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DRŽAVNI ZBOR

3267.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam

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

najetje posojil za izgradnjo plinskih blokov moči
2 × 114 MW v Termoelektrarni Brestanica (ZPRSTB)

Razglašam zakon o poroštvu Republike Slovenije za
najetje posojil za izgradnjo plinskih blokov moči 2 × 114 MW
v Termoelektrarni Brestanica (ZPRSTB), ki ga je sprejel Dr-
žavni zbor Republike Slovenije na seji dne 28. oktobra 1997.

Št. 001-22-98/97
Ljubljana, dne 5. novembra 1997.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
o poroštvu Republike Slovenije za najetje posojil
za izgradnjo plinskih blokov moči 2 x 114 MW

v Termoelektrarni Brestanica (ZPRSTB)

1. člen

 Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti pod-
jetja Termoelektrarna Brestanica, d.o.o., iz posojil, najetih za
financiranje izgradnje plinskih blokov moči 2 x 114 MW.

 Poroštvo iz prejšnjega odstavka daje za glavnice, obres-
ti in stroške kreditov, katerih skupna višina glavnic ne pre-
sega 119,750.000 DEM.

2. člen

 Poroštvene pogodbe z upniki sklepa minister, pristojen
za gospodarske dejavnosti, po predložitvi pogodbe o zavaro-
vanju poroštvene obveznosti, sklenjene med Republiko Slov-
enijo in kreditojemalcem.

Če Republika Slovenija izpolni poroštveno obveznost
in plača obveznosti iz posojilne pogodbe, pridobi v razmerju
do posojilojemalca pravico do regresiranja izplačanih zne-
skov in stroškov, ki so v zvezi s tem nastali.

3. člen

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

Št. 440-03/97-70/1
Ljubljana, dne 28. oktobra 1997.

Predsednik
Državnega zbora

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

3268.

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

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o Slovenski razvojni družbi in programu

prestrukturiranja podjetja (ZSRDPP-A)

Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o Slovenski razvojni družbi in programu prestrukturiranja
podjetij (ZSRDPP-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republi-
ke Slovenije na seji 28. oktobra 1997.

Št. 001-22-99/97
Ljubljana, dne 5. novembra 1997.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
o spremembah in dopolnitvah zakona o Slovenski

razvojni družbi in programu prestrukturiranja podjetij
(ZSRDPP-A)

1. člen

V zakonu o Slovenski razvojni družbi in programu
prestrukturiranja podjetij (Uradni list RS, št. 39/97) se v
25. členu črtajo drugi, tretji in četrti odstavek in nadomestijo
z naslednjim besedilom:

“V sporazumu o delavski podpori programom prestruk-
turiranja podjetja se razvojna družba in zaposleni sporazu-
mejo o naslednjih vprašanjih:

– o številu ohranjanja delovnih mest in številu pre-
sežnih delavcev z opredelitvijo načina razreševanja presežnih
delavcev;

– o višini in pogojih izplačevanja plač in drugih pre-
jemkov delavcev v času programa prestrukturiranja podjetja;

– o drugih vprašanjih, ki so bistvena za izvedbo progra-
ma prestrukturiranja podjetja.

O vsebini sporazuma se dogovorita razvojna družba in
svet delavcev, če tega ni, pa predstavniki reprezentativnih
sindikatov v podjetju. Sporazum se sprejme pred odločitvijo
vlade o programu prestrukturiranja podjetij iz 23. člena tega
zakona”.

2. člen

V 36. členu se v tretjem odstavku besedilo “Slovenska
razvojna družba z dnem uveljavitve tega zakona prevzame
dejavnost, poslovanje, zaposlene, pravice in obveznosti Teh-
nološko razvojnega sklada Republike Slovenije” nadomesti
z besedilom “Slovenska razvojna družba z dnem uveljavitve
tega zakona postane pravni naslednik Tehnološkega razvoj-
nega sklada Republike Slovenije in prevzame njegovo de-
javnost, poslovanje, zaposlene, pravice in obveznosti”.
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3. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 001-03/97-2/3

Ljubljana, dne 28. oktobra 1997.

Predsednik

Državnega zbora

Republike Slovenije

Janez Podobnik, dr. med. l. r.

3269.

Na podlagi 112. člena ustave Republike Slovenije ter

172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije

je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 29. oktobra

1997 sprejel

O D L O K
o imenovanju ministra brez resorja, odgovornega za

evropske zadeve

Imenuje se:

Igor Bavčar, za ministra brez resorja, odgovornega za

 evropske zadeve.

Št. 020-05/89-2/99

Ljubljana, dne 29. oktobra 1997.

Predsednik

Državnega zbora

Republike Slovenije

Janez Podobnik, dr. med. l. r.

3270.

Na podlagi 112. člena ustave Republike Slovenije ter

172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije

je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 29. oktobra

1997 sprejel

O D L O K
o imenovanju ministra za malo gospodarstvo in turizem

Imenuje se:

Janko Razgoršek, za ministra za malo gospodarstvo in

turizem.

Št. 020-05/89-2/100

Ljubljana, dne 29. oktobra 1997.

Predsednik

Državnega zbora

Republike Slovenije

Janez Podobnik, dr. med. l. r.

3271.

Na podlagi tretjega odstavka 16. člena zakona o ure-
sničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list
RS, št. 75/94) ter 172. člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 30. oktobra 1997 sprejel

O D L O K
o soglasju k statutu Kulturniške zbornice Slovenije

(OdSKZS)

Državni zbor Republike Slovenije daje soglasje k statu-
tu Kulturniške zbornice Slovenije, ki ga je sprejel njen uprav-
ni odbor dne 14. 10. 1997.

Št. 610-01/94-11/6
Ljubljana, dne 30. oktobra 1997.

Predsednik
Državnega zbora

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

PREDSEDNIK REPUBLIKE

3272.

Na podlagi prvega odstavka 107. člena ustave Republi-

ke Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I) in prvega odstavka
21. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št.

1/91-I) izdajam

U K A Z
o imenovanju izredne in pooblaščene veleposlanice

Republike Slovenije v Republiki Islandiji

Za izredno in pooblaščeno veleposlanico Republike Slo-

venije v Republiki Islandiji s sedežem v Stockholmu se
imenuje

Dragoljuba Benčina.

Št. 001-09-17/97

Ljubljana, dne 3. novembra 1997.

Predsednik

Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

3273.

Na podlagi prvega odstavka 107. člena ustave Republi-
ke Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I) in prvega odstavka

21. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št.
1/91-I) izdajam

U K A Z
o imenovanju izredne in pooblaščene veleposlanice

Republike Slovenije v Republiki Litvi
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Za izredno in pooblaščeno veleposlanico Republike Slo-

venije v Republiki Litvi s sedežem v Stockholmu se imenuje

Dragoljuba Benčina.

Št. 001-09-18/97

Ljubljana, dne 3. novembra 1997.

Predsednik

Republike Slovenije

Milan Kučan l. r.

3274.

Na podlagi prvega odstavka 107. člena ustave Republi-

ke Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I) in prvega odstavka

21. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št.

1/91-I) izdajam

U K A Z
o imenovanju izredne in pooblaščene veleposlanice

Republike Slovenije v Republiki Latviji

Za izredno in pooblaščeno veleposlanico Republike Slo-

venije v Republiki Latviji s sedežem v Stockholmu se ime-

nuje

Dragoljuba Benčina.

Št. 001-09-19/97

Ljubljana, dne 3. novembra 1997.

Predsednik

Republike Slovenije

Milan Kučan l. r.

3275.

Na podlagi prvega odstavka 107. člena ustave Republi-

ke Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I) in prvega odstavka

21. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št.

1/91-I) izdajam

U K A Z
o imenovanju izredne in pooblaščene veleposlanice

Republike Slovenije v Kraljevini Danski

Za izredno in pooblaščeno veleposlanico Republike Slo-

venije v Kraljevini Danski s sedežem v Stockholmu se ime-

nuje

Dragoljuba Benčina.

Št. 001-09-20/97

Ljubljana, dne 3. novembra 1997.

Predsednik

Republike Slovenije

Milan Kučan l. r.

3276.

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

Za zasluge na področju informativne dejavnosti, še po-

sebej v času osamosvojitvenih prizadevanj, podeljujem

častni znak svobode Republike Slovenije Časopisno

založniški družbi Primorske novice.

Št. 996-01-29/97

Ljubljana, dne 4. novembra 1997.

Predsednik

Republike Slovenije

Milan Kučan l. r.

MINISTRSTVA

3277.

Na podlagi devete alinee 114. člena zakona o veteri-
narstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) ter na
podlagi 99. člena zakona o državni upravi (Uradni list RS, št.
67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) izdaja minister za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano

O D R E D B O
o dopolnitvi odredbe o prepovedi uporabe govejih

možganov, hrbtenjače, vranice, priželjca, črevesja in
vidnega limfatičnega tkiva za prehrano ljudi

I

V I. točki odredbe o prepovedi uporabe govejih možga-
nov, hrbtenjače, vranice, priželjca, črevesja in vidnega lim-
fatičnega tkiva za prehrano ljudi (Uradni list RS, št. 27/96)
se doda drugi odstavek, ki glasi:

“Možgane, hrbtenjačo, vranice, priželjce, črevesja in
vidno limfatično tkivo govedi, rojenih po 1. 9. 1996, se
oceni kot higiensko ustrezne za prehrano ljudi. Veterinarski
zavod Slovenije mora v klavnicah za vsako zaklano govedo
ugotoviti njegovo starost in odločiti o uporabi organov sklad-
no s to odredbo.”

II

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

Št. 323-01-065/96
Ljubljana, dne 14. oktobra 1997.

Ciril Smrkolj l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
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3278.

Na podlagi 2. točke 112. člena zakona o veterinarstvu
(Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) in 99. člena
zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 –
odl. US in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

O D R E D B O
o spremembi odredbe o prepovedi uvoza in prevoza

pošiljk domačih in divjih prašičev ter izdelkov
in surovin, ki izvirajo od domačih in divjih prašičev iz

provinc Brabant, Overijssel in Gelderland
v Kraljevini Nizozemski

I

V naslovu, I. in II. točki odredbe o prepovedi uvoza in
prevoza pošiljk domačih in divjih prašičev ter izdelkov in
surovin, ki izvirajo od domačih in divjih prašičev iz provinc
Brabant, Overijssel in Gelderland v Kraljevini Nizozemski
(Uradni list RS, št. 23/97, 42/97 in 61/97) se besedilo “Ove-
rijssel in Gelderland” nadomesti z besedilom “in Limburg”.

II

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

Št. 323-01-19/97-3
Ljubljana, dne 28. oktobra 1997.

Ciril Smrkolj l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

3279.

Na podlagi 2. točke 112. člena zakona o veterinarstvu
(Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) in 99. člena
zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 –
odl. US in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

O D R E D B O
o prenehanju veljavnosti odredbe o prepovedi uvoza in
prevoza pošiljk domačih in divjih prašičev ter izdelkov
in surovin, ki izvirajo od domačih in divjih prašičev iz

province Limburg v Kraljevini Belgiji

I

Odredba o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih
in divjih prašičev ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od
domačih in divjih prašičev iz province Limburg v Kraljevini
Belgiji (Uradni list RS, št. 61/97) preneha veljati.

II

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

Št. 323-03-610/ 97
Ljubljana, dne 28. oktobra 1997.

Ciril Smrkolj l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

3280.

Na podlagi 181. člena in 271. člena zakona o zračni
plovbi (Uradni list SFRJ, št. 45/86, 24/88, 80/89, in Uradni
list RS, št. 29/90, 58/93) v zvezi s prvim odstavkom 4. člena
ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o sa-
mostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 1/91-I) ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS,
št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95), izdaja minister za
promet in zveze

P R A V I L N I K
za varno vzletanje in pristajanje letal v pogojih

zmanjšane vidljivosti

I. SPLOŠNO

1. člen

(obseg)

(1) Ta pravilnik opredeljuje pogoje, ki jih morajo izpol-
njevati letališča, letala, letalski prevozniki, ki opravljajo sto-
ritve v javnem letalskem prometu, letalsko osebje, služba
kontrole letenja (ATC), meteorološka služba in druge letališ-
ke službe, ter ostali uporabniki letališča pri pristankih in
vzletih letal v pogojih zmanjšane vidljivosti – CAT I, CAT
II, CAT III.

(2) Izvajanje operacij CAT I je splošno dovoljeno.

(3) Letališča namenjena za operacije CAT II in CAT III
morajo izpolnjevati pogoje, ki ustrezajo standardom ICAO.

(4) Za izvajanje operacij CAT II in CAT III morajo
domači letalski prevozniki izpolniti predpisane pogoje in
pridobiti posebno dovoljenje Uprave Republike Slovenije za
zračno plovbo (v nadaljnjem besedilu: uprava).

(5) Tuji prevozniki, ki nameravajo opravljati operacije
CAT II in CAT III, pridobijo dovoljenje pri upravi. Prošnji
za izdajo dovoljenja morajo priložiti ustrezno dovoljenje
države, v kateri je letalo registrirano.

(6) Letalsko osebje mora končati usposabljanje in pri-
dobiti ustrezne kvalifikacije za izvajanje operacij CAT II in
CAT III.

(7) Pri izvajanju operacij pri zmanjšani vidljivosti mo-
rajo letališke službe in ostali uporabniki letališča spoštovati
predpisane varnostne ukrepe.

2. člen

(pomen okrajšav in izrazov)

(1) V tem besedilu imajo okrajšave naslednji pomen:
– AFM: Priročnik za vodenje letala (Aircraft

Flight Manual),
– AIS: Služba letalskih informacij

(Aeronautical Information Service),
– ATS: Služba letalskega prometa (Air Traffic

Services),
– FOM: Operativni priročnik (Flight Operation

Manual),
– GP: Oddajnik spuščanja (Glide Path),
– ILS: Instrumentalni pristajalni sistem

(Instrumental Landing System),
– LLZ: Oddajnik smeri (Localizer),
– CAT: Kategorija operacij (Category),
– DH: Višina odločitve (Decision Height),
– IFR: Pravila letenja po instrumentih

(Instrumental Flight Rules),
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– JAR-AWO: Skupni predpisi za plovnost in operacije
pri zmanjšani vidljivosti (Joint
airworthiness requirements – all weather
operations),

– OCA/H: Nadmorska/relativna varna višina nad
ovirami (Obstacle Clearance
Altitude/Height),

– OLS: Površine za omejevanje ovir (Obstacle
Limitation Surfaces),

– OM: Zunanji označevalnik (Outer Marker),
– MM: Srednji označevalnik (Middle Marker),
– MLM: Maksimalna pristajalna masa

(Maximum Landing Mass),
– MTBF: Minimalni čas med okvarami

(Minimum Time Between Failures),
– PIC: Vodja letala (Pilot in Command),
– P-DME: Precizni merilec razdalje (Precision

Distance Measurement Equipment),
– RVR: Vidljivost vzdolž vzletno pristajalne

steze (Runway Visual Range),
– Vat: je hitrost nad pragom VPS zračunana na

podlagi 1,3 minimalne hitrosti v
pristajalni konfiguraciji,

– VPS: Vzletno pristajalna steza,
– TWY: Vozna steza (Taxiway).

(2) V tem besedilu imajo izrazi naslednji pomen:

– operacija CAT I (CAT I Operation) je precizni instru-
mentalni prilet in pristanek z višino odločitve 60 metrov
(200 čevljev) ali višje in horizontalno vidljivostjo ne manjšo
od 800 metrov, če jo ugotavlja meteorološki opazovalec,
oziroma ne manjšo od 550 metrov, kadar je določena z
napravo za merjenje vidljivosti vzdolž vzletno pristajalne
steze,

– operacija CAT II (CAT II Operation) je precizni in-
strumentalni prilet in pristanek z višino odločitve nižje od 60
metrov (200 čevljev) vendar ne nižje od 30 m (100 čevljev)
ter RVR ne manjšo kot 350 m pri ročnem pristanku oziroma
300 m pri avtomatskem pristanku,

– operacija CAT IIIA (CAT IIIA Operation) je precizni
instrumentalni prilet in pristanek,

Prilet je lahko:
a) z višino odločitve (Decision height – DH) nižjo

od 30 m (100 čevljev) vendar ne nižjo od 15 m (50 čevljev)
in RVR ne manjši od 200 metrov.

b) brez višine odločitve (DH) in RVR ne manjša
od 200 metrov.

