno.

19. člen

Količina dobavljenega zemeljskega plina oziroma to-
plotne energije se ugotavlja s predpisanim plinomerom ozi-
roma toplotnim števcem. Dobavitelj mora plinomere in to-
plotne števce redno pregledovati, urejati in jih zamenjavati v
skladu s predpisi, ki urejajo kontrolo meritev.

20. člen

Dobavitelj je dolžan o odklopu zemeljskega plina ozi-
roma toplotne energije pravočasno obvestiti odjemalce.

V primeru, da je stanje plinovodne oziroma toplovod-
ne napeljave v stavbi odjemalca v takšnem stanju, da bi
nadaljnja dobava zemeljskega plina oziroma toplotne ener-
gije ogrožala varnost ljudi in premoženja v stavbi ali njeni
okolici, lahko dobavitelj dobavo prekine brez predhodnega
obvestila.

21. člen

Dobavitelj je dolžan vzdrževati plinske napeljave, plin-
ska trošila, toplovodne napeljave v brezhibnem stanju.

Odjemalec je dolžan nemudoma javiti dobavitelju vsa-
ko zaznano okvaro na javnem plinovodnem ali toplovodnem
omrežju in na napeljavi v stavbi.

Dobavitelj plina ali toplotne energije ima pravico in
dolžnost redno pregledovati plinsko in toplovodno napelja-
vo. Odjemalec mu je dolžan omogočati dostop do napeljav.

V. VARSTVO IN RAZVOJ SISTEMA OSKRBE
Z ZEMELJSKIM PLINOM IN DALJINSKEGA SISTEMA

S TOPLOTNO ENERGIJO

22. člen

Plinovodno, vročevodno in toplovodno omrežje imata s
posebnimi predpisi določene varovalne pasove, predpisane
odmike, omejitve in prepovedi, ki so obvezni za vsak sub-
jekt, ki z načrtovanjem posegov ali z izvajanjem dejavnosti
posegajo v te varovalne pasove.

23. člen

Za pripravo novih razvojnih projektov plinifikacije in
toplifikacije naselij so pristojne občinske strokovne službe.

Dobavitelj daje v skladu s sprejeto strategijo komunal-
ne energetike Občine Ravne-Prevalje na zahtevo investitorja
ali izdelovalca dokumentacije, programske in tehnične smer-
nice za izdelavo prostorske izvedbene in projektne doku-
mentacije za razvojne komplekse in objekte, ki bodo oskrbo-
vani s plinom ali toplotno energijo iz omrežij.

Na območjih, kjer so omrežja že zgrajena ali pa se
gradnja omrežij še načrtuje, je v postopku izdelave doku-
mentacije za vse posege v prostor obvezna pridobitev so-
glasja.
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24. člen

Dobavitelj je dolžan voditi kataster plinovodnega in
toplovodnega omrežja ter voditi in hraniti dokumentacijo o
priključitvah odjemalcev na plinovodno in toplovodno
omrežje.

VI. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA

25. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja pristojna
občinska služba.

VII. KAZENSKE DOLOČBE

26. člen

Z denarno kaznijo od 10.000 do 100.000 se kaznuje
pravno osebo ali posameznika, ki stori prekršek v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:

1. če ne vloži zahtevka za priključitev stavbe na plino-
vodno ali toplovodno omrežje (9. člen odloka),

2. če se ne priključi na plinovodno ali toplovodno
omrežje (11. člen),

3. če ne seznanijo odjemalca plina ali toplotne energije
v stavbi z navodili glede ravnanja in ukrepanja pri uporabi
plina oziroma toplotne energije (12. člen),

4. če je izvedel ukrepe za neupravičen odjem plina ali
toplotne energije (18. člen),

5. če preprečuje pooblaščenim osebam dobavitelja pre-
glede plinske oziroma toplovodne napeljave v stavbi ali
odčitavanje, vzdrževanje in zamenjavo plinomerov ali to-
plotnih števcev (21. člen),

6. če ne javi zaznane okvare ali če opusti izvedbo
ukrepov (21. člen).

Odgovorno osebo pravne osebe ali občana, ki stori
prekršek iz prvega odstavka tega člena, se kaznuje z denarno
kaznijo od 5.000 do 60.000 SIT.

27. člen

Z denarno kaznijo od 10.000 do 360.000 SIT se kaznu-
je dobavitelja plina ali toplotne energije če:

1. ne obvešča odjemalcev plina ali toplotne energije
(14. člen),

2. ne umerja in zamenjuje plinomera ali toplotnega
števca (19. člen),

3. ne vodi katastra plinovodnega ali toplovodnega
omrežja (24. člen),

4. ne vodi in ne hrani dokumentacije o priključitvah
odjemalcev na plinovodnem ali toplovodnem omrežju
(24. člen),

Za prekršek iz prvega odstavka tega člena se kaznuje
tudi odgovorno osebo dobavitelja plina oziroma toplotne
energije z denarno kaznijo od 5.000 do 60.000 SIT.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

28. člen

Dobavitelj mora predložiti občinskemu svetu v potrdi-
tev pravilnik predviden v 3. členu tega odloka.

29. člen

Za vse objekte, ki jih je z dnem uveljavitve tega odloka
že možno priključiti na sistem, znaša prispevek za priključi-
tev 100% vrednosti prispevka za tekoče leto, ki ga predhod-
no potrdi občinski svet.

30. člen

V prehodnem obdobju in kot sekundarni vir energije je
dovoljena uporaba tistih virov energije, ki po veljavnih stan-
dardih in normativih ne onesnažujejo okolja preko dovolje-
nih meja.

31. člen

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

Št. 0-012-2/95-3
Ravne, dne 24. septembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Ravne-Prevalje
Marjan Berložnik, dipl. org. l. r.

ROGAŠOVCI

3141.

Občinska volilna komisija Občine Rogašovci na podla-
gi 32. člena v zvezi s 112. členom zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) ter na podla-
gi ugotovitvenega sklepa Sveta krajevne skupnosti Pertoča o
prenehanju mandata članu sveta Vaške skupnosti Večeslavci
z dne 4. 10. 1997

r a z p i s u j e
nadomestne volitve za enega člana sveta Vaške

skupnosti Večeslavci v IV. volilni enoti Krajevne
skupnosti Pertoča

1. Nadomestne volitve za člana sveta Vaške skupnosti
Večeslavci v 4. volilni enoti Krajevne skupnosti Pertoča
bodo v nedeljo, dne 23. novembra 1997.

2. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za
volilna opravila, se šteje 13. oktober 1997.

3. Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija
občine Rogašovci.

Št. 5/97-4
Rogašovci, dne 8. oktobra 1997.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Rogašovci
Irma Volf, dipl. pravnica l. r.

SEMIČ

3142.

Na podlagi 58. in 61. člena zakona o stavbnih zem-
ljiščih (Uradni list RS, št. 18/84, 32/85 in 33/89), 3. in
25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83,
42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in
66/93) ter 10. in 17. člena statuta Občine Semič (Uradni list
RS, št. 38/95 in 36/96) je Občinski svet občine Semič na seji
dne 2. 10. 1997 sprejel
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O D L O K
o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo

stavbnega zemljišča v Občini Semič

1. člen

V 2. točki 6. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Semič (Uradni list RS,
št. 32/97) se doda “dvorišča” in se na novo 2. točka 6. člena
glasi:

Nepokrita skladišča, parkirni prostori gospodarskih sub-
jektov, pravnih oseb in društev, ki se ukvarjajo s pridobitno
dejavnostjo, dvorišča, delavnice na prostem, teniška igrišča,
odprti bazeni, so po tem odloku poslovne površine in se
jih točkuje po vrsti dejavnosti, kot določa 1. točka
6. člena tega odloka. Za navedene površine se plačuje 30%
pozidanih površin.

2. člen

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

Št. 414-1/97-1
Semič, dne 3. oktobra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Semič
Anton Malenšek, dipl. inž. l. r.

3143.

Na podlagi 1. člena zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 10/91) ter 10. in
17. člena statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 38/95 in
36/96) je Občinski svet občine Semič na seji dne 2. 10. 1997
sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o javnem redu in miru

v Občini Semič

1. člen

V odloku o javnem redu in miru v Občini Semič (Uradni
list RS, št. 72/95) se črta 18. člen in se ga nadomesti s
sledečim novim besedilom:

“Postopek o prekršku po tem odloku lahko predlagajo
inšpekcijske in druge občinske upravne službe ter oškodova-
nec.“

2. člen

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

Št. 222-82-9/95-1
Semič, dne 3. oktobra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Semič
Anton Malenšek, dipl. inž. l. r.

SLOVENSKA BISTRICA

3144.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85) in 56. člena zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), odloka o krajev-
nih skupnostih Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS,
št. 19/96) in statuta Krajevne skupnosti Alfonz Šarh je Svet
krajevne skupnosti Alfonz Šarh na 12. seji dne 9. 10. 1997
sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega
samoprispevka za območje KS Alfonz Šarh

1. člen

Za območje Krajevne skupnosti Alfonz Šarh se razpiše
referendum o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za
financiranje:

a) izgradnje in obnovitev krajevnih cest;
b) preplastitev že asfaltiranih ulic in cest;
c) razširitev javne razsvetljave;
d) obnova obstoječe tržnice;
e) izvajanje nalog in posameznih programov po sklepu

sveta KS.

2. člen

Program nalog iz 1. člena tega sklepa je po cenah
december 1996 ocenjen na 60,000.000 SIT, od tega se iz
zbranih sredstev samoprispevka za izvedbo nalog pod točko:

a) nameni 40% zbranih sredstev;
b) nameni 40% zbranih sredstev;
c) nameni 5% zbranih sredstev;
d) nameni 5% zbranih sredstev;
e) nameni 10% zbranih sredstev.
Razliko do ocenjenega programa bo krajevna skupnost

zagotovila z dodatnimi prispevki krajanov v denarju in delu,
ter sredstvi proračuna Občine Slovenska Bistrica.

3. člen

Referendum bo v nedeljo, 23. novembra 1997 od 7. do
19. ure na glasovnih mestih, ki jih določi volilna komisija
krajevne skupnosti.

4. člen

Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na prehodnem
računu samoprispevka Krajevne skupnosti Alfonz Šarh. Z
zbranimi sredstvi samoprispevka bo razpolagal svet krajevne
skupnosti. O uresničevanju programov in porabi sredstev
samoprispevka mora svet krajevne skupnosti redno poročati
na zborih krajanov krajevne skupnosti.

5. člen

Samoprispevek bo uveden za dobo petih let, in sicer od
1. 1. 1998 do 31. 12. 2002.

6. člen

Samoprispevek bodo plačevali krajani, ki stalno prebi-
vajo na območju Krajevne skupnosti Alfonz Šarh in sicer:

– vsi zaposleni krajani po stopnji 1,5% mesečno od
bruto plač zmanjšanih za prispevke in davke;

– zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali
poklicno dejavnost od bruto zavarovalne osnove, zmanjšane
za prispevke in davke po stopnji 1,5%;

– upokojenci po stopnji 1,5% mesečno od bruto pokoj-
nine zmanjšane za prispevke in davke, razen tistih, ki preje-
majo varstveni dodatek;
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– krajani, lastniki zemljišč od katastrskega dohodka
gozdnih in negozdnih površin po stopnji 6%;

– zavezanci, ki jim je davek odmerjen od dopolnilne
dejavnosti (popoldanska obrt) od davčne osnove – dobička,
zmanjšane za odmerjene davke po stopnji 1,5%;

– zavezanci, ki dosegajo dohodek s pogodbenim de-
lom, avtorskimi honorarji in najemninami po stopnji 1,5%
od bruto prejemka zmanjšanega za prispevke in davke;

– zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov v
navedenem času, plačujejo za vsak vir posebej.

Krajani, ki so začasno zaposleni v tujini plačujejo letno
200 DEM v tolarski protivrednosti in občani, ki imajo na
območju Krajevne skupnosti Alfonz Šarh zgrajene hiše ali
počitniške hišice in stalno bivajo drugje, plačujejo letno
100 DEM.

7. člen

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

Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračuna-
vala in odtegovala samoprispevek Davčna uprava Republike
Slovenije – izpostava Slovenska Bistrica. Ob vsakem izpla-
čilu oziroma nakazilu samoprispevka se Krajevni skupnosti
Alfonz Šarh dostavi seznam zavezancev za katere se samo-
prispevek nakazuje.

8. člen

Samoprispevek se ne plačuje od socialnovarstvenih po-
moči, od otroških dodatkov, invalidnin, od štipendij in na-
grad učencev in študentov na proizvodnem delu in delovni
praksi, od regresa za letni dopust, jubilejnih nagrad in od-
pravnin.

9. člen

Pravico do glasovanja imajo vsi krajani, ki so vpisani v
volilnih imenikih s stalnim prebivališčem v Krajevni skup-
nosti Alfonz Šarh in so starejši od 18 let, oziroma starejši od
15 let, če so v delovnem razmerju.

10. člen

Referendum vodi krajevna volilna komisija, pri čemer
se smiselno uporabljajo določila zakona o volitvah in določi-
la zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.

11. člen

Družbeni nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodar-
jenjem s sredstvi samoprispevka opravlja nadzorni odbor
Krajevne skupnosti Alfonz Šarh. Pravilnost obračunavanja
in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni
promet, nadziranje in informiranje RS, ter Davčna uprava
Republike Slovenije – izpostava Slovenska Bistrica v okviru
svojih pristojnosti.

12. člen

Na referendumu glasujejo občani neposredno z glasov-
nicami. Na glasovnicah je naslednje besedilo:

Krajevna skupnost Alfonz Šarh, Kolodvorska 8, Slov.
Bistrica,

G L A S O V N I C A

Na referendumu dne 23. 11. 1997 za uvedbo samo-
prispevka v denarju za dobo 5 let, to je od 1. 1. 1998 do
31. 12. 2002, za financiranje programa Krajevne skupnosti
Alfonz Šarh

g l a s u j e m
ZA PROTI

(pečat)

Tisti, ki glasuje izpolni glasovnico tako, da obkroži ZA,
če se strinja z uvedbo samoprispevka oziroma PROTI, če se
z uvedbo samoprispevka ne strinja.

13. člen

Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna
skupnost Alfonz Šarh.

14. člen

Zavezancem se plačani zneski krajevnega samopris-
pevka odštevajo od osnove za dohodnino (9. člen zakona o
dohodnini).

15. člen

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Slovenska Bistrica, 10. oktobra 1997.

Predsednik
Sveta KS Alfonz Šarh

Jože Trglec l. r.

SLOVENSKE KONJICE

3145.

Občinski svet občine Slovenske Konjice je na podlagi
39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov
v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89,
Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in po
13. členu statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS,
št. 34/95) na seji dne 24. 9. 1997 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta

naselja Loče – stanovanjska in obrtno servisna
Zazidava

1. člen

Spremeni in dopolni se zazidalni načrt Loče – stano-
vanjska in obrtno servisna zazidava, ki ga je pod št. proj.
4/87 izdelal Razvojni center Celje (Uradni list SRS, št. 21/87)
in odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta
Loče – stanovanjska in obrtno servisna zazidava (Uradni list
RS, št 53/92).

2. člen

Sprejmejo se spremembe in dopolnitve zazidalnega na-
črta Loče, ki ga je pod št. projekta 542/95-96 v avgustu 1996
izdelal Razvojni center – Planiranje, d.o.o. Celje in je sestav-
ni del tega odloka.