– operacija CAT IIIB (CAT IIIB Operation) je precizni
avtomatski instrumentalni prilet in pristanek z ali brez višine
odločitve (Decision height – DH), ter RVR manjša od 200 m
vendar večja od 50 m,

– operacija CAT IIIC (CAT IIIC Operation) je precizni
avtomatski prilet in pristanek ter vožnja po manevrskih po-
vršinah brez omejitev,

– minimalna višina prekinitve prileta CAT III – (Mini-
mum approach break-off height for CAT III approach
(MABH) je najnižja višina pristajalnega podvozja nad tlemi,
pri kateri:

a) se pri normalnem delovanju letalo ne bo dotak-
nilo vzletno pristajalne steze (VPS) med postopkom neuspe-
lega prileta,

b) se lahko dokaže, da je nesreča ekstremno never-
jetna v primeru okvare kritičnega motorja v času podaljšane-
ga poleta, upoštevajoč verjetnost dogodka navedene okvare
in če pilot začne s postopkom neuspelega prileta brez zuna-
nje vidljivosti ob upoštevanju postopkov v predhodnih fazah
finalnega prileta glede na uporabo zračnih zavor, nadzora
vzgona itd…

– višina odločitve je višina nad ravnino VPS, na kateri
mora pilot začeti s postopkom neuspelega prileta, če niso
vzpostavljeni ustrezni vizualni pogoji za nadaljevanje prile-
ta,

– višina odločitve pri CAT III (CAT III Decision
Height) je višina pristajalnega podvozja nad VPS po podat-
kih radiovišinomera, pri kateri mora pilot opraviti postopek
neuspelega prileta, če nima zunanjih vizualnih pogojev ozi-
roma, če mu le-ti ne omogočajo, da bi preveril, ali je položaj
letala v smeri pristajalne steze pravilen. Višina odločitve
mora biti najmanj enaka minimalni višini za prekinitev prile-
ta (MABH),

– višina opozorila (Alert Height) je višina nad VPS, na
kateri pilot, ki izvaja prilet brez višine odločitve (DH), pre-
veri delovanje “fail-operational” naprav na letalu. V prime-
ru, da naprave pravilno delujejo, se pilot odloči za pristanek
brez DH sicer pa izvede postopek neuspelega prileta,

– minimalna varna višina (Obstacle Clearance Height/
Altitude – OCH/OCA) je najnižja varna višina nad ovirami
izražena kot višina nad morjem (OCA) ali nad višino praga
VPS (OCH),

– vidljivost vzdolž pristajalne steze (Runway visual ran-
ge – RVR) je razdalja, na kateri pilot v letalu, ki se nahaja v
osi VPS, lahko vidi dnevne oznake na stezi, oziroma robne
luči ali luči v osi VPS. V pogojih CAT II in CAT III se RVR
meri s pomočjo transmissometrov,

– avtomatski sistem – operativen ob okvari (Fail – ope-
rational automatic landing system) je dvojni sistem, ki v
primeru okvare določene komponente, zagotovi varen avto-
matski pristanek in vodenje po smeri na VPS s preostalim
delujočim delom sistema,

– avtomatski hibridni sistem – operativen ob okvari
(Fail–operational hybrid landing system) je sistem, ki je
sestavljen iz primarnega fail – passive avtomatskega sistema
za pristajanje in sekundarnega neodvisnega vodilnega siste-
ma. V primeru okvare primarnega sistema je vodenje letala
zagotovljeno s pomočjo sekundarnega sistema, ki omogoča
ročno izvajanje pristanka,

– avtomatski sistem – pasiven ob okvari (Fail-passive
automatic landing system) je avtomatski sistem, ki v primeru
okvare ne povzroči:

a) večje spremembe položaja letala in odstopanja od
poti prileta,

b) nestabilnost, ki jo pilot ne bi mogel obvladati, ven-
dar se pristanek ne more končati avtomatsko,

– prikazovalnik (Head – up display) je naprava, ki
prikazuje pilotu, v višini njegovega pogleda, potrebne in-
strumentalne informacije, na podlagi katerih lahko le-ta roč-
no upravlja letalo z enako natančnostjo in zanesljivostjo kot
pri uporabi avtomatskega sistema za ustrezno kategorijo ope-
racij,

– zahtevane vizualne reference (Specified visual refe-
rence) predstavljajo pri:

a) operacijah CAT II: zadostno vidljivost aero-
dromskih vizualnih pripomočkov, da s pomočjo instrumen-
tov, pilot lahko oceni položaj letala in preide iz instrumental-
ne v vizualno fazo pristanka.

b) operacijah CAT IIIA-IIIB z višino odločitve,
zadostno vidljivost vizualnih označb, da se pilot prepriča, da
so indikacije sistemov v letalu pravilne za varen pristanek.

– Zaščitno območje ILS (ILS protection zones) je ob-
močje, ki zajema:

a) kritično območje LLZ in GP; je območje dolo-
čenih dimenzij v bližini anten LLZ in GP, v katerem prisot-
nost vozil ali letal moti radiomagnetne signale tako, da so
nezanesljivi za vodenje letala,
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b) senzitivno območje LLZ in GP; območje izven
kritičnega območja LLZ in GP, v katerem prisotnost parkira-
nega ali premikajočega se letala oziroma vozila vpliva na
elektromagnetne signale tako, da se sistemi za vodenje letala
v končni fazi avtomatskega pristanka in med vožnjo po VPS
ne morejo uporabiti,

– območje pristanka (Touch down zone – TDZ) je ob-
močje, kjer se letala dotaknejo pristajalne steze in ki sega od
praga VPS do razdalje 900 metrov vzdolž steze.

II. LETALIŠČA

3. člen

(karakteristike vzletno pristajalnih stez)

(1) Karakteristike VPS, voznih stez, omejitvenih rav-
nin, terena pred pristajalnim pragom, vizualnih označb (dnev-
ne označbe in svetlobne označbe), rezervnega vira napajanja
in drugih naprav so določene v ICAO Aneksu 14.

(2) Dimenzije območja za prilet in neuspeli prilet in
pristanek, ki ga ne smejo sekati ovire pri operacijah CAT II,
IIIA, IIIB (Obstacle assessement surface – OAS), so določe-
ne v ICAO doc. 8168.

(3) Dimenzije specifičnega pristajalnega območja brez
ovir za operacije CAT II, IIIA, IIIB, (Obstacle free zone –
OFZ) so določene v ICAO aneksu 14.

(4) Predpisane varne višine nad ovirami (OCA/H) za
CAT I, CAT II so določene na podlagi standardov v ICAO
doc. 8168-OPS/611. Predpisana varna višina ovir (OCH) na
letališču za CAT II ne sme biti višja od 30 metrov, če se na
letališču planira uvajanje operacij CAT III.

(5) Dnevne označbe VPS in voznih stez tvorijo označbe
praga in smeri VPS, označbe osi VPS, označbe konstantne
razdalje, označbe cone dotika (TDZ), označbe roba VPS,
označbe osi voznih stez.

6) Svetlobni sistem letališča tvorijo:
a) priletne luči,
b) luči praga VPS,
c) luči konca VPS,
d) luči roba VPS,
e) luči v osi VPS,
f) luči v območju dotika (TDZ),
g) luči roba voznih stez,
h) luči v osi voznih stez,
i) zaustavljalne luči (STOP BARS).
Dnevne označbe in svetlobni sistem letališča je določen

v ICAO Aneksu 14.

4. člen

(sistem za instrumentalno pristajanje)

(1) Sistem za instrumentalno pristajanje (ILS) tvorijo
naslednje komponente:

– oddajnik smeri, ki označuje podaljšek osi VPS v pro-
storu LLZ,

– oddajnik spuščanja, ki označuje raven spuščanja GP,
– zunanji označevalnik (OM) postavljen na oddaljeno-

sti ca. 4 Nm (7,2 km) od praga VPS,
– srednji označevalnik (MM) postavljen na oddaljeno-

sti 1050 m od praga VPS. Označevalnike lahko zamenja
P-DME.

(2) Pravilno delovanje ILS nadzorujeta monitorska si-
stema LLZ in GP in s tem zagotavljata natančnost signalov.
Naloga obeh monitorskih sistemov je, da izključita naprave
v primeru, ko pride do odklona snopa izven predpisanih
toleranc. V pogojih CAT III je monitorski sistem LLZ dopol-
njen s “Far-Field” monitorjem, ki nadzoruje usmerjenost
radiomagnetnega snopa LLZ na poziciji MM. “Far-Field”

monitor ne izključuje naprave, ampak signalizira njeno ne-
pravilno delovanje. Nepretrganost delovanja (continuity of
service) ILS je dodatni pogoj, ki je določen z MTBF (Mini-
mum Time Between Failures) in je za LLZ na 4000 ur in za
GP na 2000 ur. MTBF se zagotavlja s podvajanjem določe-
nih kritičnih elementov sistema.

(3) Referenčna točka sistema za instrumentalno prista-
janje je točka na predpisani višini, ki se nahaja vertikalno
nad pragom in v osi VPS. Za operacije CAT II in CAT III je
ta vrednost 15 metrov (50 čevljev) s toleranco +10/-0 čev-
ljev.

(4) Prisotnost vozil oziroma letal na določenih območ-
jih v bližini ILS lahko povzroči motnje pri delovanju oziro-
ma odklon radiomagnetnega snopa. To pogojuje zaščito te
cone, posebej pa je to pomembno pri izvajanju operacij CAT
II in CAT III. Zaščito te cone morajo zagotoviti letališke
službe in o tem obvestiti kontrolo letenja, ki bo na podlagi
takšnega obvestila dovolila izvajanje pristankov pri zmanj-
šani vidljivosti.

(5) Kontrola pravilnega delovanja ILS se izvaja s po-
močjo umerjanja naprav. Časovni rok pregledov je vezan na
kategorijo operacij in je podan v ICAO doc. 8071.

(6) Za delovanje letališča je potrebno zagotoviti dvojni
vir napajanja z električno energijo. Zagotovitev rezervnega
vira napajanja za vse elemente svetlobnega sistema je pred-
pisana v ICAO aneksu 14, za vse telekomunikacijske in
radionavigacijske naprave pa v ICAO aneksu 10. Pri opera-
cijah CAT II in CAT III se vključi agregat za rezervno
napajanje, ko se vidljivost zmanjša na 800 metrov ali baza
oblakov spusti pod 300 čevljev (90m) z nadaljnjo tendenco
slabšanja.

(7) Dovoljenje za obratovanje letališča v pogojih zmanj-
šane vidljivosti izda uprava.

III. LETALA

5. člen

(karakteristike in oprema letal)

Za operacije CAT I, CAT II, CAT IIIA, CAT IIIB v
pogojih zmanjšane vidljivosti, morajo letala izpolnjevati po-
goje glede letalskih zmogljivosti in karakteristik, kakor tudi
opreme in zanesljivosti njenega delovanja. Primernost dolo-
čenega tipa letala za operacije v pogojih zmanjšane vidljivo-
sti, se mora ugotavljati med poskusnimi poleti. To velja prav
tako za posamezne izvedbe določenega tipa letala, ki je
namenjen za uporabo pri operacijah določene kategorije v
pogojih zmanjšane vidljivosti. V takšnem primeru se zahte-
va dopolnilni preizkus modificirane verzije tipa letala oziro-
ma sestavnih komponent.

6. člen

(tehnični pogoji)

(1) Letalo je primerno za operacije v pogojih zmanjšane
vidljivosti, če izpolnjuje naslednje pogoje:

Operacija Tehnični pogoji

CAT I Certifikacija plovnosti za določeno
kategorijo letal

CAT II/IIIA/IIIB a) Certifikacija plovnosti za določeno
kategorijo transportnih letal
b) Izpolnjevanje specifičnih pogojev za
operacijepri zmanjšani vidljivosti

(2) Letala ne potrebujejo posebne certifikacije za ope-
racije CAT I. Za IFR polete, vključno prilete po ILS, morajo
biti letala opremljena v skladu z operativnimi predpisi in
predpisi za radijsko opremo.
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7. člen

(oprema)

(1) Instrumenti, naprave in druga oprema, ki so sestavni
del predpisane opreme za operacije CAT II in CAT III,
morajo posamično in skupno ustrezati zahtevam za plovnost,
ki so določene v dokumentu JAR-AWO 221.

(2) Zahteva za modifikacijo opreme na letalu zaradi
prilagoditve določeni operaciji, se mora predložiti upravi
preden se ta oprema vgradi v letalo. Uprava oceni ali je
potrebno izvršiti dodatni test letala ali opreme.

8. člen

(prileti po ILS)

(1) Pilot lahko sprejme odločitev o začetku izvajanja
prileta po ILS ne glede na to ali je v določenem trenutku
javljanja vrednost RVR v območju dotika (TDZ) enaka ali
večja od predpisane minimalne vrednosti RVR za to območje.

(2) Pilot ne sme nadaljevati prileta, če je pred preletom
OM (ali druge enakovredne točke), javljena vrednost RVR v
TDZ manjša od predpisane vidljivosti.

(3) Ko je letalo preletelo OM, se prilet lahko nadaljuje
do višine odločitve (DH). Pristanek je dovoljen, če je bil
vzpostavljen vizualni kontakt, ki ga je mogoče obdržati.

IV. LETALSKI PREVOZNIKI

9. člen

(postopki in navodila za posadke letal)

(1) Letalski prevoznik mora zagotoviti, da piloti v času
opravljanja svojega dela opravljajo predpisano usposablja-
nje in preverjanje usposobljenosti v skladu z določbami
ICAO Doc. 9365 (Manual on All Weather Operations) ter
določbami dokumeta JAR – OPS 1 Subpart E.

(2) Letalski prevoznik je dolžan predpisati postopke in
navodila za posadke letal, ki morajo vsebovati elemente iz
tretjega odstavka tega člena. Postopki in navodila so sestavni
del FOM.

(3) Standardni postopki posadke letala za prilet in pri-
stanek v pogojih CAT I, CAT II, CAT IIIA/IIIB, morajo
vsebovati opis delitve dolžnosti med člani posadke, uporabo
“check-liste”, navodila za upravljanje z letalsko opremo,
postopke za glasna javljanja (call-out), za navzkrižno nadzo-
rovanje (Cross-check), informacije in podporo. Postopki mo-
rajo zagotoviti, da bo eden od pilotov nadaljeval z nadzorom
instrumentov tudi med vizualno fazo prileta do in pod višino
odločitve. Postopki morajo vsebovati:

a) ročno vzletanje,
– ročni prilet in pristanek,

– avtomatski prilet do višine odločitve (DH), nato ročni
pristanek,

– avtomatski prilet pod višino odločitve (DH), nato
ročni pristanek,

– avtomatski prilet in avtomatski pristanek,
– avtomatski prilet avtomatski pristanek in avtomatska

vožnja po tleh,
– ročni in avtomatski postopek neuspelega prileta,

b) uporabo informacij o RVR (vidljivost vzdolž VPS)
kakor tudi informacije o delovanju zemeljskih naprav, tudi
takrat, ko predpisani postopki za CAT II, CAT IIIA/IIIB na
letališču niso izvedeni v celoti (npr. pri priletih v cilju uspo-
sabljanja, v času preizkušanja sistema letih, itd.),

c) postopke za odkrivanje pomanjkljivosti na napravah in
sistemih in potrebni ukrepi na višino opozoritve (Alert Hight)
pri CAT IIIA/IIIB pri priletih z opremo (fail operational),

d) določanje minimalne delujoče opreme v letalu,

e) informacije o maksimalno dovoljenih odstopanjih od
GP in LLZ do višine odločitve oziroma cone dotika z naved-
bo zahtevanih pogojev vidljivosti,

f) pogoje za odločitev pilota za začetek in nadaljevanja
prileta glede na javljeno vidljivost vzdolž VPS (RVR),

g) določanje operativnih minimumov za vzletanje, pri-
let in pristanek,

h) pri izračunavanju potrebne pristajalne dolžine na
suhi VPS (landing distance) v pogojih CAT IIIA in CAT
IIIB se mora zagotoviti 15% povečanje dolžine za suho VPS,
vendar dolžina ne sme biti manjša kot 300 metrov.

10. člen

(dokaz operativne zanesljivosti)

(1) Za pridobitev dovoljenja za CAT II, IIIA ali IIIB za
operacije v pogojih zmanjšane vidljivosti, mora letalski pre-
voznik dokazati operativno zanesljivost, da:

– je v celoti vodilni sistem letala učinkovit in zanesljiv
med letalskimi operacijami (Flight Guiding System),

– so okvare posameznega elementa odkrite, posledice
pa takoj (hitro) ustrezno odpravljene,

– vzdrževalni sistem zagotavlja stalno delovanje in za-
nesljivost avionske opreme,

– člani posadke varno izvajajo predpisane postopke,
– delitev dolžnosti med posameznimi člani posadke za-

gotavlja varno izvajanje vzletanja in pristajanja.
V dokaz operativne zanesljivosti je potrebno izvršiti

določeno število priletov po ILS. Začetek demonstracijskega
programa odobri uprava.

(2) Če letalski prevoznik prvič zaprosi za dovoljenje za
izvajanje operacij CAT II v pogojih zmanjšane vidljivosti
mora za dokazovanje operativne zanesljivosti izvršiti 200
priletov po ILS ob uporabi predpisane opreme in po predpi-
sanih postopkih. Najmanj 95% priletov mora biti uspešnih.
Med demonstracijo se upoštevajo minimumi za polete CAT
I, oziroma za operativne minimume za začetno fazo CAT II
pri višini odločitve DH 45 m (150 ft), RVR 500m. Začetno
dovoljenje za CAT II se lahko izda, če je letalo certificirano
za CAT II, in če so vsi pogoji tega pravilnika izpolnjeni.

(3) Če letalski prevoznik prvič zaprosi za dovoljenje za
operacije CAT IIIA ali IIIB v pogojih zmanjšane vidljivosti,
se operativna zanesljivost dokaže z najmanj 100 ILS prileti,
z uporabo predpisane opreme in postopkov, od tega mora
biti uspešnih 95% priletov in 100% pristankov in voženj po
VPS. Letalo mora imeti dovoljenje za operacije CAT II. Med
demonstracijskimi leti se upoštevajo minimumi za CAT II.

(4) Postopek za dokazilo o zanesljivosti letala se lahko
skrajša v primerih:

a) če ima letalski prevoznik predhodne izkušnje v ope-
racijah CAT II ali CAT III in uvaja različico določenega tipa
letala z enakimi osnovnimi napravami za krmiljenje letala in
za prikazovanje podatkov,

b) če gre za tip letala, za katerega je država članica JAA
že izdala dovoljenje za operacije CAT II ali CAT III nekemu
drugemu letalskemu prevozniku.

Pogoj, da se demonstracije za dokazovanje zanesljivo-
sti operacij CAT III lahko izvajajo pri RVR najmanj 300m
je, da je tip letala certificiran za CAT III in da so izpolnjeni
pogoji iz tega pravilnika.

11. člen

(izvajanje preizkusnih priletov)

(1) Izvajanje določenega števila preizkusnih priletov se
mora izvršiti na treh različnih VPS.

(2) Za prilete se morajo uporabljati ILS naprave, ki
ustrezajo določeni operativni kategoriji ali pa naslednji bolj
omejujoči operativni kategoriji. Maksimalno število operacij
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pri uporabi enega ILS je omejeno na 10 CAT IIIA ali IIIB
priletov na dan.

(3) Dovoljeno je, da se maksimalno 60% priletov izvrši
z istim letalom. Izjeme so dovoljene, če obseg flote zahteva
višji odstotek.

(4) Prilete morjo izvajati usposobljeni piloti, ki letijo na
določenih tipih letala. Posamezni pilot lahko izvrši največ
15% priletov. Izjeme so dovoljene, če številko posadk zahte-
va višji odstotek.

12. člen

(uspešnost demonstracijskih priletov)

Demonstracijski prileti so ocenjeni kot uspešni:
1. pri CAT II, če:
a) po preletu srednjega označevalnika (MM) ali druge

ustrezne točke:
– ne pride do večje spremembe položaja letala,
– ne pride do okvare opreme na letalu ali zemlji, ki bi

zahtevala znižanje kategorije,
b) med 150 m (500ft) in 30 m (100ft) nad višino praga

VPS:
– indicirana hitrost ne odstopa od predpisane hitrosti za

več kot ± 5kts,
– indicirana hitrost ter kurs, omogočata normalno rav-

nanje in pristanek;
c) je med 90 m (300ft) in 30 m (100ft) nad višino praga

VPS:
– letalo trimano za nadaljevanje normalnega prileta in

je uravnoveženost letala takšna, da omogoča ročno pilotira-
nje brez težav, večjih sprememb položaja letala oziroma
odstopanj od drsne ravnine (GP) in smeri prileta (LLZ),

– se ne prižge znak, ki opozarja na odstopanja.
2. pri CAT IIIA Fail-operational, če:
a) po preletu srednjega označevalnika (MM) ali druge

ustrezne točke:
– ne pride do večje spremembe položaja letala,
– ne pride do okvare opreme na letalu ali zemlji, ki bi

zahtevala znižanje operativne kategorije;
b) med 150 m (500ft) nad višino praga VPS in ravna-

njem letala indicirana hitrost ne odstopa od predpisane hitro-
sti za več kot ± 5kts;

c) se med 90 m (300ft) nad višino praga VPS in pristan-
kom ne prižge znak, ki opozarja na odstopanja in/ali če “avto
land” luč ne deluje;

d) letalo pristane, tako da:
– se glavno podvozje dotakne steze najmanj 60 m, toda

ne več kot 900 m od praga VPS,
– noben del glavnega pristajalnega podvozja ne odsto-

pa za več kot 21 m od osi VPS (polovica poti med zu-
nanjimi lučmi cone dotika in roba VPS).

3. pri CAT IIIA Fail-passive, če:
– so izpolnjeni pogoji od a) do d) 2. točke tega člena, in

če trimanje letala omogoča ročno izvajanje neuspelega prile-
ta (missed approach) ali ročni pristanek v primeru odpovedi
avtomatskega pristajalnega sistema.

4. pri CAT IIIB, če:
a) so izpolnjeni pogoji od a) do d) 2. točke tega člena, in

če je med vožnjo po tleh po pristanku zagotovljena razdalja
med vzdolžno osjo letala in osjo VPS (znotraj notranjega
roba luči v coni dotika), ki ni večja od 8 m, dokler se hitrost
ne zmanjša na hitrost pri kateri je možno letalo voditi ročno z
uporabo vidnih oznak;

b) operativni vizualni minimum temelji na uporabi
“Fail-Operational Roll-Out” sistema za vodenje letala po tleh
po pristanku. Prav tako mora biti zagotovljeno, da pri nobe-
nem pristanku med vožnjo po tleh razdalja glavnega prista-
jalnega podvozja in osjo VPS (sredina med zunanjim robom
luči cone dotika in roba VPS) ni večja od 21m.

13. člen

(evidentiranje dokazov o zanesljivosti operacij)

(1) Letalski prevoznik je dolžan evidentirati podatke o
zanesljivosti izvršenih pristankov.

Poleg avtomatskega snemalnega sistema (Automatic
Recording System), če je zagotovljen, mora prevoznik izpol-
niti ustrezen obrazec, ki ga člani letalske posadke izpolnijo
pri vsakem priletu.

Obliko obrazca potrdi uprava.

(2) Neuspešni prileti se ne upoštevajo v statističnih
podatkih, če so posledica:

– navodil ATC,

– pomanjkljivih signalov ILS ali odklonov teh signa-
lov,

– drugih zunanjih vplivov, ki jih posadka jasno prepoz-
na brez opozoril sistemov za signalizacijo napak.

Ocena neuspešnih priletov se predloži upravi.

14. člen

(odkrivanje pomanjkljivosti sistema)

Letalski prevoznik je dolžan opisati sistem za signalizi-
ranje okvar za ustrezno kategorijo operacij. Pri tem mora
navesti metode za odkrivanje okvar posameznih komponent
in način preseganja le-teh. Odvisno od vrste opreme mora ta
opis vsebovati:

– sistem za avtomatsko vodenje prileta in pristanka,
vključno z opisom instrumentov za položaj letala, smer,
višino in ILS.

– avtomatsko kontrolo moči (auto-throttle),

– sistem “flight-director” za vodenje letala,

– sistem za vodenje letala po tleh po pristanku (roll-
out) ter

– drugo bistveno opremo in naprave.

15. člen

(sistem vzdrževanja letalske opreme)

Letalski prevoznik mora organizirati sistem za vzdrže-
vanje in ga opisati v priročniku za vzdrževanje, ki zagotav-
lja, da letalska oprema ves čas ustreza ravni zmogljivosti in
zanesljivosti, ki je bila dokazana med preizkusom za prido-
bitev dovoljenja.

Sistem za vzdrževanje odobri uprava.

16. člen

(določanje letalske opreme)

Letalski prevoznik mora določiti potrebno opremo leta-
la, ki jo narekuje določena kategorija operacij in ki vsebuje:

– poglavje o sistemu klasifikacije,

– označbe opreme,

– število naprav po letalu,

– številke sestavnih delov,

– ime proizvajalca.

V dokumentaciji za vzdrževanje mora prevoznik nave-
sti, da je oprema potrebna za posamezno kategorijo operacij.

17. člen

(usposabljanje osebja za vzdrževanje)

Letalski prevoznik predloži program za začetno in na-
daljevalno usposabljanje tehničnega osebja, ki je zadolženo
za vzdrževanje in ravnanje z opremo na letalu. Program
mora vsebovati posebne pogoje za ravnanje z letalsko opre-
mo. Letalski prevoznik je dolžan voditi pregled usposablja-
nja osebja za vzdrževanje in ga na zahtevo predložiti upravi.
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18. člen

(nadzor zanesljivosti opreme)

Letalski prevoznik mora določiti postopke za nadzor
zanesljivosti opreme. Postopki morajo omogočiti ugotovitev

zanesljivosti posameznih delov opreme v določenem času
operacije in stalen pregled časovnega spremljanja trenda
zanesljivosti.

19. člen

(poročila o izkušnjah pri CAT II, CAT IIIA in CAT IIIB)

(1) V prvem letu po pridobitvi dovoljenja za ustrezno
kategorijo operacij je letalski prevoznik dolžan upravi pred-
ložiti za vsako trimesečje poročilo, ki vsebuje:

– skupno število uspešnih priletov z določenim tipom
letala, izvršenih v dejanskih ali simuliranih vremenskih po-
gojih, v skladu s postopki za ustrezne kategorije operacij in
pri uporabi primerne letalske opreme,

– skupno število neuspelih priletov v skladu z ustrezno

kategorijo operacij z navedbo vzrokov, letališča in registrsko
oznako letala.

(2) Vzroki morajo biti razdeljeni glede na napake letal-
ske opreme, neustrezen postopek posadke ali napake v delo-
vanju zemeljske opreme oziroma na neuspele prilete, ki so

posledica navodil ATC.

20. člen

(komisija za odobritev operacij)

(1) Za vsako letališče, kjer se uvajajo operacije CAT II,
IIIA, IIIB, Uprava oblikuje in določi komisijo.

(2) Na podlagi določb tega pravilnika komisija ugotovi,
če so izpolnjeni pogoji za uvedbo CAT II, IIIA, IIIB v

pogojih zmanjšane vidljivosti.
(3) Na podlagi ugotovitev komisije iz prvega in druge-

ga odstavka tega člena, uprava izda letališču dovoljenje za
obratovanje v pogojih zmanjšane vidljivosti (CAT II, CAT
IIIA, IIIB).

21. člen

(dovoljenje za letalske prevoznike)

(1) Če nameravajo letalski prevozniki izvajati lete v

pogojih zmanjšane vidljivosti (CAT II, CAT IIIA, IIIB),
morajo pridobiti dovoljenje uprave.

(2) Prevoznik naslovi prošnjo na upravo, ki letalskemu
prevozniku izda dovoljenje.

Prošnja vsebuje specifikacije glede tipa letal, ki se bodo
uporabljala za operacije ter operativne minimume, s katerimi
se bo izvajalo vzletanje, prilet in pristanek.

(3) Dovoljenje se izda za določeni tip letala (osnovni

tip ali serija), za katerega je dokazano, da izpolnjuje vse
zahtevane pogoje. To dovoljenje velja za tiste smeri VPS na
vseh letališčih, za katere je uprava izdala dovoljenje za vzle-
te, prilete in pristanke, razen v primeru če uprava presodi, da
so zahtevani pogoji določene države neprimerni. Dovoljenje

se lahko izda pod določenimi pogoji in je lahko časovno
omejeno.

(4) Uprava prekliče dovoljenje, če:

– se leti ne izvajajo v skladu s pogoji pod katerimi je

bilo izdano,

– ne obstajajo več okoliščine zaradi katerih je bilo do-
voljenje izdano,

– dovoljenje ni bilo uporabljeno več kot eno leto.

V. LETALIŠKE SLUŽBE

22. člen

(službe na letališčih)

(1) Na letališču morajo za varno pristajanje in vzletanje
v pogojih zmanjšane vidljivosti delovati službe; kontrola
letenja, meteorološka služba, gasilska služba in ostale opera-
tivne službe na letališču.

(2) Vse službe iz prvega odstavka pripravijo navodila
za delo v pogojih zmanjšane vidljivosti katere potrdi uprava.

(3) Navodila za delo operativnih služb se izdelajo v
skladu ICAO Aneksom 14 in ICAO doc. 9476.

23. člen

(služba kontrole letenja)

(1) Za varnost pristanka v pogojih zmanjšane vidljivo-
sti CAT II, CAT III mora kontrolor letenja nemudoma sporo-
čiti pilotu vse podatke o delovanju in spremembah v delova-
nju radionavigacijskih, svetlobnonavigacijskih in meteoro-
loških sistemov.

(2) Odločitev za izvajanje operacij CAT II in CAT III
lahko sprejme le vodja letala.

(3) Naloga kontrolorjev letenja je, da obvestijo pilote o
operativnosti ILS, svetlobnega sistema in o zagotovitvi var-
nostnih ukrepov pri zmanjšani vidljivosti.

(4) V pogojih prileta in pristajanja v pogojih zmanjšane
vidljivosti CAT II in CAT III so kontrolorji letenja dolžni
povečati separacijo med zaporednimi letali v pristajanju,
oziroma med letali, ki vzletajo in tistimi, ki pristajajo.

(5) Tehnična navodila za delo službe kontrole letenja
izda uprava.

24. člen

(služba letalskih operacij)

(1) Služba letalskih informacij (v skladu z ICAO anek-
som 15) objavlja vse spremembe v zvezi z delovanjem siste-
ma za vzletanje in pristajanje v pogojih zmanjšane vidljivo-
sti.

(2) Služba letalskih informacij je dolžna spremeniti vse
letalske karte ter tekstovne dele v Zborniku Letalskih infor-
macij Slovenije, po preteku testnega delovanja sistema za
vzletanje in pristajanje v pogojih zmanjšane vidljivosti.

25. člen

(meteorološka služba)

(1) Vidljivost pri CAT I ocenjuje meteorološki opazo-
valec po predpisanem postopku. Pri operacijah CAT II in
CAT III pa se vidljivost vzdolž VPS (RVR) meri s pomočjo
transmissometrov, ki se postavijo na treh lokacijah vzdolž
VPS. Če RVR ni elektronsko izmerjen se vidljivost na dolo-
čenih točkah izmeri na drug način (meteorološki opazovalec,
pilot…).

(2) Višina oblakov se meri s pomočjo Ceilometrov, ki
se postavijo v priletni ravnini pred pragom VPS.

(3) Meritev smeri in hitrosti prizemnega vetra se vrši s
pomočjo anemometra, ki se postavi v bližino pristajalnega
praga VPS. Podatki o vetru se stalno snemajo in hkrati tudi
zapisujejo.

Meteorološka oprema mora biti zagotovljena po ICAO
Aneksu 3 in 14.

(4) Meteorološka služba mora podatke o izmerjenih
meteoroloških elementih takoj posredovati navigacijskim
službam (ATS). V pogojih CAT II in CAT III mora biti
zagotovljen stalni avtomatski prenos podatkov.

(5) Merilne, prenosne in video naprave morajo biti
vezane na rezervni izvor električne energije, saj je dovoljeni
prekinitveni čas pri operacijah CAT II, IIIA, IIIB:
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– za transmissometre 1 sekunda,
– za anemometre in ceilometre 15 sekund.
Ne glede na navedbe, se mora vsaka informacija o

okvari v sistemu za merjenje ali prenosa RVR podatkov v
pogojih CAT II, IIIA, IIIB neposredno javiti organom ATS.

26. člen

(gasilska služba)

V času, ko se izvajajo prileti v pogojih zmanjšane vi-
dljivosti CAT II in CAT IIIA, IIIB, mora biti gasilska služba
v stanju pripravljenosti.

VI. UPORABNIKI LETALIŠČA

27. člen

(gibanje po manevrskih površinah letališča)

(1) Uporabnik letališča je dolžan zagotoviti da:

– bodo vse osebe, ki imajo dovoljenje za gibanje po
manevrskih površinah letališča poučene o varnostnih ukre-
pih in letaliških predpisih,

– se na zaščitnih conah ILS ne nahajajo gradbeni stroji,
vozila ali parkirana letala,

– označi gibalne poti na parkirni ploščadi letališča za
vozila,

– se vozila gibajo po manevrskih površinah le z dovo-
ljenjem ATS in obojestransko radijsko zvezo,

– dostop do letal na letališki ploščadi je dovoljen le po
servisnih cestah.