3. člen

Meja sprememb in dopolnitev ZN Loče poteka od izho-
dišča točke na južnem robu ceste Slovenske Konjice–Poljča-
ne, parc. št. 835/1 v stičišču z vzhodnim robom parcele
št. 316/2.
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Meja poteka v smeri proti zahodu po njenem vzhodnem
in južnem robu, seka parcelo št. 315/2, poteka po vzhodnem
in južnem robu parcele 315/1 in dalje po južnem robu parcel
št. 282, 280, 277, 276, 274, seka parcelo št. 52/1 in poteka po
južnem robu parcele št. 48. Po približno 50 m zavije proti
jugu in prečka parcelo št. 52/2, vse do stičišča z obstoječo
cesto v Lipoglav.

Meja cesto preseka in poteka po njenem zahodnem
robu (parcela št. 832) v smeri proti severozahodu, dalje
poteka po zahodnem robu obstoječe ceste – parc. št. 834, jo v
križišču delno seka – do parcele št. 820/3. Tu poteka po
njenem seveozahodnem robu, seka parcelo št. 856/1 in pote-
ka po severozahodnem robu parcele št. 820/1, vse do stičišča
omenjene parcele (cesta Križni vrh) s parcelo št. 254/1.

Tu meja ostro obrne proti jugovzhodu, preseka parcelo
št. 820/1 in poteka po zahodnem robu parcele 247/2 in
247/1, slednjo na južnem delu seka in v smeri proti vzhodu
nadaljuje po njenem južnem in vzhodnem robu. V tej smeri
seka parcelo št. 820/2 (cesta), poteka po njeni severni meji
do parcele št. 203/12 (cesta), jo v smeri proti vzhodu seka ter
poteka dalje v opisani smeri po njeni severni mejo do stičišča
s parcelo št. 203/2. Tu zavije meja proti severu in omenjeno
parcelo in parcelo št. 203/14 v blagem loku preseka vse do
jugovzhodnega stičišča parcel št. 203/4 in 203/5. Tu meja
ostro zavije proti jugu in v tej smeri seka parcele št. 203/13,
203/2, 209, 213, 218, do parcele št. 235/1 in poteka po
njenem vzhodnem robu v smeri proti jugu. Dalje poteka po
vzhodnem robu parcele št. 235/3, do njene jugovzhodne
točke in v smeri proti vzhodu preseka parcelo št. 233/1 delno
231/1, na tej parceli zavije proti jugovzhodu, po ca. 30 m pa
obrne proti jugozahodu in v tej smeri še enkrat seka parcelo
št. 233/1, 233/2 ter 835/1.

Od tu dalje poteka po južnem robu parcele št. 835/1
(obstoječa cesta) v smeri proti zahodu, vse do izhodiščne
točke – to je do stičišča s parcelo št. 316/2.

Vse omenjene parcele so v k.o. Loče. Površina znotraj
opisane meje znaša 17,88 ha.

Grafični prikaz meje je razviden na katastrski situaciji v
merilu 1:1000, ki je sestavni del ZN.

4. člen

Znotraj opisane meje zazidanega načrta iz 3. člena od-
loka so funkcije posameznih območij in sicer:

1. Stanovanjsko območje zavzema severovzhodni del
ureditvenega območja sprememb in dopolnitev ZN in poleg
že izgrajenih individualnih objektov vključuje še osem pred-
videnih individualnih objektov, izgradnja prizidka k obsto-
ječemu objektu, izgradnjo dovozne ceste ter komunalnega in
energetskega omrežja.

2. Območje obrtno servisnih in proizvodnih dejavnosti
zavzema jugovzhodni del ureditvenega območja sprememb
in dopolnitev ZN. Poleg že izgrajenih objektov je predvide-
na izgradnja avtobusne postaje s pripadajočimi prometnimi
površinami in ureditvijo prometnega režima ter treh obrtno
servisnih oziroma proizvodnih objektov. Na območju je pred-
videna tudi izgradnja dovozne ceste in parkirišč za osebna
vozila.

3. Športno rekreacijsko območje zavzema severozahod-
ni del ureditvenega območja Sprememb in dopolnitev ZN ter
se navezuje na območje centralnih dejavnosti – osnovne šole
in vrtca. V sklopu tega območja je predvidena izgradnja
dveh športnih igrišč za rokomet oziroma mali nogomet in za
odbojko, ureditev peš poti v smeri vzhod–zahod z navezavo
na pot po opuščeni progi ter ureditev zelenih površin.

4. Območje centralnih dejavnosti je predvideno na ju-
gozahodu ureditvenega območja sprememb in dopolnitev
ZN. Predvidena je izgradnja več poslovno stanovanjskih

objektov. Objekti bodo ob cesti zasnovani kot obulična pozi-
dava v nizu, ostali pa kot manjši, prostostoječi bloki tipa
vila-blok. Na zahodnem delu predvidenih objektov bo ureje-
na večja popločena površina – trg, ob cesti bo urejen pločnik
ter zasajen drevored. Območje bo prometno navezano na
obstoječo cesto Slovenske Konjice–Poljčane na severu in na
dovozno cesto na pokopališče na jugu. V sklopu območja bo
zgrajeno interno cestno omrežje in parkirne površine za oseb-
na vozila, peš površine in zelene površine. Med območjem
in obstoječim pokopališčem bo zasajen gost zelen tampon.

Na severni strani obstoječe ceste Slovenske Konjice–
Poljčane je predvidena izgradnja prizidka k pomožnim ob-
jektom.

5. člen

Pogoji za urbanistično oblikovanje območja in arhitek-
tonsko oblikovanje objektov ter drugih posegov v prostor so
naslednji:

1. Stanovanjsko območje – predvidena je izgradnja os-
mih individualnih, prostostoječih hiš, osnovnih tlorisnih ga-
baritov 12 x 10 m ter tolerance ±2 m. Višinski gabarit objek-
tov bo vkopana klet, pritličje, etaža in podstrešje ali vkopana
klet, pritličje in izzidano podstrešje. Strehe bodo dvokapnice
s smerjo slemena vzhod–zahod, naklonom 30–40° ter opeč-
no ali podobno kritino. Odmiki od mej funkcionalnih zem-
ljišč minimalno 5 m, na nekaterih delih ob severnih fasadah
tudi do 3 m. Funkcionalna zemljišča bodo oblikovana kot
hišni vrtovi. Obcestni del bo oblikovan kot okrasni vrt, ostali
del pa kot bivalni in gospodarski vrt. Ograje bodo strižene
živice.

2. Obrtno servisno in proizvodno območje – predvide-
na je izgradnja avtobusne postaje in treh obrtno servisnih in
proizvodnih objektov.

Objekt avtobusne postaje bo zasnovan obulično, tlori-
snih gabaritov 30 x 15 m (±3 m). Objekt bo pritličen, s
podstrešjem ali izzidanim podstrešjem. Streha bo dvokapni-
ca, s smerjo slemena vzhod – zahod, z naklonom 30–40° ter
opečno kritino. Fasada bo omet svetle barve. Nadstrešek nad
peroni bo oblikovan posebej kot kombinacija več dvokapnih
strešin na primerni višini.

Obrtno servisni in proizvodni objekti bodo različnih
tlorisnih gabaritov – kot so prikazani v grafičnih prilogah – z
možnostjo odstopanja ±3 m. Objekti bodo pritlični z mož-
nim izzidanim podstrešjem, smerjo slemena vzhod–zahod,
naklonom 30–40° ter opečno kritino.

3. Športno rekreacijsko območje
Predvidena je izgradnja dveh večnamenskih igrišč (ro-

komet, odbojka) ter pomožnih objektov – lop za spravilo
rekvizitov, tribune. Objekti bodo oblikovani posebej in pri-
lagojeni tipologiji arhitekture naselja.

4. Poslovno stanovanjski objekti
Predvidena je izgradnja več poslovno stanovanjskih

objektov v sklopu centra naselja Loče in prizidka k pomož-
nim objektom za potrebe skladiščenja – spravila orodja.
Objekti so v grafičnih prilogah prikazani z obvezno gradbe-
no linijo. Tlorisne gabarite je možno prilagoditi funkciji
objekta za znanega investitorja. Obvezena je obulična zasno-
va objektov in odmik od ulice ter odmik od pokopališča z
zasaditvijo zelenega tampona.

Višinski gabariti objektov bodo prilagojeni sosednjim
in ne bodo odstopali za višino 1/2 etaže. Naklon strešine bo
30–40°, kritina bo opečna. Fasade bodo ometi svetle barve.
Oblikovanje objektov mora biti enotno za celotno območje.

5. Urejanje prostih in zelenih površin
Proste površine bodo urejene za potrebe peš prometa,

motornega prometa in za parkiranje. Parkirišča bodo urejena
v sklopu funkcionalnih zemljišč predvidenih objektov.
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Zelene površine bodo urejene kot okrasne zelenice.
Uporabljene bodo avtohtone drevesne in grmovne vrste. Ob-
vezna je zasaditev sanitarnega zelenega tampona severno od
pokopališča.

6. člen

Pogoji za realizacijo zazidalnega načrta v smislu pro-
metnega, komunalnega in energetskega urejanja območja:

– potrebno je izdelati projektno tehnično dokumentaci-
jo in skladno z njo zgraditi ceste A, B in C ter razširiti
regionalno cesto R 337 Žiče–Poljčane na delu, kjer bo izve-
den pas za leve zavijalce,

– potrebno je dograditi kanalizacijski sistem. V prime-
ru potrebe je potrebno rekonstruirati obstoječi kanalizacijski
sistem. Po izgradnji je potrebno redno vzdrževanje kanaliza-
cijskega omrežja. Za potrebno dograditev in rekonstrukcijo
kanalizacijskega sistema je potrebno izdelati ustrezno pro-
jektno tehnično dokumentacijo,

– odpadne vode iz posameznih – proizvodnih proce-
sov je potrebno pred iztokom v kanalizacijo, oziroma iz
kanalizacije v vodotok očistiti do stopnje, kot to zahtevajo
predpisi,

– potrebno je dograditi vodovodno omrežje z nadzem-
nimi hidranti, za potrebe požarne varnosti,

– potrebno je izgraditi transformatorsko postajo 20/0,4
kV in nizkonapetostni razvod na območjih PS, T, AP in OP.

7. člen

Faznost
Znotraj posameznega ureditvenega območja je obvezna

izgradnja objektov in naprav v eni fazi. Posamezna ureditve-
na območja je možno realizirati v več fazah. Pred izgradnjo
objektov območja centralnih dejavnosti je potrebno realizi-
rati športna igrišča ob osnovni šoli.

8. člen

Osnutek sprememb in dopolnitev ZN Loče je bil razgr-
njen na javni vpogled s sklepom Občinskega sveta občine
Slovenske Konjice.

9. člen

Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja pri-
stojna občinska urbanistična inšpekcija.

10. člen

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

Št. 351-17/94-8
Slovenske Konjice, dne 24. septembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Slovenske Konjice
Stanislav Frim, dipl. ek. l. r.

3146.

Občinski svet občine Slovenske Konjice je na podlagi
39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov
v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89,
Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in
13. členu statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS,
št. 34/95) na seji dne 24. 9. 1997 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta

osrednjega dela Slovenskih Konjic (hotel Dravinja)

1. člen

Za ZN osrednjega dela Slovenskih Konjic velja odlok o
spremembah in dopolnitvah ZN osrednjega dela Slovenskih
Konjic (Uradni list SRS, št. 2-200/87).

Sprejme se spremembe in dopolnitve zazidalnega načr-
ta osrednjega dela Slovenskih Konjic (hotel Dravinja), ki ga
je pod številko projekta 7/97, marec 1997 izdelal Razvojni
center–Planiranje, d.o.o. Celje in je sestavni del tega odloka.

2. člen

Dopolni se 4. člen odloka tako, da se na koncu doda
alinea:

– Namembnost obstoječe mnogonamenske dvorane ob
hotelu se razširi na vse dejavnosti, povezane s hotelom in
gostinstvom: mnogonamenski prireditveni prostor, plesišče,
zabavišče, nočno zabavišče, nočni lokal, otroške prireditve
in druge podobne prireditve.

– Objekta na parc. št. 191/1 in 191/2 je možno dozidati,
namembnost ostane stanovanjska. Objekt na parceli 191/3 je
možno dozidati ali izvesti nadomestno gradnjo, v pritličju je
možna mestotvorna dejavnost (trgovina, poslovni prostori, v
etaži stanovanje).

3. člen

Spremeni in dopolni se 5. člen tako, da se na koncu
doda alinea:

– Obstoječi hotel Dravinja bo nadvišan za eno etažo,
zastekljena bo južna terasa v zimski vrt, dograjen bo vhod v
mnogonamensko dvorano, dograjene sanitarije.

Nadvišanje objekta ne vpliva na poslabšanje bivalnih
pogojev drugim objektov.

– V skladu z zazidalnim načrtom bodo dozidane (ali
porušene in na novo zgrajene) stanovanjske hiše na parcelah
191/1, 191/2 in 191/3.

4. člen

Spremeni in dopolni se 6. člen tako, da se doda šesta
alinea:

– stojno mesto za napajanje hotela se označi s talno
obeležbo–črtno oznako tako, da mimo stojnega mesta ena-
komerno poteka promet.

5. člen

Dopolni se 13. člen odloka, tako da se doda nova
alinea:

Varstvo pred hrupom
Območje hotela sodi v II. stopnjo varstva pred hrupom

(proj. strokovna ocena, obremenitve okolja s hrupom, BVB
d.o.o., 3/97), za katero veljajo mejne ravni hrupa: dnevna
raven 55 dB(A), nočna raven 45 dB(A) in konične ravni:
dnevna raven 75 dB(A) in nočna raven 65 dB(A).

Hrup ne sme presegati zakonsko veljavnih mejnih ravni
hrupa.

Zbiranje odpadkov
Zbiranje in odvoz odpadkov bo skladno z občinskih

odlokom o zbiranju in odvozu odpadkov. V območju hotela
je potrebno postaviti zadostno število košev za odpadke.

6. člen

Dopolni se 20. člen tako, da se doda:
– Ob stanovanjskih hišah na parcelah 191/1, 191/2 in

191/3 je ob parcelni meji možna postavitev ustrezne arhi-
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tektonsko oblikovalne zidane ograje (kombinacija stebri in
železna polnila) ali posaditi živo mejo.

7. člen

Dopolni se 27. člen tako, da se doda alinea:
– pri dimenzijah prostostoječih stanovanjskih hiš so

dopustne tolerance v tlorisnem gabaritu do 50 cm in pri
višinskem gabaritu do 40 cm. Nakloni streh so med 35°
in 40°.

8. člen

Spremembe in dopolnitve predmetnega ZN so stalno na
vpogled vsem zainteresiranim pri Občini Slovenske Konjice.

9. člen

Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka izvaja urbani-
stična inšpekcija.

10. člen

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

Št. 352/11/97
Slovenske Konjice, dne 24. septembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Slovenske Konjice
Stanislav Frim, dipl. ek. l. r.

3147.

Na podlagi 26. in 30. člena zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 32/93), 21. in 29. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 3., 25. in 241. člena
zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87,
5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93) ter v skladu
s 7. in 13. členom statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni
list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Slovenske Konjice
na 29. seji dne 24. 9. 1997 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki

Občine Slovenske Konjice

1. člen

V odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki Občine
Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 41/96) se v prvem
odstavku 40. člena črta besedilo “ter policija”.