(2) Na zahtevo organov ATS je uporabnik letališča
dolžan zagotoviti zaščitno-varnostne ukrepe in obvestiti or-
gane ATS, da so ukrepi vzpostavljeni. Na podlagi obvestila,
da so varnostni ukrepi vzpostavljeni, bo kontrola letenja
odobrila izvajanje operacij CAT II/CATIII. Priprave za uved-
bo posebnih varnostnih ukrepov na letališču se pričnejo, ko
je vrednost RVR 800 metrov in baza oblakov 300 čevljev
(90m) s trendom slabšanja. Delovanje letališča v pogojih
zmanjšane vidljivosti traja najmanj do takrat, dokler vred-
nost RVR ne preseže 800 metrov in baza oblakov ni nižja od
300 čevljev s trendom boljšanja.

VII. OPERATIVNI MINIMUMI

28. člen

(minimumi za vzlet, prilet in pristanek v pogojih zmanjšane
vidljivosti)

(1) Pri določanju minimumov za vzlet se normalno
upošteva samo vidljivost, razen če je potrebno, da se vidijo
in obidejo ovire v območju vzleta. V tem primeru bo mini-
mum dopolnjen še z podatkom o minimalni vertikalni vidlji-
vosti, pilot pa mora pred vzletom videti ovire.

Vse kritične ovire morajo biti označene na ustreznih
kartah.

(2) Minimumi za vzlet ne smejo biti nižji kot so mini-
mumi za pristajanje na določenem letališču z okvaro motor-
ja, razen v primeru, če je na razpolago alternativno letališče,
ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– meteorološki pogoji na alternativnem letališču omo-
gočajo pristajanje z okvaro motorja,

– za dvomotorna letala: oddaljenost do alternativnega
letališča ni večja kot 60 minut leta od odhodnega letališča pri
potovalni hitrosti z enim motorjem v okvari,

– za večmotorna letala: oddaljenost do alternativnega
letališča ni večja kot 120 minut leta od odhodnega letališča
pri potovalni hitrosti z enim motorjem v okvari.

29. člen

(minimumi za vzlet)

(RVR) Vidljivost vzdolž VPS

Razpoložljive luči RVR/Vidljivost
Opomba 3

Brez luči (samo podnevi) 500 m

Robne luči VPS in/ali luči v
OSI VPS 250/300 m

Opombi 1 in 2

Robne luči VPS in luči v OSI VPS 200/250 m
Opomba 1

Robne luči VPS in luči v OSI VPS 150/200 m
in stalni podatki o RVR Opombi 1 in 4.

Opomba 1: Višje vrednosti veljajo za letala kategorije D.

Opomba 2: Za letenje ponoči se zahtevajo robne luči VPS ter

luči na pragu in na koncu VPS.

Opomba 3: Vrednost RVR na začetku VPS lahko nadomesti

ocena pilota.

Opomba 4: Zahtevane vrednosti RVR morajo biti dosežene

na vseh točkah razen na začetku VPS (glej opombo 3)

30. člen

(minimumi za vzlet pri RVR manjšem od 400 metrov)

(1) Sistem luči na VPS mora vsebovati luči v osi VPS z
maksimalnim 30 m razmakom, robne luči VPS z maksimal-
nim razmakom 60 m. Za minimum vzletanja manjšem od
200 m razmak med lučmi v osi VPS ne sme biti večji od
15 m. Rezervno napajanje za luči mora biti vključeno v času
1 sekunde.

(2) Minimalna potrebna vidljivost je odvisna od omeji-
tve vidnega kota iz pilotske kabine (pred nosom letala in
naprej) in višine oči pilota nad VPS.

(3) Vidljivost na začetku VPS, sredini VPS in koncu
VPS mora ustrezati predpisanim minimumom za vzlet. Če
RVR ni izmerjena se vidljivost na navedenih pozicijah lahko
določi drugače (na primer z neposrednim opazovanjem pilo-
ta na poziciji za vzlet).

(4) Minimumi za vzlet pri RVR manjšem od 400 m so
dovoljeni samo, če so zagotovljeni zaščitni ukrepi v skladu z
določbami ICAO dokumenta 9476-AN/927 – Surface Move-
ment Guidance and Control Systems.

31. člen

(kategorije letal)

Pri določanju minimumov za vzlet se upoštevajo kate-
gorije letal od A do D.

Kategorija letal Vat (Hitrost nad pragom VPS)

A Manj kot 91 vozlov

B Od 91 do 120 vozlov

C Od 121 do 140 vozlov

D Od 141 do 165 vozlov

E Od 166 do 210 vozlov

32. člen

(postopki usposabljanja posadk)

Ko se določajo minimumi za vzlet pri RVR 200 m ali
manj, je potrebno predpisati postopke za koordinacijo med
člani posadke, za glasna javljanja hitrosti (calls out) in jav-
ljanja morebitne okvare, tako da se vodja letala v popolnosti
skoncentrira na vodenje letala.
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33. člen

(minimumi za vzlet pri RVR manjšem od 150 metrov)

(1) Za minimum za vzlet pri RVR manjšem od 150 m se
zahteva elektronski smerni sistem vodenja pri vzletu, ki mo-
ra biti certificiran v skladu z zahtevami JAR-OPS 1 Subpart
E. Če vodilni sistem pri vzletu uporablja signale LLZ na
VPS, morajo signali ustrezati pogojem iz ICAO Aneksa 10
za zmogljivosti CAT III.

(2) Uprava lahko letalskemu prevozniku zmanjša mini-
mum za vzlet na 125 m RVR (kategorija letal A, B, C) ali
150 m (kategorija D) pod pogoji da:

a) so zagotovljeni zaščitni ukrepi pri zmanjšani vidlji-
vosti,

b) so vključene visoko intenzitetne luči v osi VPS z
razmakom največ 15 m in robne luči VPS z razmakom 60 m,

c) so člani posadke primerno usposobljeni na simula-
torju,

d) je vizualni segment iz pilotske kabine najmanj 90 m,
e) je RVR izmerjena na vseh obveznih točkah.
(3) Uprava lahko letalskemu prevozniku, ki uporablja

letalo z elektronskim smernim sistemom zmanjša minimum
za vzlet na manj kot 125 m (kategorija A, B, C) ali manj kot
150 m (kategorija D) vendar ne pod 75 m. Pri tem morajo biti
zagotovljeni pogoji iz drugega odstavka tega člena.

34. člen

(minimumi za pristanek v pogojih CAT I)

Letalski prevoznik mora zagotoviti, da predpisana viši-
na odločitve za prilet v pogojih CAT I ne bo nižja:

a) od minimalne višine odločitve navedene v priročniku
za vodenje letala (AFM),

b) od minimalne višine do katere se lahko radionaviga-
cijska naprava uporablja brez zunanje vidljivosti,

c) od OCH za določeno kategorijo letala,
d) od 200 čevljev (60 metrov).

Minimumi za prilet v pogojih CAT I

Višina odločitve Pripomočki/RVR
(DH) Celotna oprema Osnovna oprema

200 čevljev (60 m) 550 m 800 m

Opomba: Zgoraj navedene številke pomenijo izmerjeno RVR

ali meteorološko vidljivost spremenjeno v RVR.

35. člen

(minimumi za pristanek v pogojih CAT II)

Letalski prevoznik mora zagotoviti, da predpisana viši-
na odločitve za prilet CAT II ne bo nižja:

a) od minimalne višine odločitve navedene v AFM,
b) od minimalne višine do katere se lahko radionaviga-

cijska naprava uporablja brez zunanje vidljivosti,
c) od OCH za določeno kategorijo letal,
d) od višine odločitve za katero je posadka pooblaščena
e) od 100 čevljev (30 metrov).

Minimumi za operacije CAT II

Višina  Auto-coupled pod višino odločitve (DH)

odločitve (Opomba 1)

Vidnost vzdolž VPS Vidnost vzdolž VPS

Letala categorije A, B, C Letala kategorije D

100–120 čevljev 300 m 350/300 (opomba 2)

Opomba 1: Opomba “auto-coupled” pod višino odločitve
(DH) pomeni, da se sistem za avtomatsko vodenje letala (AFCS)
uporablja do višine, ki ne presega 80% predpisane višine odloči-
tve. Predpisi o plovnosti, ki določajo najmanjšo višino za uporabo
avtomatskega sistema za krmiljenje letala vplivajo tudi na določi-
tev ustrezne višine odločitve (DH).

Opomba 2: Za letala kategorije D, velja minimum 300 m pri
avtomatskem pristanku.

36. člen

(minimumi za pristanek v pogojih CAT IIIA, IIIB)

Operacije CAT III se delijo na operacije CAT IIIA
in IIIB.

Operacije CAT IIIA se izvajajo z višino odločitve ne
manjše od 50 čevljev (15 m) ali brez višine odločitve z RVR
najmanj 200 m.

Operacije CAT IIIB se izvajajo z višino odločitve, ki je
najmanj enaka MAHB (Minimum Approach Break Altitude)
za določeni tip letala ali brez DH.

Predpisana RVR je odvisna od opreme za vodenje leta-
la po VPS po pristanku.

To velja tudi za pristanke CAT IIIB brez višine odloči-
tve. Pri tej vrsti pristankov se uvaja višina opozarjanja (Alert
height).

37. člen

(minimumi za CAT III)

RVR za prilete CAT III ob upoštevanju krmilnih siste-
mov na letalu in višine odločitve (DH).

Minimumi za CAT III

Krmilni sistemi letala / RVR v metrih

Fail Passive Fail Operational

Brez roll-out Z roll-out sistemom.

sistema. Po avtom. Po avtom. pristanku

pristanku vodenje vodenje po VPS je

po VPS ni zagotovljeno

zagotovljeno

Kategorija Višina Fail passive Fail operational

odločitve

(DH)

III A manj kot 200 m 200 m 200 m 200 m
100
čevljev

III B manj kot Ni dovoljeno Ni dovoljeno 125 m 75 m
50
čevljev

III C brez DH Ni dovoljeno Ni dovoljeno Ni dovoljeno 75 m
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VIII. KONČNI DOLOČBI

38. člen

Ta pravilnik je usklajen z mednarodnimi predpisi, stan-
dardi in priporočili.

Ob tem pravilniku se uporabljajo dokumenti:
– ICAO Annex 3: Annex 3 to the Convention on Inter-

national Civil Aviation – Meteorological Services, (Meteo-
rološke službe),

– ICAO Annex 4: Annex 4 to the Convention on Inter-
national Civil Aviation – Aeronautical Charts, (Letalske kar-
te),

– ICAO Annex 10: Annex 10 to the Convention on
International Civil Aviation – Aeronautical Telecommmuni-
cations, Volume 1, (Letalske telekomunikacije),

– ICAO Annex 14: Annex 14 to the Convention on
International Civil Aviation – Aerodromes, (Letališča),

– ICAO PANS OPS: doc. 8168 – Procedure for Air
Navigation Services – Aircraft Operations, Volume I, II,
(Letalske operacije),

– ICAO PANS – RAC: doc. 4444 – Procedures for Air
Navigation Services – Rules of the Air Traffic Services,
(Procedure za letalske navigacijske službe – Pravila službe
kontrole letenja),

– ICAO doc. 9365 – AN/910: Manual of all Weather
Operations, (Priročnik za operacije v vseh vremenskih pogo-
jih),

– ICAO doc. 9328 – AN/908: Manual of Runway Vi-
sual Range Observing and Reporting Practices, (Priročnik za
določanje vidljivosti vzdož vzletno pristajalne steze in poro-
čanje),

– ICAO doc. 9476 – AN/927: Manual of Surface Mo-
vements Guidance and Control Systems,

– ICAO doc. 8071: Manual on Testing of Radio Navi-
gation Aids, Volume I, II, (Priročnik za preizkušanje radio
navigacijskih naprav),

– ECAC doc. 17: Common European Procedures for
the Authorisation of Category II and III Operations, Issue III,
(Evropske procedure pri izdaji dovoljenja za operacije CAT
II in CAT III),

– JAR – AWO: All Weather Operations, (Letenje v
vseh vremenskih pogojih),

– JAR – OPS 1: Operations, (Komercialni zračni pre-
voz).

39. člen

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

Št. 344-17/97
Ljubljana, dne 20. oktobra 1997.

Anton Bergauer l. r.
Minister

za promet in zveze

3281.

Na podlagi 12. člena zakona o ustanovah (Uradni list
RS, št. 60/95) in 100. člena zakona o upravi (Uradni list RS,
št. 67/94) izdaja minister za znanost in tehnologijo

O D L O Č B O
o soglasju k aktu o ustanovitvi Ustanove dr. Šiftarjeva

fundacija

S to odločbo se izdaja soglasje k aktu (pogodbi) o
ustanovitvi Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija, s katerim so
ustanovitelji:

– dr. Ivan-Vanek Šiftar, Petanjci 19, Tišina
– Znanstveno raziskovalni center Slovenske akademije

znanosti in umetnosti, Ljubljana, Gosposka ul. 13, ki ga
zastopa dr. Oto Luthar

– Univerza v Mariboru, Maribor, Krekova ul. 2, ki jo
zastopa prof. dr. Franc Pernek

– Zveza združenj borcev in udeležencev NOB Sloveni-
je, Glavni odbor Ljubljana, ki jo zastopa gospa Ela Atena
Ulrih

– Občina Cankova-Tišina, ki jo zastopa župan Alojz
Flegar

– Občina Gornja Radgona, ki jo zastopa gospa Darinka
Bodanec

– Mura, European Fashion Design, Proizvodnja obla-
čil, d.d., ki jo zastopa Darja Senčur

– Zavarovalnica Triglav d.d., Enota Murska Sobota, ki
jo zastopa Rudi Cipot

– Pomurska banka Ljubljanska banka, d.d., ki jo zasto-
pa Lidija Gumilar

– Radenska d.d., Radenci, Zdraviliško naselje 14, ki jo
zastopa Milena Čosić

– Mestna občina Murska Sobota, Karduša ul. 2, ki jo
zastopa župan Andrej Gerenčer

ustanovili Ustanovo dr. Šiftarjeva Fundacija s sedežem
v Tišini, Petanjci 19, čemer je notar mag. Andrej Rošker iz
Murske Sobote, St. Rozmana 10 z dne 14. 10. 1996 izdal
notarski zapis, opr. št. SV 289/96.

Osebe, pooblaščene za zastopanje Ustanove dr. Šiftar-
jeva fundacija so člani uprave v skladu z ustanovitvenim
aktom: dr. Oto Luthar, gospa Darja Senčur, gospa Zita Šiftar,
po sprejemu pravil ustanove pa oseba v skladu z določbami
teh pravil.

Št. 477/97
Ljubljana, dne 15. oktobra 1997.

Minister
za znanost in tehnologijo
dr. Joze Marinček l. r.

USTAVNO SODIŠČE

3282.

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem z zahtevo Občine Štore, na seji dne 9.
oktobra 1997

o d l o č i l o:

1. 1. člen  statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS,
št. 41/95) ni v neskladju z ustavo in zakonom.

2. Ni v neskladju z ustavo, da 2. in 3. člena zakona o
ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni
list RS, št. 60/94 in 69/94) določata območja občin po ob-
močjih naselij in da zakonu o ustanovitvi občin ter o določi-
tvi njihovih območij ni priložen grafični prikaz območij
občin.

3. Zahteva Občine Štore za oceno ustavnosti zakona o
ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij se zavrže,
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kolikor se nanaša na oceno ustavnosti določitve območij
občin na tak način, da so posamezna naselja razdeljena med
dve ali več občin.

O b r a z l o ž i t e v
A)

1. Občina Štore, ki jo na podlagi sklepa občinskega
sveta zastopa župan (v nadaljevanju: predlagatelj), navaja,
da je zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih
območij (v nadaljevanju: ZUODNO) v neskladju z ustavo
zato, ker določa območja občin tako, da našteva imena nase-
lij, ki sestavljajo območje občin, ne določa pa njihovih meja
in ne vsebuje grafičnega prikaza medobčinskih meja. Glede
na to naj bi meje med občinami ne bile jasno določene.
Predlagatelj meni tudi, da območje naselja ni primerna osno-
va za določanje območja občine, ker gre zgolj za zemljepisni
pojem, ki naj bi služil le pošti in državni upravi pri izvajanju
njunih nalog. Občani oziroma državljani pa naj bi se bili,
navaja predlagatelj, dejansko orientirali po krajevnih skup-
nostih, občini, mestu itd., kjer so poleg teritorialnega ele-
menta poudarjeni tudi drugi povezovalni elementi (skupni
interesi oziroma potrebe ljudi). Predlagatelj zatrjuje, da je
sporno tudi to, da se del naselja ne more izločiti oziroma
priključiti drugi občini, saj zakon določa meje občin po
naseljih. Opozarja tudi na primere, ko je z ZUODNO meja
med dvema občinama določena tako, da vsaka občina obse-
ga območje dela istega naselja. Tako naj bi bile občine v
neenakopravnem položaju.

2. Zatrjevana nejasnost meja naj bi povzročala težave
na več področjih, tako npr. tudi na področju prostorskega
planiranja. Kot primer posledice zatrjevane protiustavnosti

ZUODNO navaja predlagatelj problematiko meje med Obči-
no Štore in Mestno občino Celje; sporni naj bi bili območje,
na katerem leži industrijski kompleks Železarne Štore, in
območje naselja Zvodno. Iz strokovnega gradiva, ki je služi-
lo za določitev referendumskih območij, je po navedbah
predlagatelja izhajalo, da naj bi meja med občinama potekala
po mejah Krajevne skupnosti Štore in Teharje. Šele po obja-
vi statuta Mestne občine Celje, navaja predlagatelj, naj bi
bila Občina Štore ugotovila, da je ob del teritorija, saj se
meja krajevne skupnosti ni pokrivala z mejo naselja. Ob-
močje Železarne Štore naj bi bilo kot del naselja Teharje
postalo sestavni del Mestne občine Celje, čeprav je sodilo v
Krajevno skupnost Štore. Enako naj bi se bilo zgodilo tudi z
delom naselja Zvodno.

3. Posledica zatrjevane protiustavnosti naj bi bila v
tem, da si občine same v statutih določajo meje. Tako naj bi
bil tudi statut Mestne občine Celje (v nadaljevanju: statut) v
1. členu določil območje občine po grafični prilogi k statutu;
meja naj bi se razlikovala od meje, kakršna je bila razvidna
iz strokovnih podlag za oblikovanje referendumskih obmo-
čij, ki jih je vlada poslala tedanjim občinskim skupščinam.
Mestna občina Celje naj bi si bila prisvojila območje, na
katerem leži industrijski kompleks Železarne Štore, in del
območja naselja Zvodno. Občina Štore naj bi bila tako v
nasprotju z zakonom izgubila del ozemlja, s tem pa tudi
pomemben prihodek – nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča, ki ga plačuje Železarna Štore.

4. Predlagatelj se v zahtevi sklicuje tudi na odločbo, s
katero je ustavno sodišče spoznalo kot protiustavna 2. in
3. člen ZUODNO (odl. št. U-I-183/94, v zbirki: OdlUS III,
122). Meni, da je glede na to odločbo logično, da so vsi
občinski statuti v delu, ki opredeljuje območje občine, v
neskladju z ustavo.

5. Državni zbor v odgovoru na del zahteve, ki se nanaša
na ZUODNO, navaja, da po njegovem mnenju zahteva ni
utemeljena. Državni zbor navaja, da so območja občin dolo-
čena po območjih naselij v skladu z drugim odstavkom
139. člena ustave. Zavrača tudi trditev predlagatelja, da ob-
močje in meje naselij niso natančno opredeljeni. Navaja, da
natančne podatke o tem vodi Geodetska uprava Republike
Slovenije.

6. Mestna občina Celje v odgovoru na del zahteve, ki se
nanaša na statut, navaja, da so meje Mestne občine Celje
določene z zakonom na osnovi meja naselij, kot so določene
v registru teritorialnih enot. Navedbe predlagatelja zavrača
kot neutemeljene.

7. Geodetska uprava Republike Slovenije – območna
geodetska uprava Celje, izpostava Celje, v svojem pojasnilu
z dne 9. 8. 1995 navaja, da iz registra območij teritorialnih
enot, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije,
izhaja, da sta obe sporni območji del Mestne občine Celje.
Območje naselja Zvodno je po prvi točki 3. člena ZUODNO
vključeno v območje Mestne občine Celje. Sporno območje,
kjer leži železarna, pa je po geodetski evidenci del območja
naselja Teharje, ki je po zakonu prav tako sestavni del ob-
močja Mestne občine Celje.

B)

8. Statut Mestne občine Celje (v nadaljevanju: statut) v
prvem odstavku 1. člena določa, da Mestna občina Celje
obsega območje, določeno z ZUODNO. V drugem odstavku
tega člena je določeno, da je priloga statuta tudi karta ob-
močja Mestne občine Celje. V skladu s to prilogo (karto je
ustavno sodišče pridobilo od uprave Mestne občine Celje)
spada v območje Mestne občine Celje tudi celotno območje
naselja Teharje, ki obsega tudi območje, na katerem leži
Železarna Štore. V območje Mestne občine Celje spada tudi
celotno območje naselja Zvodno.

9. Ustava določa v tretjem odstavku 139. člena, da se
občina ustanovi z zakonom, ki tudi določi njeno območje.
Glede na to mora biti določba občinskega statuta, ki govori o
območju občine, v celoti v skladu z ZUODNO, saj bi bila
sicer v nasprotju ne le z zakonom, ampak tudi s tretjim
odstavkom 139. člena ustave. Če občinski statut določa ob-
močje občine – to sicer ni potrebno, saj je območje določeno
z zakonom –, mora v celoti povzeti ustrezno določbo zako-
na. Če je sestavni del občinskega statuta tudi grafični prikaz
območja občine, mora le-ta ustrezati grafičnemu prikazu iz
uradne geodetske zbirke podatkov (registra območij terito-
rialnih enot). Izpodbijani 1. člen statuta je v celoti skladen s
prvo točko 3. člena ZUODNO, karta, ki mu je priložena, pa
je skladna z izvlečkom iz registra območij teritorialnih enot,
ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije. Izpodbi-
jani 1. člen statuta ni v neskladju z ustavo oziroma zakonom.

10. Ustavno sodišče je z odločbo, na katero se sklicuje
predlagatelj (U-I-183/94) spoznalo kot protiustavna 2.
in 3. člen ZUODNO. V citirani odločbi je navedlo razloge
protiustavnosti teh dveh členov v celoti in naložilo zakono-
dajalcu, da protiustavnost odpravi najkasneje šest mesecev
pred razpisom naslednjih lokalnih volitev. Kot protiustavne
pa ni ocenilo posameznih točk 2. in 3. člena ZUODNO. Iz
citirane odločbe ne izhaja, da so območja vseh občin, usta-
novljenih z ZUODNO, v neskladju z ustavo. Zato je trditev,
da je določba občinskega statuta, ki opredeljuje območje
občine, v neskladju z ustavo že zgolj zato, ker sta v nesklad-
ju z ustavo 2. in 3. člen ZUODNO, neutemeljena.
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11. Navedbe predlagatelja, da območje naselja ni pri-
merna podlaga za določitev območja občine, so neutemelje-
ne, saj ustava v drugem odstavku 139. člena določa, da
območje občine obsega naselje ali več naselij, ki so poveza-
na s skupnimi potrebami in interesi prebivalcev. Območje
naselja je torej po ustavi podlaga za določitev območja obči-
ne. Zakonodajalec v 12. členu zakona o lokalni samoupravi
le povzema to določbo.

12. Pri členitvi države na občine kot temeljne lokalne
skupnosti je treba izbrati temeljno teritorialno enoto, ki bo
služila kot podlaga za njihovo oblikovanje. Ta teritorialna
enota je zidak v procesu oblikovanja temeljnih lokalnih skup-
nosti in sama ni lokalna skupnost, temveč le zemljepisno
opredeljena prostorska enota. Ustavodajalec se je pri izbiri
temeljne teritorialne enote za oblikovanje občin odločil za
območje naselja. Naselja pa so pravno določena na podlagi
zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb
(odločba ustavnega sodišča št. U-I- 94/94 – v zbirki: OdlUS
III, 59). Zakonodajalec je torej ravnal v skladu z ustavo, ko
je območja občin določil po območjih naselij, kot so oprede-
ljena v citiranem zakonu.

13. Predlagatelj je mnenja, da bi bil moral zakonodaja-
lec pri določanju območij občine v primerih, ko se meje
naselja sekajo z mejami krajevne skupnosti, upoštevati sled-
nje. Ustavno sodišče se ni spuščalo v presojo, ali bi bil
zakonodajalec v posameznih primerih to lahko storil; ali bi
bil torej krajevno skupnost zaradi njenih značilnosti (ta skup-
nost je bila v komunalnem sistemu nekakšen nadomestek za
samoupravne občine – dr. Janez Šmidovnik, Lokalna samou-
prava, Cankarjeva založba, 1995, str. 154) v določenih ute-
meljenih primerih lahko prehodno (za potrebe oblikovanja
prve mreže občin) štel za “naselje” v smislu drugega odstav-
ka 139. člena ustave. Za obravnavano zadevo je pomembna
ocena, da zakonodajalec ni ravnal protiustavno, ko je za
naselje v smislu drugega odstavka 139. člena ustave štel
naselje, kot ga opredeljuje zakon o imenovanju in evidenti-
ranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80 in 42/86
ter Uradni list RS, št. 8/90). Naselje je v 2. členu tega zakona
opredeljeno kot “strnjena ali nestrnjena skupina stavb, ki
sestavljajo naseljeno zemljepisno enoto (mesto, trg, vas, in-
dustrijsko ali rudarsko naselje, zdravilišče in podobno), ki
ima skupno ime, lastni sistem oštevilčenja stavb ter določe-
no območje, ki ga tvori eden ali več statističnih okolišev.”
Tako definirana naselja so bila z vidika ustavnih določb
primerna kot zidak v procesu oblikovanja novih občin.

14. Navedbe predlagatelja, da je “sporno tudi to, da se
del naselja ne more izločiti oziroma priključiti drugi občini,
saj zakon določa meje občin po naseljih”, ustavno sodišče ni
štelo za zahtevo za oceno ustavnosti zakona o postopku za
ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij (Uradni
list RS, št. 44/96) ali zakona o imenovanju in evidentiranju
naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80 in 42/86), saj
predlagatelj izrecno navaja, da izpodbija le določbe
ZUODNO in statuta.

15. 1. člen  ZUODNO določa: “S tem zakonom se po
poprej opravljenem referendumu ustanovijo občine in dolo-
čijo njihova območja, imena in sedeži ter število članov
občinskih svetov za prve volitve. Ta zakon določa tudi obči-
ne, ki imajo status mestne občine.” V 2. in 3. členu ZUOD-
NO ustanavlja občine, določa njihova imena in sedeže ter
njihova območja. Območja občin so določena po območjih
naselij; v nekaterih primerih so naselja razdeljena med dve
sosednji občini, tako da območje vsake od teh dveh občin
obsega del območja določenega naselja.

16. Navedba vlagatelja, da meje med občinami niso
jasno določene, ni utemeljena. Območja občin so določena
po območjih naselij, evidenco imen in območij naselij pa
vodi Geodetska uprava Republike Slovenije v registru ob-
močij teritorialnih enot Republike Slovenije (drugi odstavek
13. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic
in stavb, Uradni list SRS, št. 5/80 in 46/86). Evidenca je
sestavljena iz grafičnih prikazov in seznamov (prvi odstavek
2. člena Navodila o evidentiranju območij teritorialnih enot
in hišnih številk, Uradni list RS, št. 11/80). Območje občine
se po 30. členu tega navodila prevzame iz zakona, ki določa
območja občin.

17. Določbe ZUODNO, ki določajo območja nekaterih
občin tako, da je isto naselje razdeljeno med dve občini, ne
posegajo v pravice Občine Štore oziroma v njen ustavni
položaj, kar je po prvem odstavku 23. člena zakona o ustav-
nem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju:
ZUstS) oziroma 91. členu zakona o lokalni samoupravi pro-
cesna predpostavka za vložitev zahteve za oceno ustavnosti
in zakonitosti. Območje te občine je namreč določeno po
celotnih območjih naselij. Dejstvo, da je območje nekaterih
občin določeno drugače, ne postavlja Občine Štore v neena-
kopraven položaj. Glede na to je bilo treba zahtevo v tem
delu zavreči.

C)

18. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
21. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Lovro Šturm in
sodniki dr. Peter Jambrek, dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž
Krivic, Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Boštjan M. Zupan-
čič. Prvo točko izreka je sprejelo soglasno, drugo in tretjo pa
s petimi glasovi proti dvema. Proti sta glasovala sodnika
Jerovšek in Krivic, ki sta dala ločeni mnenji.

Št. U-I-42/96-12
Ljubljana, dne 9. oktobra 1997.

Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3283.

Na podlagi prvega odstavka 49. člena zakona o državni
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95) Statistični urad Republi-
ke Slovenije objavlja

P O R O Č I L O
o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na

območju Slovenije za oktober 1997

Cene življenjskih potrebščin so se oktobra 1997 v pri-
merjavi s septembrom 1997 povišale za 0,5%, cene na drob-
no pa tudi za 0,5%.

Št. 052-07-2/97
Ljubljana, dne 30. oktobra 1997.

Direktor
Statističnega urada

Republike Slovenije
Tomaž Banovec l. r.
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3284.

Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za tisk in

Združenje delodajalcev Slovenije, Sekcija za grafično, časo-

pisno informativno, založniško in knjigotrško dejavnost, kot

predstavnika delodajalcev ter

Konfederacija sindikatov PERGAM kot predstavniki

delojemalcev, sklenejo

A N E K S
h kolektivni pogodbi grafične dejavnosti

(Uradni list RS, št. 20/95 in 42/95)

1. člen

Prvi odstavek točke D) uvodnih določb kolektivne po-

godbe grafične dejavnosti (Uradni list RS, št. 20/95 in 42/95)

se spremeni, tako da glasi:

“Ta pogodba začne veljati z dnem podpisa in velja do

31. 10. 1997”.

2. člen

Prvi odstavek 66. člena kolektivne pogodbe grafične

dejavnosti se spremeni, tako da se četrta alinea črta.

3. člen

V času pogajanj lahko stranki kolektivne pogodbe gra-

fične dejavnosti, na podlagi skupne ocene pogajanj, trajanja

kolektivne pogodbe grafične dejavnosti podaljšata.

4. člen

Dne 30. 9. 1996 vložena odpoved kolektivne pogodbe

grafične dejavnosti se šteje za pravočasno vloženo in se rok

izteče z dnem prenehanja veljavnosti kolektivne pogodbe

grafične dejavnosti.

5. člen

V drugih določbah kolektivna pogodba za grafično de-

javnost ostane nespremenjena.

Ta aneks začne veljati z dnem podpisa dosedanjih pod-

pisnikov na strani predstavnikov delodajalcev in delojemal-

cev.

Ljubljana, dne 27. marca 1997.

GZS – Združenje za tisk Konfederacija sindikatov

Predsednik UO Slovenije Pergam

Andrej Lesjak l. r. Predsednik

Dušan Rebolj l. r.

GZS – Združenje za tisk Združenje delodajalcev Slovenije

Predsednik Sekcija za grafično,

Zvone Novak l. r. časopisno informativno,

založniško in knjigotrško dejavnost

Predsednica

Kristina Kobal l. r.

Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o regi-

straciji aneksa h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Mini-

strstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisan v register

kolektivnih pogodb z datumom 10. 10. 1997 pod zap. št.

56/2 in št. spisa 121-03-007/95-009.

3285.

Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje celulozne,

papirne in papirno predelovalne industrije Slovenije, Zdru-

ženje delodajalcev Slovenije, Sekcija za celulozno, papirno

in papirno predelovalno industrijo Slovenije kot predstavni-

ka delodajalcev in

Konfederacija sindikatov Pergam kot predstavnik delo-

jemalcev, sklenejo

A N E K S
h kolektivni pogodbi celulozne, papirne in papirno

predelovalne dejavnosti Slovenije
(Uradni list RS, št. 13/94 in 37/96)

1. člen

Prvi odstavek točke D) uvodnih določb kolektivne po-

godbe celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti

Slovenije se spremeni, tako da glasi:

“Ta pogodba začne veljati osmi dan po objavi v Urad-

nem listu RS in velja do 31. 10. 1997”.

2. člen

Zadnji odstavek točke D) se spremeni in glasi:

“Tarifna priloga, ki je sestavni del te pogodbe in se

nanaša na uresničevanje določb 35. do 48. člena te pogodbe

velja do 31. 10. 1997”.