2. člen

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

Št. 012-1/97-9101
Slovenske Konjice, dne 24. septembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Slovenske Konjice
Stanislav Frim, dipl. ek. l. r.

3148.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86
in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97),
33. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 6/94 – odl. US RS, št. 45/94 – odl. US RS, Uradni list
RS, št. 57/94, 14/95, št. 20/95, št. 63/95, št. 73/95 – odl. US
RS, št. 9/96 – odl. US RS, št. 39/96, št. 44/96 – odl. US RS)
in 31. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list
RS, št. 34/95) je župan Občine Slovenske Konjice dne 2. 10.
1997 sprejel

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

zazidalnega načrta osrednjega dela Slovenskih Konjic
(območje dvojčki)

I

Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev zazi-
dalnega načrta osrednjega dela Slovenskih Konjic (območje
dvojčki), ki ga je izdelalo podjetje Razvojni center – inštitut
za urejanje prostora d.o.o. iz Celja v septembru 1997, pod št.
proj. 014/97.

II

Osnutek iz 1. točke tega sklepa bo na vpogled vsak dan
v prostorih Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, soba št.
39 in v prostorih Krajevne skupnosti Konjice, Ul. Toneta
Melive 2, ob sredah med 16. in 18. uro.

Javna razgrnitev traja 30 dni od dneva objave v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

III

V času javne razgrnitve lahko zainteresirani vpišejo
svoje pripombe in predloge k osnutku sprememb zazidalne-
ga načrta v knjigo pripomb, ki bo na mestu javne razgrnitve
ali pa jih pismeno posredujejo Občini Slovenske Konjice.

Rok za pripombe in predloge poteče trideseti dan po
javni razgrnitvi.

IV

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

Št. 352/11/97
Slovenske Konjice, dne 2. oktobra 1997.

Župan
Občine Slovenske Konjice

Janez Jazbec l. r.

3149.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo), 3. in 56. člena
zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS,
št. 15/94, št. 13/95 – odl. US, št. 34/96 – odl. US, št. 38/96 in
št. 43/96 – odl. US) je Svet krajevne skupnosti Žiče na seji
dne 5. 10. 1997 sprejel
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S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Žiče

1. člen

Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samopri-
spevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Žiče.

2. člen

S samoprispevkom zbrana sredstva bodo uporabljena
za sofinanciranje naslednjega programa:

v 1.000 SIT

– izgradnja avtobusne postaje v centru vasi
in v zgornjem delu pri Rečniku  1.000

– dokončanje kanalizacije 1.000
– razširitev javne rasvetljave na igrišču

pri šoli in pri mostu Mernik  2.000
– sofinanciranje asfaltiranja ceste Brglez,

Založnik, Knafelc, Temnik do Kukovič
– ca. 300 m  2.500

– nakup zemljišča za razširitev pokopališča
– 50 arov  2.000

– popravilo mostov  1.000
– razširitev hidrantnega omrežja  1.500
– obnovitev doma krajanov

in posodobitev dvorane  2.000
– obnova kapelic in župnijske cerkve  1.500
– sofinanciranje simbolov Žič

(turističnega društva, prosvetnega društva
in krajevne skupnosti) 2.000

3. člen

Dan glasovanja na referendumu je nedelja 23. novembra
1997 od 7. do 19. ure. Referendum bo izvedla volilna komi-
sija krajevne skupnosti.

4. člen

Z referendumom se bodo občani izrekli o uvedbi kra-
jevnega samoprispevka za obdobje petih let od 1. 1. 1998 do
31. 12. 2002.

5. člen

S samoprispevkom bo zbrano 10,000.000 SIT.
Za izvedbo programa je potrebno 20,000.000 SIT.
Potrebno bo zagotoviti še sredstva občanov in sredstva

proračuna Občine Slovenske Konjice.

6. člen

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

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

– od neto zavarovalne osnove samostojnih podjetnikov
posameznikov,

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

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

območju Krajevne skupnosti Žiče od povprečne plače v go-
spodarstvu RS za preteklo trimesečje,

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

Lastniki stanovanjske hiše, počitniške hiše ali vinske
kleti, ki nimajo na območju krajevne skupnosti stalnega

prebivališča, plačajo samoprispevek letno v višini tolarske
protivrednosti 100 DEM po srednjem tečaju Banke Sloveni-
je na dan plačila.

7. člen

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

Občani, ki bi bili socialno ogroženi zaradi plačila sa-
moprispevka, bodo svoje pravice lahko uveljavljali pri Svetu
krajevne skupnosti Žiče.

8. člen

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

9. člen

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

10. člen

Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so
vpisani v splošni volilni imenik za območje Krajevne skup-
nosti Žiče.

11. člen

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

Krajevna skupnost Žiče

GLASOVNICA

Za glasovanje na referendumu v Krajevni skupnosti
Žiče dne 23. 11. 1997 za uvedbo krajevnega samoprispevka
za dobo pet let od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002.

Sredstva samoprispevka bodo namensko porabljena za:
– izgradnjo avtobusne postaje v centru vasi in v zgor-

njem delu pri Rečniku,
– dokončanje kanalizacije,
– razširitev javne razsvetljave na igrišču pri šoli in pri

mostu Mernik,
– sofinanciranje asfaltiranja ceste Brglez, Založnik,

Knafelc, Temnik do Kukovič – ca. 300 m,
– nakup zemljišča za razširitev pokopališča – 50 arov,
– popravilo mostov,
– razširitev hidrantnega omrežja,
– obnovitev doma krajanov in posodobitev dvorane,
– obnova kapelic in župnijske cerkve,
– sofinanciranje simbolov Žič (turističnega društva,

prosvetnega društva in krajevne skupnosti).

GLASUJEM

“ZA” “PROTI”

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

12. člen

Nadzor nad zbiranjem in porabo s samoprispevkom
zbranih sredstev opravlja Svet krajevne skupnosti Žiče, ki je
dolžan vsako leto poročati zboru krajanov o višini zbranih in
porabljenih sredstev.
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13. člen

Dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za
opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, je 24. 10.
1997.

14. člen

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

Žiče, dne 5. oktobra 1997.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Žiče

Ludvik Jerman l. r.

3150.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo), 3. in 56. člena
zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS,
št. 15/94, št. 13/95 – odl. US, št. 34/96 – odl. US, št. 38/96 in
št. 43/96 – odl. US) je Svet krajevne skupnosti Draža vas na
seji dne 4. 10. 1997 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka za območje Krajevne skupnosti
Draža vas

1. člen

Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samopri-
spevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Draža vas.

2. člen

S samoprispevkom zbrana sredstva bodo uporabljena
za sofinanciranje naslednjega programa:

v 1.000 SIT

– izgradnja pločnika, asfaltiranje cest
in obnova vaških vodnjakov  2.500

– modernizacija in razširitev javne razsvetljave  500
– dograditev kanalizacije  1.000
– razširitev trafo postaj  1.000
– izgradnja otroškega in tenis igrišča  1.000
– sofinanciranje gasilskega vozila,

razširitev hidrantnega omrežja 2.000
– sofinanciranje razširitve pokopališča

in urejanja cerkve  1.000
– nakup zemljišča za avtobusne postaje 1.000

3. člen

Dan glasovanja na referendumu je nedelja 23. november
1997 od 7. do 19. ure. Referendum bo izvedla volilna komi-
sija krajevne skupnosti.

4. člen

Z referendumom se bodo občani izrekli o uvedbi kra-
jevnega samoprispevka za obdobje petih let od 1. 1. 1998 do
31. 12. 2002.

5. člen

S samoprispevkom bo zbrano 10,000.000 SIT.
Za izvedbo programa je potrebno 20,000.000 SIT.
Potrebno bo zagotoviti še sredstva občanov in sredstva

proračuna Občine Slovenske Konjice.

6. člen

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

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

– od neto zavarovalne osnove samostojnih podjetnikov
posameznikov,

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

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

območju Krajevne skupnosti Draža vas od povprečne plače
v gospodarstvu RS za preteklo trimesečje,

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

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

7. člen

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

Občani, ki bi bili socialno ogroženi zaradi plačila sa-
moprispevka, bodo svoje pravice lahko uveljavljali pri Sve-
tu krajevne skupnosti Draža vas.

8. člen

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

9. člen

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

10. člen

Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so
vpisani v splošni volilni imenik za območje Krajevne skup-
nosti Draža vas.

11. člen

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

Krajevna skupnost Draža vas

GLASOVNICA

Za glasovanje na referendumu v Krajevni skupnosti
Draža vas dne 23. 11. 1997 za uvedbo krajevnega samopri-
spevka za dobo pet let od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002.

Sredstva samoprispevka bodo namensko porabljena za:
– izgradnjo pločnika, asfaltiranje cest in obnovo vaških

vodnjakov,
– modernizacijo in razširitev javne razsvetljave,
– dograditev kanalizacije,
– razširitev trafo postaj,
– izgradnja otroškega igrišča in tenis igrišča,
– sofinanciranje gasilskega vozila, razširitev hidrantne-

ga omrežja,
– sofinanciranje razširitve pokopališča in urejanja

cerkve,
– nakup zemljišča za avtobusne postaje.
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GLASUJEM

“ZA” “PROTI”

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

12. člen

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

13. člen

Dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za
opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, je 24. 10.
1997.

14. člen

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

Draža vas, dne 4. oktobra 1997.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti

Draža vas
Dušan Arbajter l. r.

3151.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo), 3. in 56. člena
zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS,
št. 15/94, št. 13/95 – odl. US, št. 34/96 – odl. US, št. 38/96 in
št. 43/96 – odl. US) je Svet krajevne skupnosti Spodnje
Grušovje na seji dne 2. 10. 1997 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka za območje Krajevne skupnosti
Spodnje Grušovje

1. člen

Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samopri-
spevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Spodnje
Grušovje.

2. člen

S samoprispevkom zbrana sredstva bodo uporabljena
za sofinanciranje naslednjega programa:

v 1.000 SIT

– fini asfalt Brumec–Vivod, 2.300
– hidranti – 7 kom,  1.000
– javna razsvetljava,  500
– razširitev ceste Perovec–Podrgajs,  4.000
– črpalke v rezervoarju, 1.500
– transformator III,  2.000
– asfaltiranje Rebernak,  4.000
– ureditev kapelic,  1.600

3. člen

Dan glasovanja na referendumu je nedelja 23. november
1997 od 7. do 19. ure. Referendum bo izvedla volilna komi-
sija krajevne skupnosti.

4. člen

Z referendumom se bodo občani izrekli o uvedbi kra-
jevnega samoprispevka za obdobje petih let od 1. 1. 1998 do
31. 12. 2002.

5. člen

S samoprispevkom bo zbrano ca. 7,000.000 SIT.
Za izvedbo programa je potrebno 16,900.000 SIT.
Potrebno bo zagotoviti še sredstva občanov in sredstva

proračuna Občine Slovenske Konjice.

6. člen

Samoprispevek bodo plačevali občani, ki imajo stalno
prebivališče na območju Krajevne skupnosti Spodnje Gru-
šovje po stopnji 2%:

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

– od neto zavarovalne osnove samostojnih podjetnikov
posameznikov,

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

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

območju Krajevne skupnosti Spodnje Grušovje od povpreč-
ne plače v gospodarstvu RS za preteklo trimesečje,

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

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

7. člen

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

Občani, ki bi bili socialno ogroženi zaradi plačila sa-
moprispevka, bodo svoje pravice lahko uveljavljali pri Svetu
krajevne skupnosti Spodnje Grušovje.

8. člen

Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo zbirala na
posebnem žiro računu Krajevne skupnosti Spodnje Gru-
šovje.

9. člen

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

10. člen

Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so
vpisani v splošni volilni imenik za območje Krajevne skup-
nosti Spodnje Grušovje.

11. člen

Na referendumu bodo občani glasovali tajno in nepo-
sredno z glasovnicami naslednje vsebine:
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Krajevna skupnost Spodnje Grušovje

GLASOVNICA

Za glasovanje na referendumu v Krajevni skupnosti Sp.
Grušovje dne 23. 11. 1997 za uvedbo krajevnega samopri-
spevka za dobo pet let od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002.

Sredstva samoprispevka bodo namensko porabljena za:
– fini asfalt Brumec–Vivod,
– hidranti – 7 kom,
– javno razsvetljavo,
– razširitev ceste Perovec–Podrgajs,
– črpalke v rezervoarju,
– transformator III,
– asfaltiranje Rebernak,
– ureditev kapelic.

GLASUJEM

“ZA” “PROTI”

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

12. člen

Nadzor nad zbiranjem in porabo s samoprispevkom
zbranih sredstev opravlja Svet krajevne skupnosti Sp. Gru-
šovje, ki je dolžan vsako leto poročati zboru krajanov o
višini zbranih in porabljenih sredstev.

13. člen

Dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za
opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, je 24. 10.
1997.

14. člen

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

Spodnje Grušovje, dne 2. oktobra 1997.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti

Spodnje Grušovje
Anton Polegek l. r.

3152.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo), 3. in 56. člena
zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS,
št. 15/94, št. 13/95 – odl. US, št. 34/96 – odl. US, št. 38/96 in
št. 43/96 – odl. US) je Svet krajevne skupnosti Jernej na seji
dne 25. 9. 1997 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Jernej

1. člen

Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samo-
prispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Jernej,

ki vključuje naselja Jernej, Ličenca, Zg. Laže, Selski vrh,
Kolačno, Brezje, Petelinjek in del Kravjeka.

2. člen

S samoprispevkom zbrana sredstva bodo uporabljena
za sofinanciranje naslednjega programa:

v 1.000 SIT

– preplastitev in asfaltiranje ceste
Kolačno–Brezje  3.500

– preplastitev lokalne ceste Jernej–Zg. Laže  6.000
– javna razsvetljava Jernej, Zg. Laže, Ličenca,  1.550
– preplastitev lokalne ceste Pušnik–Sp. Laže  3.100
– preplastitev lokalne ceste Jernej–Zbelovo  5.000
– modernizacija ceste, asfaltiranje,

širjenje v Selskem vrhu  9.000
– asfaltiranje ceste Ličenca–Črete  5.650
– asfaltiranje krajevna ceste v Petelinjeku  4.300
– asfaltiranje ceste Jernej–Kravjek–Rupnik  5.000

3. člen

Dan glasovanja na referendumu je nedelja 23. novem-
ber 1997 od 7. do 19. ure. Referendum bo izvedla volilna
komisija krajevne skupnosti.

4. člen

Z referendumom se bodo občani izrekli o uvedbi kra-
jevnega samoprispevka za obdobje petih let od 1. 1. 1998 do
31. 12. 2002.

5. člen

S samoprispevkom bo zbrano 16,000.000 SIT.
Za izvedbo programa je potrebno 43,000.000 SIT.
Potrebno bo zagotoviti še sredstva občanov in sredstva

proračuna Občine Slovenske Konjice.

6. člen

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

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

– od neto zavarovalne osnove samostojnih podjetnikov
posameznikov,

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

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

območju krajevne skupnosti od povprečne plače v gospo-
darstvu RS, za preteklo trimesečje,

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

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

7. člen

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

Občani, ki bi bili socialno ogroženi zaradi plačila sa-
moprispevka, bodo svoje pravice lahko uveljavljali pri Svetu
krajevne skupnosti Jernej.
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8. člen

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

9. člen

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

10. člen

Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so
vpisani v splošni volilni imenik za območje Krajevne skup-
nosti Jernej.