3. člen

V času pogajanj lahko stranki kolektivne pogodbe na

podlagi skupne ocene pogajanj trajanje kolektivne pogodbe

sporazumno podaljšata.

4. člen

V drugih določbah kolektivna pogodba ostane nespre-

menjena.

Ta aneks začne veljati z dnem podpisa dosedanjih pod-

pisnikov na strani predstavnikov delodajalcev in delojemal-

cev.

Ljubljana, dne 25. septembra 1997.

Gospodarska zbornica Slovenije Konfederacija sindikatov

Združenje za celulozno, papirno Slovenije

in papirno predelovalno PERGAM

industrijo Slovenije Predsednik

Predsednik Dušan Rebolj l. r.
Franc Jerina l. r.

Združenje delodajalcev Slovenije

Sekcija za celulozno, papirno in

papirno predelovalno industrijo Slovenije

Predsednik

Karel Korošec l. r.

Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o regi-

straciji aneksa h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Mini-

strstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisan v register

kolektivnih pogodb z datumom 10. 10. 1997 pod zap. št.

38/3 in št. spisa 121-03-0043/94-008.
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OBČINE

BELTINCI

3286.

Na podlagi 31. in 43. člena zakona o urejanju prostora
(Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), 2. člena zakona o
planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Urad-
ni list RS, št. 48/90) ter na podlagi 20. člena statuta Občine
Beltinci (Uradni list RS, št. 41/96) je Občinski svet občine
Beltinci na izredni seji dne 16. 10. l997 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana bivše Občine

Murska Sobota za območje Občine Beltinci

1. člen

(Uvodne določbe)

Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za ob-
dobje od leta 1986 do leta 2000 (Ur. objave, št. 24/86),
dopolnjenega v letu 1990 (Ur. objave, št. 10/90) – v nadalj-
njem besedilu: dolgoročni plan in prostorskih sestavin sred-
njeročnega družbenega plana Občine Murska Sobota za ob-
dobje od leta 1986–1990 (Ur. objave, št. 24/86),
dopolnjenega v letu 1987 (Ur. objave, št. 7/87) – v nadalj-
njem besedilu: srednjeročni plan, na območju Občine Beltin-
ci, ustanovljene z zakonom o lokalni upravi (Uradni list RS,
št. 72/93).

2. člen

Spremembe in dopolnitve se nanašajo na tekstualni del
in grafične prikaze na območje Občine Beltinci, ki zavzema
naslednje katastrske občine: Beltinci, Dokležovje, Bratonci,
Gančani, Lipa, Lipovci, Ižakovci in Melinci.

3. člen

(Dolgoročni plan)

Poglavje 6.3.1. Urbanistične zasnove naselij se dopolni
tako, da se na koncu poglavja doda besedilo:

Urbanistična zasnova naselja Beltinci
Z urbanistično zasnovo naselja Beltinci so opredeljene

planske usmeritve za razvoj dejavnosti, njihova prostorska
organizacija in podrobnejša raba prostora.

Naselje Beltinci postaja središče občinskega pomena,
kjer se zbirajo upravne, oskrbe in storitvene dejavnosti ter
proizvodne dejavnosti.

Meje naselja, definirane z dosedaj veljavnimi planski-
mi dokumenti se spreminjajo, in sicer se naselje širi na
južnem delu, kjer se predvideva ureditev športno-rekreacij-
ske dejavnosti, ter na vzhodu, kjer gre za širitev stanovanj-
skega območja ter območja, predvidenega za industrijo in
obrt.

V obstoječem delu naselja se razporeditev dejavnosti
ne spreminja. Razen območij, kjer so posamični objekti druž-
bene infrastrukture (osnovna šola, ambulanta, lekarna, vrtec)
so vsa ostala območja namenjena stanovanjem z možnostjo
ureditve manjših poslovnih, servisnih ali obrtnih delavnic.

Za še neizgrajena območja naselja, kot so: rekreacijska
cona, industrijska cona in nekatera nova stanovanjska ob-
močja, bodo na podlagi programskih zasnov pripravljeni
izvedbeni načrti.

4. člen

Predvideni so posegi na 1. območje kmetijskih zem-
ljišč. Tabela izjemnih posegov je podana v obrazložitvi.

5. člen

Spremeni in dopolni se kartografski del dolgoročnega
plana Občine M. Sobota v merilu in sicer za območje Občine
Beltinci, in sicer:

1. zasnova primarne rabe, ki združuje tematiko kart
Rudnine in Vodno gospodarstvo,

2. zasnova kmetijstva in gozdarstva,

3. zasnova prometnega omrežja,

4. zasnova varstva naravne in kulturne dediščine,

5. načini urejanja,

ostale karte v merilu 1:25000 in 1:50000 se vsebinsko
ne spreminjajo,

6. karte v merilu 1:5000, ki so istočasno sestavni del
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana –
in sicer karte z oznakami:

Turnišče 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42,
43, 44 in 45, Radgona 40 in 50 ter Ljutomer 2 in 3,4.

Sestavni del odloka je tudi kartografsko gradivo iz Ur-
banistične zasnove v merilu 1:5000 in sicer:

1. namenska raba,

2. načini urbanističnega urejanja,

3. komunalna in energetska infrastruktura,

4. prometna infrastruktura,

5. vodno gospodarstvo,

6. zasnova območij za SLO.

6. člen

(Srednjeročni plan)

V srednjeročnem družbenem planu Občine M. Sobota
za obdobje od leta l986 do leta l990 (Ur. objave, št. 24/86) se
spremeni in dopolni poglavje 8.2. Komunalna infrastruktura,
in sicer se na koncu poglavja doda novi odstavek:

Predvideno je centralno zbirališče kadavrov na območ-
ju Občine Beltinci v katastrski občini Bratonci. Lokacija je
izbrana na podlagi študije o izbiri najprimernejše lokacije.

7. člen

Spremeni in dopolni se kartografski del Družbenega
plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986–1990, in sicer
pregledni katastrski načrti v merilu 1:5000 kot so navedeni
že v 5. členu tega odloka.

8. člen

Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgo-
ročnega in srednjeročnega plana Občine M. Sobota za ob-
močje Občine Beltinci pričnejo veljati osmi dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 053-10/97
Beltinci, dne 16. oktobra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Beltinci

Marjan Maučec l. r.
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3287.

Na podlagi 18. člena zakona o naravni in kulturni de-
diščini (Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86 ter 20. člena statuta
Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 41/96) je Občinski svet
občine Beltinci na izredni seji dne 16. 10. l997 sprejel

O D R E D B O
o javni razgrnitvi osnutka sprememb odloka

o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih
spomenikov na območju bivše Občine Murska Sobota

za Občino Beltinci

I

Javno se razgrne osnutek sprememb odloka o razglasi-
tvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na
območju Občine Murska Sobota zaradi spremembe v ob-
močju naselbinskega območja Beltinci.

II

Osnutek sprememb in dopolnitev odloka se razgrne na
sedežu Občine Beltinci. Javna razgrnitev traja 30 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS.

III

V času javne razgrnitve lahko dajo občani, organi, or-
ganizacije in skupnosti pismene pripombe k osnutku, župa-
nu Občine Beltinci ali na sedežu Občine Beltinci.

Št. 055-10/97
Beltinci, dne 16. oktobra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Beltinci

Marjan Maučec l. r.

3288.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju prostora (Urad-
ni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89, 5/90 in Uradni list
RS, št. 26/90, 3/91, 10/91, 17/91, 55/92, 13/93, 18/93, 47/93,
71/93, 29/95, 44/97) ter 20. člena statuta Občine Beltinci
(Uradni list RS, št. 41/96)) je Občinski svet občine Beltinci
na izredni seji dne 16. 10. l997 sprejel

O D R E D B O
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev

prostorskih ureditvenih pogojev za nižinski del bivše
Občine Murska Sobota za Občino Beltinci

I

Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev pro-
storskih ureditvenih pogojev za nižinski del Občine Murska
Sobota zaradi spremembe v načinih urejanja za območje
Jugovo v Beltincih in industrijske cone v Lipovcih.

II

Osnutek sprememb in dopolnitev PUP se razgrne na
sedežu Občine Beltinci. Javna razgrnitev traja 30 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS.

III

V času javne razgrnitve lahko dajo občani, organi, or-
ganizacije in skupnosti pismene pripombe k osnutku, župa-
nu Občine Beltinci ali na sedežu Občine Beltinci.

Št. 054-10/97
Beltinci, dne 16. oktobra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Beltinci

Marjan Maučec l. r.

CELJE

3289.

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 ukinitvi statusa zemljišča v splošni

rabi (v k.o. Medlog)

Objavljam sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni
rabi v k.o. Medlog, ki ga je Občinski svet mestne občine
Celje sprejel na seji dne 1. 10. 1997, nanj pa sta dala soglasje
Občina Vojnik in Občina Štore.

Župan
Mestne občine Celje

Jože Zimšek l. r.

Občinski svet mestne občine Celje je na podlagi
17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št.
41/95) na seji dne 1. 10. 1997 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

(v k.o. Medlog)

1. člen

S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi
za nepremičnine označene z naslednjimi parc. št.:

– 1778/2 dvorišče v izmeri 175 m2

zelenica v izmeri 96 m2

– 1778/3 zelenica v izmeri 159 m2

dvorišče v izmeri 38 m2

vpisani v vl. št. 563, k.o. Medlog.

2. člen

Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti
značaj zemljišča v splošni rabi in postanejo last Mestne
občine Celje.

3. člen

Ta sklep se javno objavi po pridobitvi pisnega soglasja
Občinskih svetov občine Vojnik in Občine Štore.
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4. člen

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

Št. 46601-0005/96
Celje, dne 1. oktobra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

3290.

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 ukinitvi statusa zemljišča v splošni

rabi (v k.o. Brezova)

Objavljam sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni
rabi v k.o. Brezova, ki ga je Občinski svet mestne občine
Celje sprejel na seji dne 1. 10. 1997, nanj pa sta dala soglasje
Občina Vojnik in Občina Štore.

Župan
Mestne občine Celje

Jože Zimšek l. r.

Občinski svet mestne občine Celje je na podlagi
17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št.
41/95) na seji dne 1. 10. 1997 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

(v k.o. Brezova)

1. člen

S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi
za nepremičnino, označeno s parc. št. 1192/10 – cesta v
izmeri 90 m2, ki je vpisana pri vl. št. 267, k.o. Brezova.

2. člen

Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa preneha imeti
značaj zemljišča v splošni rabi in postane last Mestne občine
Celje.

3. člen

Ta sklep se javno objavi po pridobitvi pisnega soglasja
Občinskih svetov občine Vojnik in Občine Štore.

4. člen

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

Št. 32100-0026/97
Celje, dne 1. oktobra 1997.

Predsednik
Občinsekga sveta

mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

CERKNO

3291.

Občinski svet občine Cerkno je na podlagi 51. člena
zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Urad-
ni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št.
26/90, 18/93, 47/93 in 44/97) in na podlagi 6. člena navodila
o merilih za to, kaj se šteje za objekte oziroma posege v
prostor, za katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovolje-
nje in kaj se lahko šteje za pomožne objekte (Uradni list
SRS, št. 27/85) ter na podlagi 29. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) in 25. člena statuta
Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) na seji dne 22. 10.
1997 sprejel

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

objektih, napravah in drugih posegih v prostor
v Občini Cerkno, za katere ni potrebno lokacijsko

dovoljenje

1. člen

V odloku o pomožnih objektih, napravah in drugih
posegih v prostor v Občini Cerkno, za katere ni potrebno
lokacijsko dovoljenje (Uradni list RS, št. 45/96), se spremeni
1. člen tako, da se glasi:

“S tem odlokom se določa vrsta, namen, največja veli-
kost in način gradnje pomožnih objektov, drugih objektov in
naprav ter posegov v prostor, za katere ni potrebno lokacij-
sko dovoljenje, temveč zadostuje odločba pristojnega uprav-
nega organa o dovolitvi priglašenih del.”

2. člen

Spremeni se peta alinea – A 3. člena odloka tako, da se
glasi:

“– nadstreški nad dostopi in dovozi v objekte in nad-
streški za potrebe parkiranja avtomobila, traktorja, koles,
mopedov in motorjev ter avtomobilske prikolice pri indivi-
dualnih stanovanjskih hišah in gospodarskih objektih ter
kmetijsko gospodarskih objektih s površino pokritega pro-
stora do 30 m2.”

– prekritje teras v lahki montažni izvedbi iz kovinskih
ali lesenih konstrukcijskih elementov na točkovnih temeljih,
do tlorisne površine 20 m2,

– izgradnja manjših strešnih pomolov in vgradnja stre-
šnih oken.”

Spremeni se druga in šesta alinea – B 3. člena odloka
tako, da se glasi:

“– leseni in montažni kozolci do dolžine 8 m in širine in
5 m ter leseni pritlični skednji, kašče, lesene sušilnice in
shrambe sena, krme, stelje, poljščin, orodja, izdelkov oziro-
ma polizdelkov in začasno zavetišče za živino do skupne
tlorisne površine 40 m2,

– gradnja in popravilo gozdnih vlak in poljskih poti do
širine 2,5 m, ki niso javno dobro s soglasjem hidrogeologa.”

Dopolni se 3. člen – C, tako da se glasi:

“– trajne ograje za živino in ograje za zaščito pred
divjadjo do višine 2,5 m in lovske preže,

– opremljanje in vzdrževanje obstoječih parkov, poči-
vališč, otroških igrišč ter objektov in naprav za rekreacijo,

– nadstrešnice za potnike na avtobusnih postajališčih v
skladu s pogoji iz PUP.
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3. člen

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem li-
stu RS.

Št. 351-03/97
Cerkno, dne 22. oktobra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

3292.

Občinski svet občine Cerkno je na podlagi 2. člena
zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem ob-
dobju (Uradni list RS, št. 48/90), 8. člena zakona o kmetij-
skih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96), 15. člena statuta
občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95), na predlog odbora
za urejanje prostora in varstvo okolja na seji dne 22. 10.
1997 sprejel

S K L E P

I

Dovoljujejo se izjemni posegi na varovana kmetijska
zemljišča

– v k.o. Šebrelje
na parcelnih številkah: 155, 154, 160, 161, 164/1 in

164/2 zaradi postavitve radijske postaje ruralnega radijskega
digitalnega naročniškega sistema na relaciji KS Šebrelje –
Črni vrh nad Cerknem.

II

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem li-
stu RS.

Št. 352-01/96
Cerkno, dne 22. oktobra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

3293.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo), 3., 23., 30. in 56.
člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni
list RS, št. 15/94), odločbe ustavnega sodišča (Uradni list
RS, št. 13/95) ter skladno s statutom Krajevne skupnosti
Orehek, je Svet krajevne skupnosti Orehek na seji dne 4. 10.
1997 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Orehek

1. člen

Za območje Krajevne skupnosti Orehek, razen za hišno
številko Orehek 6, se razpiše referendum za uvedbo krajev-

nega samoprispevka v denarju za izvajanje sprejetih progra-
mov krajevne skupnosti.

2. člen

Referendum bo v nedeljo, 23. novembra 1997 na obi-
čajnih glasovalnih mestih.

3. člen

Z referendumom se bodo krajani Krajevne skupnosti
Orehek izrekli o uvedbi 3% krajevnega samoprispevka za
obdobje petih let in sicer od 1. 1. 1998 do 1. 1. 2003.

4. člen

Sredstva, zbrana s krajevnim samoprispevkom, se bodo
uporabljala:

– za razširitev in asfaltacijo poti od vasi Orehek do
cerkve Sv. Ubalda,

– za pridobitev dokumentacije in izgradnjo mrliške ve-
žice.

5. člen

Skupna vrednost programov znaša 9,000.000 SIT. S
krajevnim samoprispevkom bo zbranih ca. 5,000.000 SIT,
preostala sredstva pa bodo zagotovljena iz občinskega prora-
čuna (B program), del sredstev pa bodo krajani prispevali
tudi z delom.