11. člen

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

Krajevna skupnost Jernej

GLASOVNICA

Za glasovanje na referendumu v Krajevni skupnosti
Jernej dne 23. 11. 1997 za uvedbo krajevnega samoprispev-
ka za dobo pet let od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002.

Sredstva samoprispevka bodo namensko porabljena za:
– preplastitev in asfaltiranje ceste Kolačno–Brezje,
– preplastitev lokalne ceste Jernej–Zg. Laže,
– javna razsvetljava Jernej, Zg. Laže, Ličenca, Kolač-

no, Brezje,
– preplastitev lokalne ceste Pušnik–Sp. Laže,
– preplastitev lokalne ceste Jernej–Zbelovo,
– modernizacija ceste, asfaltiranje in širjenje v Selskem

vrhu,
– asfaltiranje ceste Ličenca–Črete,
– asfaltiranje krajevne ceste v Petelinjeku,
– asfaltiranje ceste Jernej–Kravjek–Rupnik.

GLASUJEM
“ZA” “PROTI”

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

12. člen

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

13. člen

Dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za
opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, je 24. 10.
1997.

14. člen

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

Jernej, dne 25. septembra 1997.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Jernej

Štefan Trunkl l. r.

3153.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo), 3. in 56. člena
zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS,
št. 15/94, št. 13/95 – odl. US, št. 34/96 – odl. US, št. 38/96 in
št. 43/96 – odl. US) je Svet krajevne skupnosti Zbelovo na
seji dne 1. 10. 1997 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Zbelovo

1. člen

Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samo-
prispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Zbe-
lovo.

2. člen

S samoprispevkom zbrana sredstva bodo uporabljena
za sofinanciranje naslednjega programa:

 v 1.000 SIT
– asfaltiranje krajevnih cest (Sp. Laže,

Podpeč, Zbelovska gora) 5.000
– vzdrževanje in preplastitev obstoječih

cest in vzdrževanje objektov 4.000
– ureditev kanalizacije (Sp. Laže, Zbelovo) 400
– razširitev razsvetljave 1.000
– dokončanje gradnje bazena 2.500
– sofinanciranje cisterne za GD Zbelovo 1.000
– obnova in vzdrževanje mostov (Podpeč,

Zbelovo)  600
– preplastitev igrišča  500

3. člen

Dan glasovanja na referendumu je nedelja 23. novem-
ber 1997 od 7. do 19. ure. Referendum bo izvedla volilna
komisija krajevne skupnosti.

4. člen

Z referendumom se bodo občani izrekli o uvedbi kra-
jevnega samoprispevka za obdobje petih let od 1. 1. 1998 do
31. 12. 2002.

5. člen

S samoprispevkom bo zbrano 15,000.000 SIT.
Za izvedbo programa je potrebno 38,000.000 SIT.
Potrebno bo zagotoviti še sredstva občanov in sredstva

proračuna Občine Slovenske Konjice.

6. člen

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

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

– od neto zavarovalne osnove samostojnih podjetnikov
posameznikov,

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

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

območju Krajevne skupnosti Zbelovo od povprečne plače v
gospodarstvu RS, za preteklo trimesečje,

– od neto dobička tistih, ki opravljajo postransko de-
javnost.
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Lastniki stanovanjske hiše, počitniške hiše ali vinske
kleti, ki nimajo na območju krajevne skupnosti Zbelovo
stalnega prebivališča, plačajo samoprispevek letno v višini
tolarske protivrednosti 100 DEM po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila.

7. člen

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

Občani, ki bi bili socialno ogroženi zaradi plačila sa-
moprispevka, bodo svoje pravice lahko uveljavljali pri Svetu
krajevne skupnosti Zbelovo.

8. člen

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

9. člen

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

10. člen

Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so
vpisani v splošni volilni imenik za območje Krajevne skup-
nosti Zbelovo.

11. člen

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

Krajevna skupnost Zbelovo

GLASOVNICA

Za glasovanje na referendumu v Krajevni skupnosti
Zbelovo dne 23. 11. 1997 za uvedbo krajevnega samoprispev-
ka za dobo pet let od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002.

Sredstva samoprispevka bodo namensko porabljena za:
– asfaltiranje krajevnih cest (Sp. Laže, Podpeč, Zbelov-

ska gora),
– vzdrževanje in preplastitev obstoječih cest in vzdrže-

vanje objektov,
– ureditev kanalizacije (Sp. Laže, Zbelovo),
– razširitev razsvetljave,
– dokončanje gradnje bazena,
– sofinanciranje cisterne za GD Zbelovo,
– obnova in vzdrževanje mostov (Podpeč, Zbelovo),
– preplastitev igrišča.

GLASUJEM
“ZA” “PROTI”

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

12. člen

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

13. člen

Dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za
opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, je 24. 10.
1997.

14. člen

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

Zbelovo, dne 1. oktobra 1997.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti

Zbelovo
Peter Koren l. r.

3154.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo), 3. in 56. člena
zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS,
št. 15/94, št. 13/95 – odl. US, št. 34/96 – odl. US, št. 38/96 in
št. 43/96 – odl. US) je Svet krajevne skupnosti Sojek–Kam-
na gora na seji dne 2. 10. 1997 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega

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

1. člen

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

2. člen

S samoprispevkom zbrana sredstva bodo uporabljena
za sofinanciranje programa:

 v 1.000 SIT

– asfaltiranje ceste med Kamno goro
in Sojekom (1,3km) 800

– sofinanciranje vodovoda Kamna gora 700

3. člen

Dan glasovanja na referendumu je nedelja 23. novem-
ber 1997 od 7. do 19. ure. Referendum bo izvedla Volilna
komisija krajevne skupnosti.

4. člen

Z referendumom se bodo občani izrekli o uvedbi kra-
jevnega samoprispevka za obdobje petih let od 1. 1. 1998 do
31. 12. 2002.

5. člen

S samoprispevkom bo zbrano 1,500.000 SIT.
Za izvedbo programa je potrebno 40,000.000 SIT.
Potrebno bo zagotoviti še sredstva občanov in sredstva

proračuna Občine Slovenske Konjice.

6. člen

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

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

– od neto zavarovalne osnove samostojnih podjetnikov
posameznikov,

– od neto osnove za plačilo prispevkov lastnikov družb,
ki si ne izplačujejo plače,
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– od neto pokojnin,
– od katastrskega dohodka,
– začasno zaposleni v tujini s stalnim prebivališčem na

območju naselja Kamna gora od povprečne plače v gospo-
darstvu RS, za preteklo trimesečje,

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

Lastniki stanovanjske hiše, počitniške hiše ali vinske
kleti, ki nimajo na območju naselja Kamna gora stalnega
prebivališča, plačajo samoprispevek letno v višini tolarske
protivrednosti 100 DEM po srednjem tečaju Banke Sloveni-
je na dan plačila.

7. člen

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

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

8. člen

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

9. člen

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

10. člen

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

11. člen

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

Krajevna skupnost Sojek–Kamna gora
Naselje Kamna gora

GLASOVNICA
Za glasovanje na referendumu v naselju Kamna gora v

Krajevni skupnosti Sojek–Kamna gora dne 23. 11. 1997 za
uvedbo krajevnega samoprispevka za dobo petih let od 1. 1.
1998 do 31. 12. 2002.

Sredstva samoprispevka bodo namensko porabljena za:
– asfaltiranje ceste med Kamno goro in Sojekom

(1,3 km),
– sofinanciranje vodovoda Kamna gora.

GLASUJEM
“ZA” “PROTI”

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

12. člen

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

13. člen

Dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za
opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, je 24. 10.
1997.

14. člen

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

Sojek, dne 2. oktobra 1997.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti

Sojek–Kamna gora
Srečko Podgoršek l. r.

3155.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo), 3. in 56. člena
zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS,
št. 15/94, št. 13/95 – odl. US, št. 34/96 – odl US, št. 38/96 in
št. 43/96 – odl. US) je Svet krajevne skupnosti Dobrava–
Gabrovlje na seji dne 1. 10. 1997 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka za območje Krajevne skupnosti
Dobrava–Gabrovlje

1. člen

Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samo-
prispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Dobra-
va–Gabrovlje

2. člen

S samoprispevkom zbrana sredstva bodo uporabljena
za sofinanciranje naslednjega programa:

v 1.000 SIT

– regulacija površinskih vod 1.000
– ureditev kanalizacije 1.000
– razširitev in posodobitev cest 1.500
– javna razsvetljava 500
– komunalno urejanje naselja (znaki,

gradbeni jarki)  500

3. člen

Dan glasovanja na referendumu je nedelja 23. novem-
ber 1997 od 7. do 19. ure. Referendum bo izvedla volilna
komisija krajevne skupnosti.

4. člen

Z referendumom se bodo občani izrekli o uvedbi kra-
jevnega samoprispevka za obdobje petih let od 1. 1. 1998 do
31. 12. 2002.

5. člen

S samoprispevkom bo zbrano 4,500.000 SIT.
Za izvedbo programa je potrebno 30,000.000 SIT, zato

bo potrebno zagotoviti še sredstva občanov in sredstva pro-
računa Občine Slovenske Konjice.

6. člen

Samoprispevek bodo plačevali občani, ki imajo stalno
prebivališče na območju Krajevne skupnosti Dobrava–Ga-
brovlje po stopnji 2%:
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– od neto plače oziroma nadomestila plače ter nagrade
in od plačila dopolnilnega dela po pogodbi o delu;

– od neto zavarovalne osnove samostojnih podjetnikov
posameznikov,

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

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

območju Krajevne skupnosti Dobrava–Gabrovlje od pov-
prečne plače v gospodarstvu RS, za preteklo trimesečje;

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

Lastniki stanovanjske hiše, počitniške hiše ali vinske
kleti, ki nimajo na območju Krajevne skupnosti Dobrava–
Gabrovlje stalnega prebivališča, plačajo samoprispevek let-
no v višini tolarske protivrednosti 100 DEM po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila.

7. člen

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

Občani, ki bi bili socialno ogroženi zaradi plačila sa-
moprispevka, bodo svoje pravice lahko uveljavljali pri Svetu
krajevne skupnosti Dobrava–Gabrovlje.

8. člen

Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo zbirala
na posebnem žiro računu Krajevne skupnosti Dobrava–
Gabrovlje.

9. člen

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

10. člen

Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so
vpisani v splošni volilni imenik Krajevne skupnosti Dobra-
va–Gabrovlje.

11. člen

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

Krajevna skupnost Dobrava–Gabrovlje

GLASOVNICA
Za glasovanje na referendumu v Krajevni skupnosti

Dobrava-Gabrovlje dne 23. 11. 1997 za uvedbo krajevnega
samoprispevka za dobo pet let od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002.

Sredstva samoprispevka bodo namensko porabljena za:
– regulacijo površinskih vod,
– ureditev kanalizacije,
– razširitev in posodobitev cest,
– javno razsvetljavo,
– komunalno urejanje naselja (znaki, gradbeni jarki).

GLASUJEM
“ZA” “PROTI”

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

12. člen

Nadzor nad zbiranjem in porabo s samoprispevkom
zbranih sredstev opravlja Svet krajevne skupnosti Dobrava–
Gabrovlje, ki je dolžan vsako leto poročati zboru krajanov o
višini zbranih in porabljenih sredstev.

13. člen

Dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za
opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, je 24. 10.
1997.

14. člen

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

Dobrava–Gabrovlje, dne 1. oktobra 1997.

Predsednica
Sveta krajevne skupnosti

Dobrava–Gabrovlje
Violeta Letnar l. r.

3156.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo), 3. in 56. člena
zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS,
št. 15/94, št. 13/95 – odl. US, št. 34/96 – odl. US, št. 38/96 in
št. 43/96 – odl. US) je Svet krajevne skupnosti Polene na seji
dne 1. 10. 1997 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Polene

1. člen

Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samopris-
pevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Polene.

2. člen

S samoprispevkom zbrana sredstva bodo uporabljena
za sofinanciranje naslednjega programa:

ca. v 1.000 SIT

– preplastitev in sanacija asfalta Zg. Polene  4.200
– sanacija kapelice v Zg. Polenah  600
– izgradnja doma krajanov in pridobitev

dokumentacije 6.000
– podaljšanje vodovoda in postavitev

dveh hidrantov 1.200
– tekoče vzdrževanje cestnega omrežja

in zimsko pluženje 500
– povezava in sanacija ceste Zgornje-Spodnje

Polene, nasip gramoza in izdelava propustov
v dolžini ca. 800 m 3.000

3. člen

Dan glasovanja na referendumu je nedelja 23. novem-
ber 1997 od 7. do 19. ure. Referendum bo izvedla volilna
komisija krajevne skupnosti.

4. člen

Z referendumom se bodo občani izrekli o uvedbi kra-
jevnega samoprispevka za obdobje petih let od 1. 1. 1998 do
31. 12. 2002.
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5. člen

S samoprispevkom bo zbrano ca. 5,000.000 SIT.
Za izvedbo programa je potrebno ca. 15,500.000 SIT.
Potrebno bo zagotoviti še sredstva občanov in sredstva

proračuna Občine Slovenske Konjice.

6. člen

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

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

– od neto zavarovalne osnove samostojnih podjetnikov
posameznikov,

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

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

območju krajevne skupnosti od povprečne plače v gospo-
darstvu RS, za preteklo trimesečje,

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

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

7. člen

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

Občani, ki bi bili socialno ogroženi zaradi plačila sa-
moprispevka, bodo svoje pravice lahko uveljavljali pri Svetu
krajevne skupnosti Polene.

8. člen

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

9. člen

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

10. člen

Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so
vpisani v splošni volilni imenik za območje Krajevne skup-
nosti Polene.

11. člen

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

Krajevna skupnost Polene

GLASOVNICA
Za glasovanje na referendumu v Krajevni skupnosti

Polene dne 23. 11. 1997 za uvedbo krajevnega samoprispev-
ka za dobo pet let od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002.

Sredstva samoprispevka bodo namensko porabljena za:
– preplastitev in sanacija asfalta Zgornje Polene v dol-

žini 1 km,
– sanacija kapelice v Zgornjih Polenah,
– izgradnja doma krajanov in pridobitev dokumentacije,
– podaljšanje vodovoda in postavitev dveh hidrantov,

– tekoče vzdrževanje cestnega omrežja in zimsko plu-
ženje,

– povezava in sanacija ceste Zgornje–Spodnje Polene,
nasip gramoza in izdelava propustov v dolžini ca. 800 m.

GLASUJEM
“ZA” “PROTI”

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

12. člen

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

13. člen

Dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za
opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, je 24. 10.
1997.

14. člen

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

Polene, dne 1. oktobra 1997.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti

Polene
Jože Vipotnik l. r.

ŠKOFJA LOKA

3157.

Na podlagi 43. člena statuta Občine Škofja Loka (Urad-
ni list RS, št. 37/95) je Svet krajevne skupnosti Bukovica –
Bukovščica, na seji dne 13. 6. 1997 sprejel

S T A T U T
Krajevne skupnosti Bukovica – Bukovščica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Krajevna skupnost Bukovica – Bukovščica je kot ožji
del občine samoupravna skupnost občanov, organiziranih na
območju vasi Tomaž nad Praprotnim, Praprotno, Spodnja
Luša od h. št. 1–13, Stirpnik, Bukovica, Ševlje, Knape,
Pozirno, Bukovščica, Strmica v Občini Škofja Loka.

V skladu z zakonom, statutom Občine Škofja Loka in
tem statutom zadovoljujejo občani v krajevni skupnosti do-
ločene skupne potrebe ter izvajajo naloge, ki jih je občina
prenesla na krajevno skupnosti.

2. člen

Krajevna skupnost je pravna oseba v okviru pristojno-
sti, ki jih nanje prenese občina.
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3. člen

Krajevna skupnost se sme zadolževati le ob predhod-
nem soglasju občinskega sveta.

4. člen

Krajevna skupnost ima žig, ki je okrogle oblike. Žig
ima v zunanjem krogu na zgornji polovici napis Krajevna
skupnost, na spodnjem robu napis Občina Škofja Loka, v
notranjosti pa Bukovica – Bukovščica.

5. člen

Krajevna skupnost v okviru pooblastil določenih v sta-
tutu občine in statutarnem sklepu samostojno ureja in oprav-
lja svoje naloge in opravlja naloge, ki jih nanjo prenese
občina.

6. člen

Obstoječa krajevna skupnost se lahko tudi preoblikuje.
Za izvedbo preoblikovanja se uporabljajo določbe za-

kona in statuta občine.

II. NALOGE KRAJEVNE SKUPNOSTI

7. člen

Pristojnosti in naloge krajevne skupnosti so:
– sprejema statut,
– upravlja in razpolaga s svojim premoženjem in

sredstvi,
– sprejema program razvoja skupnosti,
– upravlja z javnimi infrastrukturnimi objekti, ki jih

občina prenese v upravljanje skupnosti,
– upravlja in vzdržuje pokopališča, ki so v upravljanju

skupnosti,
– daje mnenja in predloge k prostorskim planskim in

izvedbenim aktom,
– oblikuje mnenja in daje predloge o drugih zadevah in
– opravlja druge zadeve, ki jih določa statut in ki jih je

občina iz svoje pristojnosti prenesla na skupnost.

III. ORGAN KRAJEVNE SKUPNOSTI

8. člen

Organ odločanja o vseh zadevah v okviru nalog krajev-
ne skupnosti je svet krajevne skupnosti.

Svet krajevne skupnosti šteje 10 članov.

1. Volitve sveta krajevne skupnosti

9. člen

Za volitve sveta KS se smiselno uporabljajo določbe
zakona o lokalnih volitvah, ki veljajo za večinske volitve v
občinski svet.

Svet krajevne skupnosti izvolijo občani krajevne skup-
nosti – to je volilci s stalnim prebivališčem v krajevni skup-
nosti – na podlagi enake volilne pravice s tajnim glasova-
njem.

10. člen

V skladu z zakonom, statutom občine in tem statutom
so volitve sveta KS redne (opravijo se vsako četrto leto),
predčasne (opravijo se, če se svet KS razpusti pred potekom
štiriletne mandatne dobe) in nadomestne.

Redne volitve v svet KS se opravijo istočasno kot redne
volitve v občinski svet.

11. člen

Za volitve sveta KS se v krajevni skupnosti določi
10 volilnih enot. Tako, da je vsako zgoraj navedeno naselje
svoja volilna enota. V volilni enoti se v svet KS izvoli enega
člana.

12. člen

Volitve v svet krajevne skupnosti razpiše (v predpisa-
nih rokih in na predpisan način) župan občine, izvajata pa jih
občinska volilna komisija in volilna komisija krajevne skup-
nosti.

Volilno komisijo krajevne skupnosti imenuje svet kra-
jevne skupnosti. Volilno komisijo krajevne skupnosti se-
stavlja predsednik in dva člana ter njihovi namestniki, ki se
imenujejo izmed volilcev s stalnim prebivališčem v Krajevni
skupnosti Bukovica – Bukovščica.

Volilna komisija se imenuje za štiri leta.
Kandidate za člane sveta KS določijo politične stranke

in volilci v krajevni skupnosti.
Vsaka politična stranka določi kandidate po postopku,

določenem z njenimi pravili, določi pa lahko toliko kandida-
tov, kolikor se voli članov sveta KS. Vsaka skupina volilcev
lahko določi največ toliko kandidatov, kolikor članov sveta
KS se voli v volilni enoti. Volilci določajo kandidate za
člane sveta krajevne skupnosti s podpisovanjem ali na zborih
občanov. S podpisovanjem lahko določi kandidate skupina
najmanj desetih volilcev, ki imajo stalno prebivališče v vo-
lilni enoti. Volilci določajo kandidate na zborih volilcev, če
to zahteva skupina najmanj deset volilcev v volilni enoti
najkasneje v roku desetih dni od dneva razpisa volitev. Na
zborih občanov so za kandidate določeni tisti predlagani
kandidati, za katere je na zborih volilcev v volilni enoti
glasovalo najmanj petnajst volilcev.

2. Pristojnosti sveta krajevne skupnosti

13. člen

Svet krajevne skupnosti ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut krajevne skupnosti,
– voli predsednika sveta,
– sprejema letni finančni načrt in zaključni račun,
– sprejema letni program dela,
– predlaga razpis referenduma za uvedbo samopri-

spevka,
– sklicuje zbore občanov v krajevni skupnosti,
– sodeluje z občinskim svetom in županom pri izvrše-

vanju nalog na območju skupnosti,
– imenuje volilno komisijo,
– oblikuje mnenja za občinski svet, kadar tako določa

statut občine ali statutarni sklep,
– odloča o drugih zadevah, ki jih določa statut in statu-

tarni sklep.

3. Konstituiranje sveta in mandat članov sveta KS

14. člen

Svet KS se konstituira na svoji prvi seji po izvolitvi
tako, da izmed sebe izvoli predsednika sveta KS in podpred-
sednika sveta KS.

15. člen

Prvo sejo sveta KS skliče dotedanji (prejšnji) predsed-
nik sveta KS najkasneje 20 dni po izvolitvi članov sveta KS.
Če seja ni sklicana v navedenem roku, jo skliče predsednik
volilne komisije. Svet KS na prvi seji obravnava poročilo
volilne komisije in verificira mandate članov sveta KS.
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16. člen

Do izvolitve predsednika sveta KS in podpredsednika
sveta KS vodi prvo sejo najstarejši član sveta KS.

17. člen

Na prvi seji izvoli svet KS izmed članov sveta – na
predlog najmanj četrtine članov sveta – predsednika sveta
KS. Predsednik sveta KS se izvoli z večino glasov vseh
članov sveta. Če pri prvem glasovanju noben kandidat ne
dobi zahtevane večine, se glasovanje ponovi. Pri ponovnem
glasovanju se glasuje o dveh kandidatih, ki sta dobila največ
glasov.

Podpredsednika sveta KS izvoli svet KS na predlog
predsednika.

Občinski svet lahko na predlog župana, četrtine članov
sveta ali zbora občanov krajevne skupnosti razpusti, svet
krajevne skupnosti in razpiše predčasne volitve:

– če se po najmanj trikratnem sklicu svet krajevne skup-
nosti ne sestane,

– če se ugotovi, da svet krajevne skupnosti očitno neza-
konito razpolaga s sredstvi občanov ali če se sredstva, ki so
krajevni skupnosti dodeljena iz proračuna, uporablja nena-
mensko.

18. člen

Predsednik sveta KS in podpredsednik sveta KS se
volita izmed članov sveta KS za mandatno dobo sveta KS z
večino glasov vseh članov sveta KS.

Predsednik sveta KS je lahko razrešen na predlog naj-
manj četrtine članov sveta KS. Predsednik je razrešen, če
za predlog razrešitve glasuje več kot polovica vseh članov
sveta KS.

19. člen

Predsedniku in članom sveta KS preneha mandat s pre-
tekom časa za katerega so bili izvoljeni.

20. člen

Vsak član sveta KS lahko pred potekom mandata od-
stopi. Odstopna izjava mora biti podana v pisni obliki in
posredovana predsedniku sveta KS.

Predsednik sveta KS je dolžan v roku 15 dni sklicati
sejo sveta KS in o tem sprejeti ugotovitveni sklep ter ga
posredovati predsedniku volilne komisije.

21. člen

Predsednik in člani sveta KS lahko pred potekom man-
datne dobe odstopijo. Odstopna izjava mora biti podana v
pisni obliki. Svet KS ob obravnavi odstopne izjave opravi
tudi volitve novega predsednika sveta KS.

Za odstop podpredsednika sveta KS se smiselno upo-
rabljajo določila, ki veljajo za odstop predsednika sveta KS.
Če predsednik ali podpredsednik odstopita kot člana sveta se
najprej izvede postopek po 20. členu tega statuta, nato pa se
izvolita novi predsednik in podpredsednik sveta KS.

4. Pravice in dolžnosti članov sveta KS

22. člen

Člani sveta KS imajo pravice in dolžnosti določene z
zakonom, statutom občine, tem statutom.

23. člen

Člani sveta imajo pravico in dolžnost udeleževati se sej
sveta in uresničevati sprejete odločitve sveta KS.

24. člen

Člani sveta KS imajo pravico dajati pobude predsedni-
ku sveta KS in zahtevati odgovore na svoja vprašanja in
pobude.

25. člen

Član sveta lahko zahteva, da se posamezno vprašanje
oziroma pobuda uvrsti na dnevni red seje in se o njem izvede
razprava.

5. Predsednik in podpredsednik sveta KS

26. člen

Predsednik sveta krajevne skupnosti:
– zastopa in predstavlja KS,
– sklicuje in vodi seje sveta KS,
– skrbi, da so pravočasno pripravljeni materiali za

obravnavo in odločanje na seji sveta KS ter za nemoteno
delo sveta KS,

– podpisuje akte in sklepe, ki jih sprejema svet KS,
– opravlja druge naloge, ki mu jih določi svet KS.

27. člen

Podpredsednik sveta KS pomaga predsedniku pri nje-
govem delu, ga nadomešča v času odsotnosti in v primeru
zadržanosti in po njegovem pooblastilu opravlja posamezne
zadeve z njegovega delovnega področja.

28. člen

Če nastopijo razlogi zaradi katerih predsednik sveta KS
ne more opravljati svoje funkcije, opravlja naloge predsedni-
ka podpredsednik sveta KS. Če tudi podpredsednik sveta KS
ne more opravljati nalog predsednika prevzame naloge pred-
sednika najstarejši član sveta KS.

6. Seje sveta KS

29. člen

Svet KS veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina
članov sveta KS. Svet KS sprejema odločitve z večino nav-
zočih članov, če s tem statutom za posamezne odločitve ni
drugače določeno.

30. člen

Glasovanje na seji sveta je javno.
Tajno se na seji sveta glasuje le takrat, kadar tako

odloči s sklepom večina članov sveta KS.

31. člen

Svet KS se sestaja na sejah, ki jih sklicuje predsednik
sveta KS na lastno pobudo, predsednik pa mora sklicati sejo,
če to zahtevajo najmanj trije člani sveta, občinski svet ali
župan. Če predsednik sveta KS ne skliče seje v 15 dneh
potem, ko je prejel pisno zahtevo upravičenega predlagatelja
jo lahko skliče tisti, ki je sklic zahteval. Dnevni red seje
sveta KS predlaga predsednik, lahko pa ga predlaga tudi
tisti, ki je upravičen predlagatelj sklica seje sveta KS.

Vabilo za sejo sveta KS se pošlje tudi županu občine. V
dogovoru z županom občine se skliče seja sveta KS, kadar je
potrebno, da so na seji prisotni župan ali drugi predstavniki
občine.
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32. člen

Seje sveta KS so javne.

7. Zapisnik seje sveta KS

33. člen

O delu na seji sveta se piše skrajšani zapisnik. Skrajšani
zapisnik obsega podatke o udeležbi na seji, glavne podatke o
delu na seji, zlasti pa podatke o predlogih o katerih se je
razpravljalo z imeni razpravljalcev, navedbo na seji sprejetih
sklepov in izidov glasovanja o posameznih zadevah.

Skrajšani zapisnik potrdi svet KS na prvi prihodnji seji,
podpišeta pa ga predsednik KS in zapisnikar.

IV. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE KRAJEVNE
SKUPNOSTI

34. člen

Krajevni skupnosti se za opravljanje nalog določenih s
statutom občine in statutarnim sklepom zagotovijo sredstva
iz proračuna občine. Občina zagotavlja iz občinskega prora-
čuna tudi sredstva za delovanje KS.

Za uresničevanje skupnih potreb in interesov krajanov
lahko skupnost pridobiva sredstva tudi iz drugih virov opre-
deljenih v tem statutu.

Drugi viri sredstev so: prispevki krajanov, organizacij
in ustanov, prireditev in najemnin.

35. člen

Prihodki in izdatki za posamezne namene se razporedi-
jo s finančnim načrtom KS.

36. člen

Sredstva KS se smejo uporabiti le za namene določene
s finančnim načrtom. Za izvrševanje finančnega načrta je
odgovoren predsednik sveta KS.

37. člen

Finančni načrt KS sprejme svet KS.
Po preteku leta za katerega je bil sprejet finančni načrt

KS sprejme svet KS zaključni račun za preteklo leto. V
zaključnem računu se izkažejo predvideni in doseženi pri-
hodki ter predvideni in doseženi odhodki.

38. člen

Krajevna skupnost se lahko zadolži le ob predhodnem
soglasju občinskega sveta. O zadolžitvi KS odloča svet KS.

39. člen

Finančno poslovanje KS in knjigovodska evidenca za
KS se vodi v skladu z zakonskimi predpisi, določili statuta
občine, tega statuta in odločitvami sveta KS.

V. AKTI KRAJEVNE SKUPNOSTI

40. člen

Svet krajevne skupnosti sprejema naslednje akte:
– statut KS,
– finančni načrt,
– zaključni račun,
– sklepe.

41. člen

Statut KS je temeljni akt KS, ki določa organizacijo in
delovanje KS, oblikovanje in pristojnosti organa KS in dru-
ga vprašanja pomembna za delo KS.

Statut KS sprejme svet KS z dvotretjinsko večino gla-
sov vseh članov sveta KS.

42. člen

S finančnim načrtom se razporedijo vsi prihodki in
izdatki za posamezne namene porabe v KS.

43. člen

Z zaključnim računom se izkazujejo predvideni in
doseženi prihodki ter predvideni in doseženi odhodki sred-
stev KS.

44. člen

S sklepom svet odloča o posameznih vprašanjih iz svo-
je pristojnosti.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

45. člen

Število članov sveta krajevne skupnosti in volilne enote
za prve volitve v svet krajevne skupnosti v letu 1996 je
določil dosedanji (prejšnji) svet krajevne skupnosti.

Mandatna doba sveta KS izvoljenega na prvih volitvah
traja do naslednjih rednih volitev občinskega sveta.

46. člen

Sprejeti statut krajevne skupnosti se posreduje županu
občine, da ga objavi.

47. člen

Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati statut
Krajevne skupnosti Bukovica – Bukovščica, sprejet leta 1974.

48. člen

Ta statut začne veljati petnajsti dan po objavi v urad-
nem glasilu.

Št. 97/1
Bukovica, dne 13. junija 1997.

Predsednik
Sveta KS Bukovica–Bukovščica

Janko Anžič l. r.

ŠMARJE PRI JELŠAH

3158.