6. člen

Zavezanci plačila krajevnega samoprispevka bodo kra-
jani, ki stalno prebivajo na območju krajevne skupnosti Ore-
hek, razen hišne številke Orehek št. 6 in sicer:

– zaposleni krajani od plač in nadomestil, zmanjšanih
za davke in prispevke iz OD (od neto plače) po stopnji 3%,

– upokojenci od pokojnin, ki je osnova za davek od
osebnih prejemkov, zmanjšane za prispevke in davke, po
stopnji 3%,

– zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali
poklicno dejavnost in imajo stalno prebivališče v Krajevni
skupnosti Orehek, od bruto osnove za obračun prispevkov za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo
in zaposlovanje, po stopnji 3%,

– zavezanci, ki se jim davek odmerja od dopolnilne
dejavnosti, od davčne osnove – dobička, zmanjšane za od-
merjene davke, po stopnji 3%,

– zavezanci, ki dosegajo dohodke s priložnostnim de-
lom na podlagi pogodbe o delu, od davčne osnove, zmanjša-
ne za odmerjene davke in prispevek, po stopnji 3%,

– krajani, lastniki zemljišč, ki imajo stalno prebivališče
na območju Krajevne skupnosti Orehek, od katastrskega
dohodka, negozdnih in gozdnih površin, po stopnji 6%.

7. člen

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

8. člen

Krajevni samoprispevek bodo obračunavala in odtego-
vala podjetja, zavodi in drugi izplačevalci plač ali nadome-
stil in pokojnin.

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

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

9. člen

Krajevni samoprispevek se zbira na žiro računu Krajev-
ne skupnosti Orehek. Svet krajevne skupnosti Orehek lahko
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neangažirana denarna sredstva samoprispevka ustrezno krat-
koročno veže pri banki.

Izvajanje krajevnega samoprispevka se spremlja z let-
nim in zaključnim poročilom. Svet KS je dolžan o zbranih in
porabljenih sredstvih najmanj enkrat letno poročati na zboru
krajanov.

10. člen

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

11. člen

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

KRAJEVNA SKUPNOST OREHEK

G L A S O V N I C A

Na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka
v denarju dne 23. 11. 1997 za dobo petih let za območje
krajevne skupnosti Orehek:

– za razširitev in asfaltacijo poti vas Orehek do cerkve
Sv. Ubalda,

– za pridobitev dokumentacije in izgradnjo mrliške ve-
žice, po programu, ki ga je sprejel Svet KS Orehek, ter v
skladu s sklepom o razpisu referenduma,

g l a s u j e m
ZA PROTI

Žig

Volilec izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo ZA,
če se strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma besedo PRO-
TI, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.

12. člen

Referendum vodi volilna komisija Krajevne skupnosti
Orehek, pri čemer smiselno uporablja določila zakona o
lokalnih volitvah in zakona o referendumu in o ljudski ini-
ciativi.

13. člen

Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna
skupnost Orehek.

14. člen

Poročilo o izidu referenduma objavi volilna komisija
KS Orehek. V primeru pozitivnega izida glasovanja Svet KS
Orehek sprejme sklep o uvedbi samoprispevka.

Poročilo in sklep se objavita v Uradnem listu RS.

15. člen

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

Št. 009-01/97
Cerkno, dne 4. oktobra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

KS Orehek
Simon Franjko l. r.

ČRNOMELJ

3294.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86
in Uradni list RS, št. 26/90) in 19. člena statuta Občine
Črnomelj (Uradni list RS, št. 39/95 in 65/95) je Občinski
svet občine Črnomelj na seji dne 29. 10. 1997 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah

in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Drage II.
Črnomelj

1

Javno se razgrne osnutek odloka o spremembah in do-
polnitvah odloka o zazidalnem načrtu Drage II. Črnomelj.
Osnutek je izdelalo podjetje Pin, d.o.o., Črnomelj pod št.
97-150 v oktobru 1997.

2

Osnutek bo razgrnjen na sedežu Občine Črnomelj v
delovnem času občinske uprave. Osnutek bo razgrnjen naj-
manj 30 dni po začetku veljavnosti tega sklepa.

3

Med javno razgrnitvijo osnutka se skliče javna obrav-
nava. Javno obravnavo organizira Občina Črnomelj, ki zago-
tovi potrebne strokovne podlage in razlage.

O času in kraju javne razgrnitve in javne obravnave
morajo biti zainteresirani oblačni na primeren način obveš-
čeni.

4

Pisne pripombe in predloge na osnutek podajo zaintere-
sirani na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340
Črnomelj.

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

5

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

Št. 352-13/97
Črnomelj, dne 30. oktobra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta občine

Črnomelj
Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.

DOL PRI LJUBLJANI

3295.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94) in 20. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, št.
U-I-13/94, 45/94 – odločba US RS, št. U-I-144/94 in Uradni
list RS, št. 57/94, 14/95; 20/95 – odločba ustavnega sodišča
RS, št. U-I-285/94) ter 16. člena statuta Občine Dol pri
Ljubljani (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine
Dol pri Ljubljani na 27. seji dne 21. 10. 1997 sprejel
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O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu

Občine Dol pri Ljubljani za leto 1997

1. člen

Spremeni se 3. člen navedenega odloka, ki glasi:
Skupni prihodki proračuna za leto l997 znašajo

297,993.000 SIT in se razporedijo za:
– financiranje zagotovljene porabe 219,868.000 SIT,
– financiranje drugih dogovorjenih nalog 78,125.000 SIT.

2. člen

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

Št. 81-/97
Dol pri Ljubljani, 21. oktobra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Dol pri Ljubljani
Anton Silvester Zupan l. r.

GORENJA VAS-POLJANE

3296.

Na podlagi 10. in 17. člena statuta Občine Gorenja vas-
Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 5/95), 37. in 43. člena

zakona o urejanju naselij (Uradni list RS, št. 18/84, 15/89)

ter prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju
prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) je

Občinski svet občine Gorenja vas-Poljane na 27. seji dne

3. 11. 1997 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine

Gorenja vas-Poljane za obdobje 1986–2000

1

Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev pro-

storskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Ob-

čine Gorenja vas-Poljane za obdobje 1986–2000.

2

Dokumentacija bo javno razgrnjena v prostorih Občine

Gorenja vas-Poljane, Poljanska c. 87, Gorenja vas. Javna

razgrnitev bo trajala 30 dni od objave sklepa v Uradnem
listu RS.

3

V času javne razgrnitve lahko k dokumentu podajo

svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne ose-
be, organizacije in skupnosti in le-te posredujejo Občini

Gorenja vas-Poljane.

4

V  času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava,
v četrtek, 4. 12. 1997, ob 19. uri v prostorih Občine Gorenja

vas-Poljane v dvorani Partizan.

5

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem li-
stu RS.

Št. 5-7/97
Gorenja vas-Poljane, dne 3. novembra 1997.

Župan Predsednik
Občine Gorenja vas-Poljane Občinskega sveta

Jože Bogataj l. r. občine Gorenja vas-Poljane
Karel Jezeršek l. r.

GROSUPLJE

3297.

Na podlagi drugega odstavka 25., 39. in 40. člena zako-
na o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list
SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86, Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93 57/93, 71/93 in 29/95) in na podlagi 18. ter
84. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95)
je Občinski svet občine Grosuplje na 33. seji dne 22. oktobra
1997 sprejel

O D L O K
o ureditvenem načrtu za zadrževalnik Bičje–Grosuplje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se v skladu s srednjeročnim družbenim
planom Občine Grosuplje za obdobje 1986–1990, spreme-
njenim in dopolnjenim 1987, 1990, 1992 (Uradni list SRS,
št. 36/86, 9/87, 18/88, 29/90 in Uradni list RS, št. 34/92,
38/92, 3/93) in spremembami in dopolnitvami prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Gro-
suplje za obdobje 1996–2000 (Uradni list RS, št. 3/97) sprej-
me ureditveni načrt za zadrževalnik Bičje, ki ga je pod
številko projekta 1077/97 izdelal Projektivni atelje–Prostor,
d.o.o. iz Ljubljane v marcu 1997.

2. člen

Ureditveni načrt iz 1. člena tega odloka vsebuje nasled-
nje sestavine:

1. Tekstualni del

2. Pogoji organov in organizacij

3. Grafični del

3.1. Izsek iz planskih dokumentov v M 1:5000

3.2. Kopija katastrskega načrta v M 1:1000, 1:2880

3.3. Pregledna situacija v M 1: 5000

3.4. Ureditvena situacija, komunalne naprave in vodi v
M 1:2500

3.5. Prostorske ureditve po posameznih področjih v
M 1:2500

3.6. Tehnični elementi za zakoličenje v M 1:2500

3.7. Geodetski načrt obstoječega stanja – detajl pregra-
de v M 1: 500

3.8. Ureditvena situacija – detajl pregrade v M 1: 500

3.9. Vzdolžni profil Bičja v M 1:1000/100

3.10. Karakteristični prečni prerez pregrade
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II. MEJA OBMOČJA UREDITVENEGA NAČRTA

3. člen

Območje ureditvenega načrta obsega naslednje parcele,
oziroma njihove dele:

k.o. Stranska vas, parc. št. 507/2, 507/3, 511/2, 516/2,
517, 518, 519/1, 519/2, 519/3, 519/4, 519/5, 520/1, 520/2,
520/3, 520/4, 520/5, 522, 524/1, 524/2, 525/1, 525/2, 526/1,
526/2, 527/1, 527/2, 528/1, 529/2, 530, 532/1, 532/2, 532/3,
532/4, 533, 535, 536, 537, 540, 541, 542, 543, 544, 547,
548/1, 548/2, 549, 552, 553, 554, 555/1, 555/2, 556, 557,
568/1, 568/2, 603, 610/1, 886/1, 886/2, 888/1, 888/2, 890/1,
890/2, 893, 894/1, 894/2, 896/2, 896/3, 1010/3, 1019/3,
1042/1, 1052 in 1061

k.o. Sela, parc. št. 510/1, 510/3, 511/1, 511/2, 513/1,
513/2, 515/1, 515/2, 517/1, 517/2, 519/1, 519/2, 553/2, 555/1,
555/2, 555/3, 561/1, 561/2, 562/2, 601, 606/1, 609, 610,
611, 613/1, 613/2, 615/1, 615/2, 618/1, 618/2, 619, 621,
624, 626, 627, 628, 629, 630/1, 633/2, 635, 636/1. 636/3,
637/1, 637/4, 638, 639/1, 639/3, 641/1, 2027/2, 2029/3,
2042/1 in 2043.

Parcele, na katerih bo zgrajena pregrada so:
520/4, 529/1, 529/2, 529/3, 530, 886/1, 886/2, 888/1,

888/2, 890/1, 1019/1, 1019/3, 1042/1 in 1052, vse k.o. Stran-
ska vas.

Ureditveno območje meri ca. 63,55 ha.

4. člen

Meja ureditvenega območja poteka po južni meji parce-
le 886/2, k.o. Stranska vas, nato poteka po poti (parcela št.
1010/3), se obrne proti zahodu ob severni meji parcel 888/1,
1052, 890/1, 890/2, 896/2, 516/2, 511/2 in 507/3, vse k.o.
Stranska vas, zatem pa naprej po severni meji parcel 639/4,
641/1, 637/4, 637/1, 636/3, 636/1, 635 in 633/2, vse k.o.
Sela. Na severozahodnem vogalu parcele 633/2 se obrne
proti jugu, poteka po zahodni meji parcel 633/2, 630/1 in
629, k.o. Sela, kjer zavije proti vzhodu ter poteka po južni
meji parcel 629, 627 in 624, k.o. Sela. Meja zatem zavije
proti jugu in poteka po zahodni meji parcel 609, 610, 611,
613/2, 615/1 in 618/2, vse k.o. Sela. V jugozahodnem voga-
lu parcele 618/2 se meja zopet obrne proti zahodu in poteka
po severni meji parcel 618/1, 606/1, 601, 561/2, 561/1, 562/2
553/2, 555/2 555/3, 519/1in 519/2, vse k.o. Sela. Nato obide
del severovzhodnega dela parcele 517/2, se v vogalu obrne
proti jugu ter poteka ob parcelah 2029/1 in 2029/3, obe k.o.
Sela. Ob parceli 511/1 zavije po južni meji parcele in nato po
zahodni meji parcele 513/1, ki jo obide tudi po južnem robu,
se nadaljuje po južni meji parcel 513/2 in 515/2, k.o. Sela.
Parcelo 568/1, k.o. Stranska vas obide po južni in vzhodni
meji, se nadaljuje po južni meji parcel 557, 556, 555/2,
555/1, 603, 610/1, 537, 536 in 535, vse k.o. Stranska vas.
Parcele 534, k.o. Stranska vas se izogne tako, da poteka po
delu vzhodne meje parcele 535, po južni meji parcele 541 ter
po zahodni meji parcele 533, vse k.o. Stranska vas. Parcelo
533 obide še po južni meji in se nadaljuje ob parceli 1019/1,
obide parcelo 529/2 po južni in vzhodni meji (ob parceli
1019/3), severno od objekta (parcela št. 73) zavije proti
vzhodu ter poteka po vzhodni meji parcele 529/3 do parcele
886/2, vse k.o. Stranska vas.

III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO IN
POSEGANJE V PROSTOR

5. člen

Ureditveni načrt zadrževalnika Bičje določa način, ob-
seg in pogoje zadrževanja visokih voda v območju zadrže-

valnika, ukrepe za izgradnjo pregrade zadrževalnika, ukrepe
med in po končani izgradnji ter končno sanacijo površin po
izgradnji nasipa.

Pogoji za izgradnjo pregrade zadrževalnika

6. člen

Posegi v prostor za potrebe izgradnje zadrževalnika se
smejo izvajati le znotraj mej parcel, navedenih v tretjem
odstavku 3. člena tega odloka.

Ostale površine ureditvenega območja služijo le za ob-
časno akumuliranje zadrževanih voda za pregrado zadrže-
valnika.

7. člen

Tehnologija izgradnje pregrade zadrževalnika se po-
drobneje opredeli s posebnim projektom (PGD, PZI), izdela-
nim na podlagi elaborata “Možnosti zadrževanja voda v
povodju Bičja (idejna zasnova)”, ki ga je v novembru 1995
izdelal Vodnogospodarski inštitut – vodnogospodarski od-
delek, Ljubljana (št. naloge C – 448) in tega ureditvenega
načrta (št. projekta 1077/97).

IV. POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO
IN ENERGETSKO UREJANJE OBMOČJA

8. člen

Promet

Območje se navezuje na lokalno cesto Grosuplje–Brez-
je, ki poteka po južnem robu območja.

S severovzhodne strani (pri farmi Brvace) v območje
vstopa tudi kolovoz, ki železniško progo Ljubljana–Novo
mesto prečka v podvozu. Kolovoz prečka potoka Mali Breg
in Bičje z mostovi – brvmi.

Kanalizacija

Med železniško progo in osjo vasi Brezje–Sela poteka
javni kanalizacijski kolektor betonske izvedbe preseka
80 cm. V predelu tovarne Black & Decker se približa želez-
niški progi, kjer se presek zmanjša na 60 cm. Kanalizacija je
grajena v mešanem sistemu, kolektor odvaja odpadne in
padavinske vode iz naselij Šmarje–Sap, Cikava in Sela na
centralno čistilno napravo Grosuplje. Na kanalizacijskem
kolektorju je v ureditvenem območju zadrževalnika 17 revi-
zijskih jaškov (preseka 100 mm) z okroglimi železnimi po-
krovi (preseka 60 cm) z zračnimi odprtinami. Višine jaškov
so prilagojene kotam obstoječega zemljišča. Pred izdajo lo-
kacijskega dovoljenja je potrebno izdelati študijo vpliva pred-
videnega zadrževalnika na kanalizacijski kolektor in revizij-
ske jaške.

Vodovod

Obravnavano območje predvidenega varovalnega nasi-
pa in območje zadrževalnega prostora je komunalno neureje-
no z vidika vodooskrbe (ni lociranih objektov in naprav za
oskrbo s pitno vodo).

Elektrika

Severno od pregrade potekajo štirje koridorji daljnovo-
dov in en koridor nizkonapetostnega omrežja.

Pred izdajo lokacijskega dovoljenja je potrebno prido-
biti soglasje Savskih elektrarn za 110 kV daljnovod.

Prostozračno nizkonapetostno električno omrežje, ki
napaja vas Brezje je treba kablirati.

20 kV daljnovode je po potrebi treba dvigniti na višje
drogove. Projektna dokumentacija mora vsebovati tudi po-
datke o doseženi varnostni višini daljnovodov.
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Telefon
Na podlagi razpoložljivih podatkov preko obravnava-

nega območja ni evidentiranih vodov telefonskega omrežja.
V primeru, da bo pri izgradnji pregrade zadrževalnika prišlo
do tangence telefonskih kablov, je potrebno upoštevati pred-
hodne pogoje Telekom Slovenije, št. 143, z dne 31. 1. 1997.

V. POGOJI ZA KRAJINSKO UREJANJE
ZADRŽEVALNIKA

9. člen

Krajinska ureditev določa pogoje za oblikovanje pre-
grade zadrževalnika in ukrepe za sanacijo območja po iz-
gradnji pregrade.