Na podlagi 30., 3l. in 32. člena zakona o vrtcih (Uradni
list RS, št. 12/96) in 18. člena statuta Občine Šmarje pri
Jelšah, je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na seji dne
29. 9. 1997 sprejel
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S K L E P
o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo

v otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah

I

Cene vzgojno-varstvenih programov v Otroškem vrtcu
Šmarje pri Jelšah znašajo od 1. 9. 1997 dalje mesečno na
otroka:

1. dnevni program za otroke prvega starostnega obdob-
ja 38.640 SIT.

2. dnevni program za otroke drugega starostnega ob-
dobja 33.465 SIT.

II

Višina plačila staršev se določi na podlagi pravilnika o
plačilu staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS,
št. 44/96).

III

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu in se uporablja od 1. 9. 1997 dalje.

Št. 061-83/97
Šmarje pri Jelšah, dne 29. septembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Šmarje pri Jelšah
Stanko Javornik l. r.

TRŽIČ

3159.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/94, 37/85, 29/86
in 26/90) in 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/94), odloka o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Ob-
čine Tržič v letu 1993, odloka o prostorsko ureditvenih
pogojih za območje Občine Tržič (Uradni list RS, št. 8/94) je
Občinski svet občine Tržič na 10. izredni seji dne 1. 10. 1997
sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o zazidalnem načrtu Industrijske

cone Mlaka

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Sprejme se sprememba zazidalnega načrta industrijska
cona Mlaka, ki ga je izdelal “ARHIS projektivno podjetje
d.o.o. Tržič” (vodja projekta Niko Ahačič, dipl. inž. arh.),
pod št. 96/7-24 v juniju 1996.

2. člen

Predvidena sprememba zajema severni del obstoječe
industrijske cone Mlaka, ki služi v obstoječi fazi kot parki-
rišče za avtobuse in tovornjake. V območju je že zgrajen
objekt, ki služi kot uprava obstoječega parkirišča. Območje
je komunalno urejeno in so na območju tudi že vsi komunal-
ni priključki.

Območje obsega naslednja zemljišča:
k.o. Križe parc. št.: 494/2, 865/4, 1779/4 v izmeri

6500 m2. Od tega je 1085m2 zazidanih površin, 800m2 zele-
nih površin, ostalo pa so manipulativne površine in parki-
rišča.

II. FUNKCIJA UREDITVENEGA OBMOČJA IN POGOJI
ZA IZRABO

3. člen

Območje zazidalnega načrta Mlaka, katerega investitor
je Integral Tržič, zajema naslednje objekte:

1. avtomehanična delavnica za avtobuse in tovornjake z:
– avtopralnico,
– upravo,
2. servisni objekt za osebne avtomobile z:
– vulkanizerstvom,
– avtomehanično delavnico,
– avtopralnico,
3. bencinska črpalka,
4. trgovina in bife s:
– pomožnimi prostori,
– sanitarijami,
5. 20 parkirišč za tovornjake in avtobuse,
6. 35 parkirišč za osebne avtomobile,
7. pripadajoče komunalne naprave.

III. POGOJI URBANISTIČNEGA OBLIKOVANJA,
ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV

IN DOVOLJENE TOLERANCE

4. člen

1. Avtomehanična delavnica za avtobuse in tovornjake z:
– avtopralnico,
– upravo.
Objekt bo pritličen z izkoriščenim podstrešjem in bo

imel tlorisne dimenzije 24,50 x 25 m, z zamiki, ki so razvidni
iz grafične priloge. Osnovni objekt bo pokrit s simetrično,
čopasto dvokapnico v naklonu 40 stopinj, na vzhodnem delu
bo pravokotno na matični objekt locirana manjša dvokapni-
ca v enaki izvedbi, na zahodni strani (avtopralnica), pa bo
objekt z ravno streho. Kritina mora biti temno rjave ali
temno sive črne barve (bramac, eternit). V pritličju objekta
bo servis za avtobuse in tovornjake (dve stezi), na vzhodni
strani bo stopnišče in pomožni prostori, na zahodni strani pa
avtopralnica. Svetla višina prostorov bo 5 m, del prostorov
bo 5 m, del prostorov pa bo tudi v medetaži.

2. Servisni objekt za osebne avtomobile z:
– vulkanizerstvom,
– avtomehanično delavnico,
– avtopralnico.
Objekt bo pritličen, z izkoriščenim podstrešjem in bo

imel tlorisne dimenzije 14 x 10 m, z objektom trgovine in
bifeja, pa bo povezan z veznim objektom. Objekt bo obliko-
van enako kot objekt servisa za avtobuse in tovornjake (enak
naklon strehe in kritina, ter enako oblikovana fasada).

3. Bencinska črpalka
Objekt bencinske črpalke bo v osnovi tipske izvedbe,

oblikovno pa prilagojen ostalim objektom na zazidalnem
območju. Tlorisne dimenzije bencinske črpalke (streha) bo-
do 14 x 10 m. Streha bo ravna in z veznim objektom poveza-
na z objektom trgovine z bifejem. Na zahodni strani črpalke
ob parkirišču za zaposlene bodo vkopane 3 cisterne za gori-
vo s po 33 m3 prostornine (euro super 91, euro super 95,
plinsko olje).
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4. Trgovina in bife s:
– pomožni prostori,

– sanitarijami.
Objekt bo pritličen, z izkoriščenim podstrešjem in delo-

ma podkleten. Tlorisne dimenzije bodo 11 x 16 m. Objekt bo
pokrit s simetrično, čopasto dvokapnico v naklonu 40 sto-
pinj in enako kritino in obdelavo fasade, kot objekt servisa

za avtobuse in tovornjake.
5. 20 parkirišč za tovornjake in avtobuse
Parkirišča za avtobuse in tovornjake bodo locirana na

južnem delu obravnavanega zazidalnega območja. Parkiri-
šče bo imelo ločen – svoj dostop s ceste v industrijsko cono

“Mlaka”. Parkirišče bo asfaltirano, tako kot ostale površine
na območju zazidalnega območja – lahko pa so asfaltne
površine kombinirane z betonskimi tlakovci.

6. 30 parkirišč za osebne avtomobile
Parkirišča za osebne avtomobile so ločene v tri sklope.

Na severovzhodni strani bo ca. 15 parkirišč za obiskovalce
trgovine, bifeja, bencinske črpalke ipd., na severozahodni
strani bo ca. 10 parkirnih mest predvidenih v glavnem za
zaposlene na obravnavanem območju, na vzhodni strani od
servisa za avtobuse in tovornjake, pa bo ca. 10 parkirnih

mest za obiskovalce uprave Integrala, servisa ipd.
Dimenzije posameznih objektov in lokacija so razvidni

iz grafičnega dela zazidalnega načrta – sprememba. Vsi ob-
jekti so pritlični, nekateri z izkoriščenim podstrešjem, le del
objekta trgovine z bifejem pa je tudi podkleten. Za vse

objekte velja toleranca v tlorisnih dimenzijah ±1 m, v smeri
vzhod-zahod, v smeri sever-jug, pa ±2 m.

IV. POGOJI KOMUNALNEGA UREJANJA

5. člen

Obstoječe zazidalno območje leži med dvema obstoje-
čima cestama; ob cesti Tržič–Križe na vzhodni strani, na
zahodni in severni strani pa območje meji na dostopno cesto
v industrijsko cono Mlaka. S te ceste je že uvoz na obravna-
vano območje, ki pa je v spremembi obravnavanega zazidal-

nega načrta premaknjeno nekoliko južneje. Poleg tega uvoza
pa je predviden še uvoz na območje na severni strani dostop-
ne ceste (dovoz na bencinsko črpalko) in na jugozahodni
strani dovoz na parkirišče avtobusov in tovornjakov. Nov pa
je tudi izvoz z zazidalnega območja na cesto Tržič–Križe

(izvoz z bencinske črpalke).

6. člen

Objekti bodo ogrevani iz kotlarne, ki bo locirana v

objektu avtoservisa za tovornjake in avtobuse. Ogrevanje bo
na kurilno olje.

7. člen

Elektrika
Elektro priključek za obravnavano območje je že loci-

ran v obstoječem objektu, v primeru večje porabe, pa bo
potrebno napraviti nov dovod iz TP, ki pa je locirana ca.

100 m južneje od odobravane lokacije.

8. člen

Telefonija
Telefonski priključek je že na parceli – na trasi obstoječe

telefonske linije (glej grafični del ZN), od koder bo razvod
do posameznih objektov.

9. člen

Vodovod
za obravnavani del spremembe ZN Mlaka je izveden

priključni jašek za vodovod na trasi obstoječega vodovoda
ob cesti Tržič–Križe. Tam je že zgrajen tudi hidrant. Ostalo
hidrantno omrežje in napajanje z vodo pa bo iz obstoječega
jaška, kot je razvidno iz grafične priloge.

10. člen

Kanalizacija
Meteorna voda s posameznih objektov bo speljana v

ponikovalnice, meteorna voda s parkirnih in drugih povr-
šin pa bo speljana prav tako, preko lovilcev olj, v poniko-
valnico.

Fekalna kanalizacija bo priključena na že zgrajeni ko-
lektor na zahodnem delu obravnavanega območja, vendar bo
na zahtevo zdravstvene inšpekcije do izgradnje centralne
čistilne naprave v Tržiču, začasno potrebno zgraditi greznico
na čiščenje.

V. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
PRI IZVAJANJU ZAZIDALNEGA NAČRTA

11. člen

Pri izgradnji objektov v zazidalnem kompleksu je zlasti
obvezno upoštevati skupne elemente objektov, ki so prikaza-
ni tako v tekstualnem, kot v grafičnem delu zazidalnega
načrta (sprememba). Gradnjo objektov in komunalnih na-
prav je potrebno izvajati točno po projektih in pod strogim
nadzorom.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen

Zazidalni načrt je stalno na vpogled občanom in zainte-
resiranim organizacijam pri pristojni službi Občine Tržič in
pristojnem upravnem organu upravne enote Tržič.

13. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.

14. člen

Z dnem sprejetja tega odloka prenehajo veljati določila
2. člena odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Mlaka
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 28/83) v delu, ki se nanašajo
na parcelne številke 494/2, 865/4 in 1779/4 v k.o. Križe in
odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu industrijske
cone Mlaka (Uradni list RS, št. 57/97) v celotnem besedilu.

15. člen

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

Št. 351-029/96-05
Tržič, dne 3. oktobra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Tržič
Peter Smuk, dipl. inž. l. r.
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VELENJE

3160.

Na podlagi 37. člena zakona o upravi (Uradni list RS,
št. 67/94) in skladno z določili uredbe o razporeditvi delov-
nega časa v upravnih organih (Uradni list RS, št. 72/93),
izdaja načelnica upravne enote Velenje

O D R E D B O
o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v upravni

enoti Velenje

1. člen

Ta odredba določa začetek, konec, trajanje in razpore-
ditev delovnega časa in razporeditev uradnih ur v upravni
enoti Velenje.

2. člen

Delovni čas v upravni enoti Velenje je razporejen na
pet delovnih dni, in sicer v ponedeljek, torek, sredo, četrtek
in petek.

Delovni čas delavca traja 40 ur na teden.

3. člen

Delovni čas upravne enote Velenje traja:
– v ponedeljek, torek in četrtek od 7. do 15.,
– v sredo od 7. do 17. in
– v petek od 7. do 13. ure.
Delovni čas v izpitnem centru oddelka za upravne no-

tranje zadeve, na Šaleški 19a, je:
– v ponedeljek od 12. do 20.,
– v torek od 7. do 15.,
– v sredo od 7. do 17. in
– v petek od 7. do 13. ure.

4. člen

V primerih, ko to narekuje značaj nalog upravnega
organa ali način njegovega dela, lahko načelnica upravne
enote razporedi delovni čas tudi drugače.

5. člen

Uradne ure za neposredno poslovanje s strankami so:
– v ponedeljek in torek od 7.30 do 14.30,
– v sredo od 7.30 do 16.30 in
– v petek od 7.30 do 12.30.
Uradne ure v izpitnem centru oddelka za upravne notra-

nje zadeve, na Šaleški 19a, so:
– v ponedeljek od 13. do 15.,
– v sredo od 8. do 10. in od 14. do 15. in
– v petek od 8. do 10. ure.

6. člen

Upravna enota Velenje v okviru svojega delovnega
časa tudi zunaj uradnih ur na ustrezen način zagotovi obča-
nom, organizacijam, skupnostim in drugim pravnim osebam,
dajanje pojasnil in napotkov, ki so pomembni za uveljavlja-
nje njihovih pravic in izpolnjevanje obveznosti pri upravni
enoti, kakor tudi sprejem vlog in strokovno pomoč pri sesta-
vi vlog. Opravljanje teh nalog zagotavlja upravna enota Ve-
lenje v sprejemno informacijski pisarni.

7. člen

V primerih, ko to narekuje značaj nalog upravnega
organa, lahko načelnica upravne enote za celotno upravno
enoto oziroma za posamezno notranjo organizacijsko enoto,
določi večji obseg uradnih ur kot je določeno v 5. členu.

8. člen

Razporeditev delovnega časa in uradnih ur v upravni
enoti Velenje mora biti označena na vidnem mestu v poslov-
nih prostorih upravne enote Velenje.

9. člen

Ta odredba začne veljati z dnem objave v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. novembra
1997 dalje.

Št. 021-04/97
Velenje, dne 2. oktobra 1997.

Načelnica
upravne enote Velenje

Milena Pečovnik, dipl. prav. l. r.

3161.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo), 3. in 56. člena
zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS,
št. 15/94, 13/95 – odl. US, 34/96 – odl. US, Uradni list RS,
št. 38/96 in 43/96 – odl. US) je Svet krajevne skupnosti Paka
dne 8. 10. 1997 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na
delu območja Krajevne skupnosti Paka pri Velenju

1. člen

Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samo-
prispevka v denarju na delu območja Krajevne skupnosti
Paka pri Velenju.

2. člen

S samoprispevkom zbrana sredstva bodo uporabljena
za sofinanciranje rekonstrukcije ceste Saje–Jurko v dolžini
1900 m, in sicer za pripravo spodnjega ustroja ceste.

3. člen

Skupni znesek, ki je potreben za rekonstrukcijo ceste,
je 22,930.000 SIT. Zbrana sredstva samoprispevka znašajo
2,976.000 SIT. Vrednost dela in materiala, katerega bodo
prispevali krajani, znaša 9,652.400 SIT. Mestna občina Ve-
lenje pa bo v proračunu za leto 1998 in 1999 poskušala
zagotoviti skupaj 10,302.600 SIT.

4. člen

Z referendumom se bodo občani izrekli o uvedbi kra-
jevnega samoprispevka za obdobje 12 mesecev (december
1997–december 1998).

5. člen

Samoprispevek bodo plačevali občani, ki imajo stalno
prebivališče na delu območja Krajevne skupnosti Paka in
tisti, ki imajo na tem območju vikende, hiše ali parcele,
oziroma so uporabniki ceste.

Priimek in ime Bivališče Skupna Mesečna

obveznost v SIT obveznost v SIT

Ramšak Branko Strmec 4 144.000 12.000
Ramšak Avgust Strmec 4 60.000 5.000
Vrboten Marta Strmec 3 144.000 12.000



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 5160 Št. 64 – 17. X. 1997

Priimek in ime Bivališče Skupna Mesečna

obveznost v SIT obveznost v SIT

Vrboten Miran Strmec 3 60.000 5.000
Ramšak Milan Paški Kozjak 41 144.000 12.000
Virant Andrej Koželjskega 5 144.000 12.000
Pečko Željko Paški Kozjak 40 60.000 5.000
Višnjer Branko Paški Kozjak 40 144.000 12.000
Vivod Vesna Paški Kozjak 40/a 144.000 12.000
Javornik Marjana Paški Kozjak 40/a 60.000 5.000
Rednak Miran Paški Kozjak 39/a 144.000 12.000
Špegel Branko Paški Kozjak 39 144.000 12.000
Špegel Sabina Paški Kozjak 39 60.000 5.000
Jurko Janko Paški Kozjak 38 144.000 12.000
Jurko Simona Paški Kozjak 38 60.000 5.000
Avberšek Jože Paški Kozjak 37 144.000 12.000
Avberšek Anton Paški Kozjak 37 60.000 5.000
Avberšek Ivan Paški Kozjak 37/a 144.000 12.000
Krajnc Ignac Šaleška 16 60.000 5.000
Kovač Jože Koroška 24, Šoštanj 60.000 5.000
Cvikel Rudi Šercerjeva 18 144.000 12.000
Serdoner Marinka Koželjskega 5 60.000 5.000
Ramšak Stanko Paški Kozjak 36 144.000 12.000
Soje Marija Tomšičeva 45 60.000 5.000
Erhard Miran Gregorčičeva 6 60.000 5.000
Avberšek Karel Paški Kozjak 34 60.000 5.000
Avberšek Marjana Paški Kozjak 34 60.000 5.000
Tadič Mijo Efenkova 1 144.000 12.000
Pečko Janko Paški Kozjak 40 60.000 5.000
Ramšak Hedvika Jenkova 3, Velenje 60.000 5.000

6. člen

Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali
nadomestil in pokojnin. Sredstva se nakazujejo na žiro račun
Krajevne skupnosti Paka.

7. člen

Za zbiranje sredstev je odgovoren gradbeni odbor za
izgradnjo ceste pri svetu krajevne skupnosti, ki je hkrati
odgovoren za izvajanje del.

8. člen

Svet krajevne skupnosti Paka bo na osnovi mesečnih
poročil nadzoroval zbiranje in uporabo s samoprispevkom
zbranih sredstev ter na koncu zbiranja samoprispevka poro-
čal na zboru krajanov o višini zbranih in porabljenih sreds-
tvih samoprispevka.

9. člen

Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so
poimensko navedeni v 5. členu tega sklepa.

10. člen

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

Krajevna skupnost Paka

Glasovnica

za glasovanje na referendumu v delu Krajevne skup-
nosti Paka, dne 23. 11. 1997 za uvedbo krajevnega samo-
prispevka za dobo enega leta (december 1997–december
1998).

Na referendumu za izvedbo krajevnega samoprispevka
za sofinanciranje rekonstrukcije ceste Saje–Jurko

glasujem
ZA PROTI

Volilec glasuje tako, da obkroži besedo ZA, če se stri-
nja z uvedbo krajevnega samoprispevka, oziroma PROTI, če
se ne strinja z njegovo uvedbo.

11. člen

Postopek za izvedbo referenduma vodi občinska volil-
na komisija, ki po prejemu sklepa o razpisu referenduma
določi volišče, kjer se bo izvedlo glasovanje in imenuje
volilni odbor, ki bo neposredno vodil glasovanje na volišču.

12. člen

Dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za
opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, je 17. 10.
1997.

13. člen

Referendum se izvede dne 23. 11. 1997 od 7. do
19. ure.

14. člen

Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna
skupnost Paka.

15. člen

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

Paka, dne 9. oktobra 1997.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti

Paka pri Velenju
Igor Klinc l. r.

ŽALEC

3162.

Na podlagi 32. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 29. člena zakona o lokal-
ni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95,
9/96, 44/96), 8. člena odloka o lokalnih gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 14/94) ter 12. in 20. člena statuta
Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/95, 16/96, 1/97) je
Občinski svet občine Žalec na seji dne 2. oktobra 1997
sprejel

O D L O K
o načinu izvajanja obvezne lokalne javne službe za
pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih

naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva
zraka

1. člen

(namen odloka)

S tem odlokom se določa dejavnost, območje, pogoji,
javna pooblastila, pričetek in čas trajanja koncesije, način
financiranja, razpisni pogoji, postopek in pristojni organ ter
drugi pomembni elementi za podelitev koncesije za izvaja-
nje obvezne lokalne javne službe pregledovanja, nadzorova-
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nja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov
zaradi varstva zraka (v nadaljevanju: dimnikarska služba).

2. člen

(območje)

Območje opravljanja dejavnosti iz 1. člena tega odloka
je območje Občine Žalec.

Za območje Občine Žalec se podeli ena koncesija.

3. člen

(podelitev koncesije)

Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa najbolj-
šemu ponudniku.

4. člen

(pogoji za koncesionarje)

Na javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje
dimnikarske službe se lahko prijavi pravna ali fizična oseba,
če izpolnjuje naslednje pogoje:

– da je registrirana za opravljanje dimnikarske dejavno-
sti oziroma ima ustrezno obrtno dovoljenje, če je fizična
oseba;

– da ima najmanj eno zaposleno osebo s strokovno
izobrazbo najmanj V. stopnje tehnične ali druge ustrezne
smeri ter minimalno tri leta delovnih izkušenj v dimnikarski
dejavnosti;

– da ima zaposlenega vsaj enega delavca najmanj V.
stopnje strokovne izobrazbe ustrezne smeri za opravljanje
strokovnih pregledov, meritev emisij, nadzora obratovanja
naprav in čiščenja za dejavnost iz 1. člena tega odloka;

– da ima ali bo sklenil zavarovanje proti odgovornosti
za škodo, ki jo lahko povzroči tretji osebi;

– da ima primerne poslovne prostore in je opremljen s
sredstvi za delo;

– da ni v kazenskem postopku in da ni bil pravnomočno
obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premože-
nje;

– da se izkaže o svojem finančnem stanju, ki omogoča
izvajanje dejavnosti iz 1. člena tega odloka;

– da predloži ustanovitveni akt;
– da predloži program izvajanja dimnikarske službe za

čas trajanja koncesije na območju, za katerega prosi za pode-
litev koncesije;

– da predloži reference o dosedanjem delu;
– da razpolaga z zadostnim številom strokovnih kadrov

za učinkovito opravljanje storitev dimnikarske službe na
območju, za katerega prosi za podelitev koncesije;

– da izpolnjuje dodatne pogoje iz javnega razpisa.

5. člen

(javna pooblastila)

Na območju Občine Žalec je koncesionar izključni iz-
vajalec dimnikarske službe s pravico zaračunavanja plačil za
vse storitve dimnikarske službe.

Koncesionar izvaja dimnikarsko službo na naslednjih
napravah:

– male kurilne naprave na vsa goriva, kot jih določa
uredba o emisiji snovi v zrak in kurilnih naprav (Uradni list
RS, št. 73/93);

– srednje kurilne naprave na vsa goriva, kot jih določa
uredba o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni list
RS, št. 73/93);

– pomožne naprave, ki so povezane z obratovanjem
kurilnih naprav, kot so: naprave za pripravo goriva, naprave
za čiščenje odpadnih plinov, naprave za odvod ostankov
zgorevanja (pepela in ostankov goriva iz kurilnih naprav ali
iz prostora s kurilno napravo na deponijo);

– naprave za prezračevanje prostorov, v katerih so ku-
rilne naprave, in naprave za dovod zgorevalnega zraka v
kurilno napravo, ter naprave za prezračevanje vseh drugih
prostorov in poteka prezračevanje na osnovi naravnega ali
umetnega obtoka zraka.

Koncesionar dimnikarske službe opravlja tudi vsa dru-
ga opravila, ki so povezana z organiziranostjo in izvajanjem
dimnikarske službe.

Koncesionar je pooblaščen za vodenje razvida kurilnih
naprav, dimnih vodov in prezračevalnih naprav na območju,
za katerega mu je podeljena koncesija. Razvidi morajo biti
kadarkoli med delovnim časom na vpogled koncedentu.

Koncesionar izdaja soglasja in mnenja iz dejavnosti iz
1. člena tega odloka, ki so določena z zakoni in na njihovi
podlagi izdanimi predpisi za območje, ki mu je podeljeno v
koncesijo.

Koncesionar dimnikarske službe zaračunava uporabni-
kom storitev dimnikarske službe.

6. člen

(pravice koncedenta)

Koncedent ima poleg pravic, ki izhajajo iz zakona, na
podlagi zakona izdanimi predpisi in tega odloka tudi pravi-
co, da določi način zbiranja podatkov za vodenje katastra
škodljivih emisij, ki čistijo zrak iz kurilnih naprav.

7. člen

(pravice koncesionarja)

Koncesionar ima pravico do izvajanja dimnikarske služ-
be z opravljanjem pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja
kurilnih naprav in dimnih vodov v rokih, ki jih določajo
zakoni in na podlagi zakona izdani predpisi – zakon o dimni-
karski službi (Uradni list SRS, št. 16/74); pravilnik o rokih in
načinu čiščenja in pregledovanja kurilnih naprav, dimovo-
dov in prezračevalnih naprav ter meritve dimne in druge
emisije kurišč (Uradni list SRS, št. 1/76).

8. člen

(obveznosti koncesionarja)

Kot izključni izvajalec dimnikarske služb na območju
Občine Žalec koncesionar opravlja storitve pod naslednjimi
pogoji:

– da opravlja storitve dimnikarske službe v svojem ime-
nu in za svoj račun;

– da zagotavlja zadostno število strokovnih kadrov in
za izvajanje storitev zadosten obseg tehničnih sredstev, kot
je to opredeljeno v programu izvajanja dimnikarske službe
za čas trajanja koncesije;

– da na zahtevo koncedenta ali pristojnih inšpekcijskih
služb omogoči strokovni in finančni nadzor ter nadzor zako-
nitosti dela;

– da dosledno upošteva tehnične, stroškovne, organiza-
cijske, vzdrževalne in druge standarde ter normative za oprav-
ljanje storitev dimnikarske službe;

– da je zavarovan proti odgovornosti za škodo, ki jo z
opravljanjem dimnikarske službe lahko povzroči drugim
pravnim ali fizičnim osebam;

– da zagotavlja intervencijsko izvajanje dimnikarske
službe ob vsakem času;

– da vodi kataster emisij škodljivih snovi, ki onesnažu-
jejo zrak iz kurilnih naprav v gospodinjstvih, skupnih kot-
lovnicah in industrijskih kotlovnicah.

9. člen

(višja sila)

Koncesionar je dolžan opravljati storitve dimnikarske
službe v okviru objektivnih možnosti tudi ob nepredvidljivih
okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
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Zaradi nepredvidljivih okoliščin, nastalih zaradi višje
sile, lahko koncesijsko razmerje preneha samo na podlagi
sporazuma med koncedentom in koncesionarjem.

10. člen

(začetek in trajanje koncesije)

Koncesija za opravljanje dimnikarske službe na ob-
močju Občine Žalec prične veljati z dnem podpisa koncesij-
ske pogodbe. Koncesija se podeli za določen čas pet let.
Koncesijska pogodba se lahko po njenem preteku podaljša
še za določen čas največ pet let, vendar samo ob izrecnem
pisnem soglasju koncedenta in koncesionarja.

Koncesionar je na dodeljenem območju dolžan pričeti
opravljati storitve dimnikarske službe v roku 30 dni po pod-
pisu koncesijske pogodbe.

11. člen

(viri financiranja dimnikarske službe)

Za izvajanje dimnikarske službe pridobiva koncesionar
finančna sredstva iz cen za storitve dimnikarske službe, ki
jih zaračunava neposredno uporabnikom storitev dimnikar-
ske službe.

Soglasje k predloženem ceniku dimnikarskih storitev
da organ, ki je po zakonu pristojen za potrjevanje cen gospo-
darskih javnih služb.

Cenik storitev mora koncesionar predložiti ob vsaki
spremembi koncedentu.

12. člen

(plačilo za koncesijo)

Koncesionar je dolžan vsako leto trajanja koncesije do
konca meseca marca tekočega leta plačati koncedentu plači-
lo za podeljeno koncesijo v višini treh odstotkov od prometa,
ustvarjenega z izvajanjem dimnikarske službe v prejšnjem
letu.

S koncesijsko pogodbo se lahko dogovori tudi tekoče
polletno ali trimesečno plačilo za podeljeno koncesijo v
višini iz prejšnjega odstavka.

Sredstva iz prejšnjega odstavka so prihodek proračuna
Občine Žalec in se uporabljajo za razvoj lokalnih gospodar-
skih javnih služb.

13. člen

(postopek javnega razpisa)

Javni razpis za pridobitev koncesionarja objavi župan
Občine Žalec v Uradnem listu RS.

Javni razpis traja od dneva objave do poteka razpisane-
ga roka.

Javni razpis vsebuje:
– predmet koncesije,
– pogoje za pridobitev koncesije, ki jih mora izpolnje-

vati koncesionar,
– elemente, ki jih mora vsebovati prijava na razpis,
– pričetek in trajanje koncesije,
– rok za predložitev prijav,
– rok za izbor koncesionarja,
– merila in postopek za izbor koncesionarja,
– rok, v katerem bodo prijavljeni obveščeni o izboru,
– odgovorna oseba koncedenta za dajanje informacij o

razpisu.
Javni razpis je neuspešen:
– če do poteka razpisnega roka ni predložena nobena

veljavna prijava,
– če posamezen, v razpisu zahtevani pogoj, ni vsebo-

van v nobeni od pravočasno prispelih prijav.

Prijava na razpis je neveljavna, če ne vsebuje za veljav-
nost prijave v razpisu določenih vsebin ali če ni prispela v
razpisanem roku.

Če javni razpis ni uspel, se ponovi.

14. člen

(izbor koncesionarja)

Postopek izbire koncesionarja se izvede v skladu z
določbami zakona o splošnem upravnem postopku.

O izboru koncesionarja odloči z upravno odločbo na
prvi stopnji predstojnik občinskega upravnega organa, pri-
stojnega za okolje in prostor, na drugi stopnji pa župan.

15. člen

(sklenitev koncesijske pogodbe)

Z izbranim koncesionarjem sklene koncedent koncesij-
sko pogodbo, s katero pogodbeni stranki uredita medsebojna
razmerja v zvezi z opravljanjem dimnikarske službe.

Za koncedenta sklene koncesijsko pogodbo župan Ob-
čine Žalec. Župan podpiše koncesijsko pogodbo, če je ob
podpisu predloženo dokazilo o zavarovanju proti odgovor-
nosti za škodo, ki jo lahko pri opravljanju dimnikarskih
storitev povzroči koncesionar fizičnim in pravnim osebam
zaradi nevestnega opravljanja storitev.

16. člen

(nadzor nad izvajanjem koncesije)

Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja občinski
upravni organ, pristojen za varstvo okolja in prostor, katere-
mu mora koncesionar, kadarkoli med delovnim časom, po-
sredovati informacije o poslovanju in omogočiti delavcem
upravnega organa občine vpogled v poslovne knjige in evi-
dence v zvezi z izvajanjem dimnikarske službe.

Delavci oziroma osebe, ki izvajajo nadzor, so dolžni
podatke o poslovanju obravnavati kot poslovno tajnost.

17. člen

(strokovni nadzor)

Za strokovni nadzor lahko koncedent po potrebi poob-
lasti tudi drugo pravno osebo.

18. člen

(prenehanje koncesijskega razmerja)

Koncesijska pogodba preneha po preteku časa, za kate-
rega je bila sklenjena.

Razmerje med koncedentom in koncesionarjem prene-
ha zaradi neopravljanja storitev dimnikarske službe v skladu
s predpisi ali kršenja določil koncesijske pogodbe.

Koncedent lahko odvzame koncesionarju koncesijo:
– če koncesionar ne začne opravljati koncesije v roku,

določenim v 10. členu tega odloka;
– če koncesionar preneha izpolnjevati pogoje iz 8. čle-

na tega odloka;
– če koncedent s spremembo odloka o načinu izvajanja

dimnikarske službe predpiše, da se preneha izvajati dimni-
karska služba kot koncesionarska javna služba. Odpovedni
rok za razdrtje pogodbe je v tem primeru šest mesecev po
uveljavitvi odloka iz prejšnjega stavka;

– v primeru stečaja koncesionarja.
Koncesijsko pogodbo je mogoče vsak čas sporazumno

prekiniti. V koncesijski pogodbi se določijo razlogi za spora-
zumno prekinitev, odpovedni rok ter medsebojne pravice in
obveznosti ob sporazumnem razdrtju pogodbe.
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19. člen

(odgovornost za škodo)

Odgovornost za škodo, ki jo povzroči koncesionar pri
izvajanju ali v zvezi z izvajanjem dimnikarske službe upo-
rabnikom ali drugim pravnim in fizičnim osebam, se uporab-
ljajo veljavni zakonski predpisi.

20. člen

(prenehanje veljavnosti dosedanje pogodbe)

Pogodba z Dimnikarskim podjetjem Ravne preneha ve-
ljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe z izbranim konce-
sionarjem.

21. člen

(končna določba)

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

Št. 361/0002/97-07
Žalec, dne 2. oktobra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

3163.

Na podlagi 12. člena statuta Občine Žalec (Uradni list
RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 2. 10.
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. 1502/21 – travnik v izmeri 1169 m2, vpisane v
seznam XXIV., k.o. Levec. Navedena parcela preneha imeti
status dobrine v splošni rabi in ostane v lasti Občine Žalec.

2

Pristojno Okrajno sodišče v Žalcu, po uradni dolžnosti
vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Žalec na
zemljišču, ki je vpisano v 1. točki tega sklepa.

3

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

Št. 46600/027/97
Žalec, dne 2. oktobra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

PREDSEDNIK REPUBLIKE

3164.

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 7. člena za-
kona o odlikovanju častni znak svobode Republike Sloveni-
je (Uradni list RS, št. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja častni znak svobode

Republike Slovenije

Ob 50-letnici Biotehniške fakultete podeljujem za živ-
ljenjsko delo na področju agronomije

srebrni častni znak svobode Republike Slovenije
prof. dr. Francetu Adamiču.
Ob 50-letnici Biotehniške fakultete podeljujem za živ-

ljenjsko delo na področju krajinske arhitekture
srebrni častni znak svobode Republike Slovenije
prof. Dušanu Ogrincu.
Ob 50-letnici Biotehniške fakultete podeljujem za za-

sluge pri strokovnem, pedagoškem organizacijskem in znan-
stveno-raziskovalnem delu

častni znak svobode Republike Slovenije
prof. dr. Francu Habetu,
prof. dr. Francu Lobniku,
prof. dr. Andreju Martinčiču.

Št. 996-01-28/97
Ljubljana, dne 15. oktobra 1997.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

VLADA

3165.

Na podlagi 21. člena zakona o Vladi Republike Sloveni-
je (Uradni list RS, št. 4/94, 23/96 in 47/97) je Vlada Republike
Slovenije na 31. seji dne 9. oktobra 1997 sprejela

S K L E P
o načinu in pogojih za prijavo terjatev in obveznosti, ki
jih imajo nekatere pravne osebe s sedežem v Republiki

Sloveniji do dolžnikov in upnikov s sedežem v Republiki
Hrvaški, Bosni in Hercegovini in Republiki Makedoniji

1. člen

Pravne osebe, ki jih določa ta sklep, morajo prijaviti
svoje terjatve in obveznosti do dolžnikov in upnikov s področ-
ja Republike Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Republike
Makedonije na način, pod pogoji in v roku, ki so določeni s
tem sklepom.

2. člen

Pravne osebe iz prejšnjega člena so pravne osebe s sede-
žem v Republiki Sloveniji, razen poslovnih bank.
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3. člen

Če prijavlja terjatev ali obveznost pravna oseba, katere
firma se razlikuje od firme, navedene v listini, ki izkazuje
terjatev ali obveznost, se ta pravna oseba izkaže z aktom o
pravnem nasledstvu, z izpiskom iz sodnega registra ali s po-
godbo, s katero je prevzela od prvotnega upnika ali dolžnika
terjatev ali obveznost, ki jo prijavlja.

4. člen

Pravne osebe prijavljajo terjatve in obveznosti, nastale
pred 25. junijem 1991:

– terjatve in obveznosti iz poslovnih in odškodninskih
razmerij, pri čemer so mišljene vse vrste terjatev in obvezno-
sti: bilančne in izvenbilančne, sporne in nesporne, zapadle in
nezapadle. Terjatve ne smejo biti zastarane, razen, če je bilo
zastaranje pretrgano ali ni teklo, skladno z določili 371. do
393. člena zakona o obligacijskih razmerjih,

– terjatve in obveznosti iz družbeniških (kapitalskih) ali
vlagateljskih lastniških razmerij, pri čemer so mišljene vse
vrste terjatev in obveznosti, ki so nastale z vlaganjem slo-
venskih pravnih oseb v pravne osebe na območju Republike
Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Republike Makedonije ali
pravnih oseb s področja Republike Hrvaške, Bosne in
Hercegovine ter Makedonije v slovenske pravne osebe.

5. člen

Pravne osebe pošiljajo prijave na Gospodarsko zbornico
Slovenije, Slovenska c. 41, 1000 Ljubljana (061/1250-122),
ki daje tudi vsa pojasnila za prijavo terjatev oziroma obvezno-
sti, skladno s tem sklepom.

Pravne osebe prijavljajo terjatve in obveznosti po vredno-
sti na dan 31. 12. 1991 in 31. 12. 1996, v tolarjih brez stotinov.

6. člen

Na zahtevo Gospodarske zbornice Slovenije mora prav-
na oseba predložiti vse listine, ki izkazujejo prijavljeno terja-
tev ali obveznost.

7. člen

Terjatve in obveznosti prijavljajo pravne osebe speci-
ficirano za vsakega posameznega dolžnika oziroma upnika iz
Republike Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Makedonije na
obrazcih, ki so priloga številka 1, 2, 3 in 4 ter so sestavni del
tega sklepa. Prijave morajo poslati posebej za stanje na dan
31. 12. 1991 in 31. 12. 1996 in za vsako državo posebej.

8. člen

Pravne osebe morajo poslati prijave po priloženih obraz-
cih najkasneje v tridesetih dneh po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije. Prijave se pošiljajo na predpisanih obraz-
cih priporočeno po pošti ali na disketi, prav tako priporočeno
po pošti, po poprejšnjem kontaktiranju Gospodarske zbornice
Slovenije.

9. člen

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

Št. 430-08/97-1
Ljubljana, dne 9. oktobra 1997.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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DRŽAVNI ZBOR

3109. Odlok o potrditvi letnega obračuna Ban-
ke Slovenije za leto 1996 in o razporeditvi
presežka prihodkov nad odhodki (Od-
LOBS96) 5109

3110. Odlok o potrditvi finančnega načrta Ban-
ke Slovenije za leto 1997 (OdFNBS97) 5109

3111. Sklep o potrditvi poslanskega mandata
Maksimiljanu Lavrincu 5109

3112. Sprememba poročila o gospodarskih
družbah, podjetjih ali zavodih 5110

PREDSEDNIK REPUBLIKE

3164. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak
svobode Republike Slovenije 5163

VLADA

3113. Sklep o začasnem prenehanju izvajanja
sporazuma med Jugoslavijo in Alžirijo o
odpravi vizumov z dne 30. aprila 1965 v
razmerju med Slovenijo in Alžirijo 5110

3165. Sklep o načinu in pogojih za prijavo ter-
jatev in obveznosti, ki jih imajo nekatere

VSEBINA

Stran Stran
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Stran Stran

pravne osebe s sedežem v Republiki Slo-
veniji do dolžnikov in upnikov s sedežem
v Republiki Hrvaški, Bosni in Hercegovi-
ni in Republiki Makedoniji 5163

MINISTRSTVA

3114. Pravilnik o spremembah pravilnika o šol-
skem koledarju za osnovne šole 5110

3115. Količnik za preračun katastrskega do-
hodka 5111

USTAVNO SODIŠČE

3116. Spor o pristojnosti 5111

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

3117. Pogodba o minimalni vsebini individual-
nih pogodb o zaposlitvi poslovodnih de-
lavcev in delavcev s posebnimi pooblastili 5112

3118. Kriteriji za individualne pogodbe o zapo-
slitvi managerjev 5113

OBČINE

3119. Uredba o taksah za obremenjevanje oko-
lja v Občini Bohinj 5116

3120. Sklep o ukinitvi javnega dobra (Bohinj) 5116

3121. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi
objekta “Cukalova štala”, Zalarjeva 21,
Borovnica, za etnološki spomenik (Borov-
nica) 5117

3122. Vrednost točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za leto 1997
na območju Občine Brezovica 5117

3123. Sklep o določitvi šolskih okolišev osnov-
nih šol na območju Mestne občine Celje 5117

3124. Sklep o javni razgrnitvi osnutka spre-
memb in dopolnitev zazidalnega načrta
Ostrožno (Celje) 5119

3125. Sklep o javni razgrnitvi osnutka spre-
memb in dopolnitev zazidalnega načrta
Zgornja Hudinja, ki ga je izdelal Razvoj-
ni center – Planiranje, d.o.o., Celje pod št.
13/97 ter sprememb in dopolnitev zazi-
dalnega načrta Spodnja Hudinja – cona
12b in 13b, ki ga je pod št. 13/97 izdelal
Razvojni center – IUP Celje 5120

3126. Sklep o javni razgrnitvi osnutka spre-
memb in dopolnitev zazidalnega načrta
Lisce (Celje) 5120

3127. Odlok o razglasitvi arheološkega jamske-
ga paleolitskega najdišča “Divje babe I”
za arheološki spomenik (Cerkno) 5121

3128. Odlok o pripravi in organizaciji Partizan-
skih smučin Cerkno ’45 5122

3129. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka v Krajevni
skupnosti Vreme (Divača) 5123

3130. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
posebnega prispevka za financiranje re-
konstrukcije Lahove ceste, izgradnjo ka-
nalizacije in javne razsvetljave (Grosuplje) 5124

3131. Sklep o razpisu referenduma za plačilo
posebnega samoprispevka za del območja
Krajevne skupnosti Višnja Gora, za fi-
nanciranje modernizacije krajevnih cest
Kalce–Vrh pri Višnji Gori, vas Kriška vas,
del Sokolske ulice in Jurčičeve poti in del
Turnherjeve ulice v Višnji Gori, za finan-
ciranje utrditve lokalne ceste Mlake–Se-
la–Velika Dobrava in za financiranje jav-
ne razsvetljave v naselju G3 v Višnji Gori
(Grosuplje) 5125

3132. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zem-
ljišča v Občini Kobarid 5127

3133. Sklep o določitvi vrednosti točke za izra-
čun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Kobarid za leto 1997 5127

3134. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka (Ljutomer) 5127

3135. Odlok o načinu izvajanja gospodarske
javne službe oskrbe z zemeljskim plinom
v Mestni občini Murska Sobota 5128

3136. Odlok o načinu izvajanja gospodarske
javne službe za pregledovanje, nadzoro-
vanje in čiščenje kurilnih naprav, dim-
nih vodov in zračnikov zaradi varstva
zraka na območju Mestne občine Mur-
ska Sobota 5131

3137. Pogoji za zagotavljanje možnosti plakati-
ranja v času volilne kampanje na območ-
ju Občine Postojna 5133

3138. Odlok o taksah za obremenjevanje oko-
lja, ki jih plačujejo lastniki psov (Ravne-
Prevalje) 5134

3139. Odlok o zelenih površinah v Občini Rav-
ne-Prevalje 5134

3140. Odlok o skrbi naselij z zemeljskim plinom
in s toplotno energijo v Občini Ravne-
Prevalje 5137

3141. Razpis nadomestnih volitev za enega čla-
na sveta Vaške skupnosti Večeslavci v IV.
volilni enoti Krajevne skupnosti Pertoča
(Rogašovci) 5139

3142. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Semič 5139

3143. Odlok o spremembi odloka o javnem re-
du in miru v Občini Semič 5140

3144. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi
krajvnega samoprispevka za območje KS
Alfonz Šarh (Slovenska Bistrica) 5140
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3145. Odlok o spremembah in dopolnitvah za-
zidalnega načrta naselja Loče – stanovanj-
ska in obrtno servisna zazidava (Sloven-
ske Konjice) 5141

3146. Odlok o spremembah in dopolnitvah za-
zidalnega načrta osrednjega dela Sloven-
skih Konjic (hotel Dravinja) 5143

3147. Odlok o spremembi odloka o ravnanju s
komunalnimi odpadki Občine Slovenske
Konjice 5144

3148. Sklep o javni razgrnitvi osnutka spre-
memb in dopolnitev zazidalnega načrta
osrednjega dela Slovenskih Konjic (ob-
močje dvojčki) 5144

3149. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka za območje
Krajevne skupnosti Žiče (Slovenske Ko-
njice) 5144

3150. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka za območje
Krajevne skupnosti Draža vas (Slovenske
Konjice) 5146

3151. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka za območje
Krajevne skupnosti Spodnje Grušovje
(Slovenske Konjice) 5147

3152. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka za območje
krajevne skupnosti Jernej (Slovenske Ko-
njice) 5148

3153. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka za območje
Krajevne skupnosti Zbelovo (Slovenske
Konjice) 5149

3154. Sklep o razpisu referenduma za uved-
bo krajevnega samoprispevka za del
Krajevne skupnosti Sojek–Kamna go-

ra v naselju Kamna gora (Slovenske
Konjice) 5150

3155. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka za območje
Krajevne skupnosti Dobrava-Gabrovlje
(Slovenske Konjice) 5151

3156. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka za območje
Krajevne skupnosti Polene (Slovenske Ko-
njice) 5152

3157. Statut Krajevne skupnosti Bukovica-Bu-
kovščica (Škofja Loka) 5153

3158. Sklep o določitvi cen programov za pred-
šolsko vzgojo v otroškem vrtcu Šmarje
pri Jelšah 5156

3159. Odlok o spremembi odloka o zazidal-
nem načrtu Industrijske cone Mlaka
(Tržič) 5157

3160. Odredba o razporeditvi delovnega časa in
uradnih ur v upravni enoti Velenje 5159

3161. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
samoprispevka na delu območja Krajev-
ne skupnosti Paka pri Velenju 5159

3162. Odlok o načinu izvajanja obvezne lokalne
javne službe za pregledovanje, nadzoro-
vanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih
vodov in zračnikov zaradi varstva zraka
(Žalec) 5160

3163. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
(Žalec) 5163

MEDNARODNE POGODBE

61. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o delo-
vanju evropske telekomunikacijske sate-
litske organizacije EUTELSAT 1525
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