10. člen

Kot najprimernejša za izvedbo je bila iz elaborata Mož-
nosti zadrževanja voda v povodju Bičja izbrana varianta
pregrade, ki je v elaboratu označena kot Bičje 1. Določajo jo
naslednje značilnosti:

– pretok visoke vode znaša Q100 = 44 m3/s,
– pri izbranem največjem odtoku Qo = 15 m3/s znaša

potreben volumen zadrževalnega prostora V = 1,1 milijo-
na m3,

– konica pretoka se pri nastopu 100-letne visoke vode
zmanjša iz 44 m3/s na 15 m3/s.

Zadrževanje voda je omogočeno z izgradnjo samo ene-
ga zadrževalnika, kar pomeni poseg v krajino samo na enem
mestu. Površine v najširšem poplavnem območju predstav-
ljajo večinoma bolj ali manj zamočvirjene travnike. Območ-
ja visokovodnih valov s povratnimi dobami 10, 20, 50 in 100
let so prikazane v kartografskem delu ureditvenega načrta
(karta: pregledna situacija, merilo 1:5000).

11. člen

Tehnični elementi pregrade zadrževalnika:

– vrh nasipa širine 3 m,

– kota vrha nasipa 330,25,

– maksimalna gladina v zadrževalniku 329,75,

– varnostna višina 0,5 m,

– naklon zračne strani nasipa 1:2,5,

– naklon vodne strani nasipa 1:3,

– zapornični objekt z zapornico dimenzij 5 m × 2 m je
predviden na križanju nasipa s potokom Bičje,

– volumen zadrževalnega prostora V = 1,1 milijona m3

je dosežen pri zajezitvi na koti 329,75.

Podrobnejši tehnični elementi se opredelijo v projektu
PGD.

12. člen

Biološko-ekološka sanacija območja pregrade in širše-
ga območja zadrževanja voda:

– po končani izgradnji nasipa (pregrade) je potrebno
izvesti biološko sanacijo površin z avtohtonimi rastlinskimi
vrstami in v sodelovanju s pristojnimi službami (Zavod za
varstvo naravne in kulturne dediščine),

– brežine nasipa morajo biti zatravljene in primerno
zasajene (sajenje grmičevja ali dreves je prepovedana),

– prehodi nožice nasipa v okoliški teren naj bodo meh-
ki in prilagojeni značilnostim prostora,

– v zajeznem prostoru je treba teren urediti tako da
voda v depresijah ne bo zastajala.

VI. POGOJI ZA VAROVANJE NARAVNE
IN KULTURNE DEDIŠČINE

13. člen

Zagotoviti je treba nadaljnje vzdrževanje (košnjo) ob-
močja brez spreminjanja kulture na površinah,

Zagotoviti je treba revitalizacijo obstoječih in ureditev
novih biotopov na obravnavanem območju (pomembni bio-
topi so prikazani v kartografskem delu ureditvenega načrta,
karta: prostorske ureditve po posameznih področjih, merilo
1:2500).

VII. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA

14. člen

Na območju je prepovedano izlitje nafte in naftnih deri-
vatov v podtalje. Menjavanje olja gradbene mehanizacije je
dovoljeno le na za to posebej določenem mestu, kjer mora
biti zagotovljeno odvajanje voda preko pravilno dimenzioni-
ranih oljnih lovilcev.

V času izgradnje nasipa (pregrade) je potrebno varova-
nje obstoječih in potencialnih virov pitne vode na širšem
območju (zajetja pitne vode za krajevne vodovode). Varova-
ti je potrebno tudi površinske in podzemne vode pred preko-
mernim onesnaženjem.

Zaradi bližine naselja je v času izgradnje potrebno upo-
števati določila uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem
okolju (Uradni list RS, št. 45/95). Z ozirom na postavljene
ravni hrupa ni dovoljeno delo v nočnem času, zaposleni na
posameznih delovnih strojih in opremi pa morajo, če je to
predvideno, uporabljati zaščitna sredstva za varstvo pred
hrupom.

VIII. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO UREDITVENEGA
NAČRTA

15. člen

Izgradnja pregrade zadrževalnika bo potekala v eni eta-
pi. Prepovedana je le izgradnja nasipa brez vzporedne grad-
nje zaporničnega objekta.

Po končani izgradnji nasipa mora izvajalec del opraviti
vsa dela in ukrepe za sanacijo površin.

16. člen

Pred izdajo lokacijskega dovoljenja si mora investitor
pridobiti lastništvo (ali pogodbo ali ustrezen odlok), kjer bo
določena odškodnina za uporabo kmetijskih zemljišč.

IX. TOLERANCE

17. člen

Vse dimenzije, opredeljene v tem ureditvenem načrtu,
se morajo natančneje opredeliti v projektu PGD.

Pri realizaciji ureditvenega načrta so dopustna odstopa-
nja od tehničnih rešitev, določenih s tem ureditvenim načr-
tom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geo-
loških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer, oziroma
v projektu PGD poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše
z oblikovalskega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim pa
se ne smejo poslabšati prostorski ali okoljski pogoji.

Odstopanja od meje ureditvenega območja, določene v
tem odloku, niso dopustna.
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18. člen

Funkcionalno zemljišče se določi le zaporničnemu ob-
jektu in kontrolni postaji. Oba v celoti ležita na parceli 886/1
k.o. Stranska vas. Zaporničnemu objektu se določi gradbena
parcela v velikosti 390 m2, kontrolni postaji pa stavbišče v
velikosti 16m2, funkcionalno zemljišče v velikosti 100m2,
torej meri gradbena parcela 116m2.

X. KONČNE DOLOČBE

19. člen

Ureditveni načrt je stalno na vpogled občanom, organi-
zacijam in skupnostim na uradu za prostor Občine Grosuplje
in na upravni enoti Grosuplje, oba Kolodvorska 2, Gro-
suplje.

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.

20. člen

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

Št. 352-65/96
Grosuplje, dne 14. oktobra 1997.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje

Angelca Likovič, dipl. org. l. r.

3298.

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) in 16. člena
statuta Krajevne skupnosti Krka je Svet krajevne skupnosti
Krka na seji dne 30. 10. 1997 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za plačilo posebnega

samoprispevka za financiranje modernizacije krajevne
ceste št. 1619 k.o. Podbukovje v Gabrovčcu v dolžini

500 metrov od Cestne baze do Virja

1. člen

Razpiše se referendum za uvedbo posebnega samopris-

pevka za financiranje modernizacije krajevne ceste št. 1619
k.o. Podbukovje v Gabrovčcu.

2. člen

Posebni samoprispevek bo uveden na območju vasi
Gabrovčec.

3. člen

Posebni samoprispevek bodo plačali občani, ki so v

8. členu tega sklepa poimensko navedeni.

4. člen

Posameznik plača posebni samoprispevek v višini, ki je

navedena v 8. členu tega sklepa in je bil dogovorjen med
udeleženci referenduma v tolarskih zneskih.

5. člen

Posebnega samoprispevka ne plačajo tisti občani, ki so
po zakonu o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85)
plačila oproščeni.

6. člen

Zavezanci posebnega samoprispevka poravnajo obvez-
nost v dveh obrokih. Prvi zapade v plačilo do 31. 12. 1996,
drugi pa do 30. 6. 1997. Zavezanci, kateri pa svojih obvez-
nosti še vedno niso poravnali, pa najkasneje do 31. 12. 1997.

7. člen

S posebnim samoprispevkom bo zbranih 2,610.000 SIT.
Ta sredstva so namenska in se bodo uporabila izključno za
financiranje del navedenih v 1. členu tega sklepa.

8. člen

Za postopek glasovanja za izvedbo referenduma se smi-
selno uporabljajo določila zakona o referendumu in o ljudski
iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94). Volilna komisija KS
Krka bo vodila postopek referenduma, ugotovila rezultate
glasovanja pripravila in izdala svoje poročilo o izidu referen-
duma, ki se objavi v Uradnem listu RS. Glasovanje vodi
volilni odbor, ki ga imenuje volilna komisija Krajevne skup-
nosti Krka.

Na referendumu glasujejo občani, ki so navedeni v
naslednjem seznamu:

Zap. Obveznost
št. Priimek in ime Naslov bivališča  v SIT

1. Bizjak inž. Aleksander Ljubljana, Žibertova 1 280.000
2. Bregar Angela Gabrovčec 49 90.000
3. Bregar Mitja Ljubljana, Bratov Učakar 42 90.000
4. Bregar Primož Gabrovčec 26 180.000
5. Gole Karol Ljubljana, Zaloška 76/a 50.000
6. Hribar Angelika Ljubljana, Prečna 3 70.000
7. Jesenovec Bojan Ljubljana, Linhartova 96 90.000
8. Jesenovec Hinka Ljubljana, Vojkova 91 90.000
9. Koščak Aljoša Gabrovčec 27 90.000

10. Koščak Andrej Gabrovčec 27 90.000
11. Kovačič Srečko Ljubljana, Prušnikova 29 180.000
12. Mestnik Dušan Zgornja Draga 16/a 90.000
13. Mestnik Ludvik Gabrovčec 24 90.000
14. Pečan Florjan Ljubljana, Svetosavska 24/a 90.000
15. Pečan-Uršič Lučka Ljubljana, Zrinjskega 7 90.000
16. Petrič Jože Ljubljana, Marčenkova 9 180.000
17. Pukl Matija Lj.-Črnuče, Magajnova 12 180.000
18. Rainer Zvonka Ljubljana, Okiškega 31 50.000
19. Voljčank Anton Ljubljana, M. Krpana 30 90.000
20. Voljčank Marija Ljubljana, M. Krpana 30 90.000
21. Završan Dragica Gabrovčec 46 90.000
22. Završan Melhior Ljubljana, Topniška 14 90.000
23. Zupančič Sonja Krška vas 17 – Krka 90.000
24. Zupančič Tomo Krška vas 17 – Krka 90.000

9. člen

Na referendumu za izvedbo posebnega samoprispevka
za sofinanciranje modernizacije krajevne ceste št. 1619 Cest-
na baza – Virje v Gabrovčcu, ki bo v nedeljo 7. 12. 1997 pri
Završan Dragici, Gabrovčec 46, se glasuje neposredno in
tajno z glasovnicami na katerih je naslednje besedilo:

KRAJEVNA  SKUPNOST  KRKA

Na referendumu dne 7. 12. 1997 za uvedbo plačila
posebnega samoprispevka za financiranje modernizacije ce-
ste št. 1919 v Gabrovčcu, s plačilom, kot je določeno v
8. členu tega sklepa
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GLASUJEM
ZA PROTI

Pečat Krajevne skupnosti K r k a

Glasuje se tako, da se obkroži »ZA«, če se glasovalec z
uvedbo posebnega samoprispevka strinja, oziroma se obkro-
ži »PROTI«, če se glasovalec z uvedbo ne strinja.

10. člen

Za zbiranje sredstev posebnega samoprispevka in izva-
janje del, za katera se zbirajo namenska sredstva je odgovo-
ren svet KS Krka in gradbeni odbor.

11. člen

Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna
skupnost Krka oziroma gradbeni odbor.

12. člen

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

Krka, dne 30. oktobra 1997.

Predsednik
Sveta KS Krka

Jože Smolič l. r.

ILIRSKA BISTRICA

3299.

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) ter določb
statuta Krajevne skupnosti Hrušica je Svet krajevne skupno-
sti Hrušica po predhodno izpeljani anketi na seji dne 22.
oktobra 1997 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka za območje vasi Hrušica
v Krajevni skupnosti Hrušica

1. člen

Za območje vasi Hrušica v Krajevni skupnosti Hrušica
se razpiše referendum o uvedbi samoprispevka v denarju in
delu za financiranje:

– ureditve vodovodnega in kanalizacijskega omrežja
skupaj z vso spremljajočo infrastrukturo,

– asfaltiranja makadamskih vaških cest, javnih ulic in
skupnih parkirišč,

– zidave vaškega doma in ob njem športnega igrišča,

– ureditve avtobusnih postajališč,

– ureditve gozdnih poti,

– in dokončne ureditve prostora okrog obeh cerkva.

Po ocenah iz junija 1997 znaša program nalog iz tega
člena skupno 55 milijonov tolarjev.

Potrebna sredstva v višini 55 milijonov tolarjev bomo
pokrili:

– iz denarja od samoprispevka,

– iz dotacij občinskega in državnega proračuna,

– in iz drugih virov.

2. člen

Dejanske akcije v posameznem letu bodo sprejeli člani
Sveta krajevne skupnosti Hrušica iz Hrušice, seveda glede
na razpoložljiva sredstva. Program bo potrdil Svet krajevne
skupnosti in o njem obvestil vaščane na krajevno pristojen
način.

3. člen

Referendum bo v nedeljo, 23. novembra 1997 od 7. do
19. ure na glasovalnem mestu v župnijski dvorani v Hrušici.

Za dan, ko začne teči opravilo za izvedbo referenduma,
se šteje dan sprejetja tega sklepa, torej 22. oktober 1997.

4. člen

Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na žiro računu
Krajevne skupnosti Hrušica. Z njimi bodo v skladu s progra-
mom razpolagali člani Sveta krajevne skupnosti Hrušica iz
Hrušice. O realizaciji programa in porabi sredstev iz samo-
prispevka bo razpravljal in odločal Svet krajevne skupnosti
Hrušica. Svet krajevne skupnosti Hrušica bo tudi najmanj
enkrat letno javno poročal o izvedbi programa in o prilivih
ter porabi sredstev.

5. člen

Samoprispevek bo uveden za obdobje petih let, in sicer
od 1. januarja 1998 do 31. decembra 2002.

6. člen

Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani,
ki stalno živijo na območju vasi Hrušica, in sicer:

– zavezanci, ki prejemajo plačo iz delovnega razmerja,
oziroma nadomestila ter druge dohodke in prejemke, ki ima-
jo značaj plače, po stopnji 2% mesečno od neto plače, oziro-
ma nadomestila,

– podjetniki posamezniki in ostali zavezanci, ki imajo
stalno bivališče v vasi Hrušica, 2% mesečno od neto zavaro-
valne osnove,

– zavezanci, ki prejemajo pokojnino, po stopnji 2%
mesečno od izplačane pokojnine, razen tistih, katerih pokoj-
nina je enaka ali nižja od zneska najnižje pokojnine za polno
pokojninsko dobo,

– zdomci, ki so zaposleni v tujini, imajo pa stalno biva-
lišče v Hrušici, plačujejo samoprispevek v višini 2% meseč-
no od neto povprečnega letnega osebnega dohodka v Slove-
niji. Ta samoprispevek se obračuna in plača po preteku
tekočega leta, ko so znani ustrezni podatki,

– lastniki gospodarskih poslopij, stanovanjskih stavb,
počitniških hiš, poslovnih prostorov in zazidalnih parcel, ki
imajo stalno bivališče izven Hrušice, plačujejo samoprispe-
vek v višini 2% mesečno od neto povprečnega osebnega
dohodka v Sloveniji. Tudi ta samoprispevek se obračuna in
plača po preteku tekočega leta, ko so znani ustrezni podatki,

– posamezniki, ki stalno živijo v Hrušici ter ne zadovo-
ljujejo nobenega izmed zgoraj naštetih pogojev, in sicer v
obliki osebnega dela – 24 delovnih ur letno, oziroma plačila
tega dela v višini, ki ga določi Svet krajevne skupnosti
Hrušica.

7. člen

Zavezanci, ki imajo v tem času dohodek iz dveh ali več
virov, plačujejo samoprispevek za vsak vir posebej.

8. člen

Vrednost samoprispevka v obliki osebnega dela, to je
24 ur letno za zavezanca, ki je po 6. členu dolžan prispevati
tako obliko samoprispevka, znaša 2% mesečno od neto pov-
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prečne plače v Sloveniji. V primeru, da se zavezanec ali Svet
krajevne skupnosti Hrušica odloči za denarno plačevanje
tega samoprispevka, se le-ta obračuna in plača po preteku
tekočega leta, ko so znani ustrezni podatki.

9. člen

Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali
nadomestil ter pokojnin. Kmetom, obrtnikom in samostoj-
nim podjetnikom bo samoprispevek obračunavala in odtego-
vala Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Po-
stojna, izpostava Ilirska Bistrica.

10. člen

Samoprispevek se ne plačuje od socialnovarstvenih po-
moči, otroških dodatkov, invalidnin, od štipendij dijakov in
študentov na proizvodnem delu, oziroma delovni praksi, od
regresa za letni dopust in od jubilejnih nagrad ali odpravnin.
Plačevanja samoprispevka so oproščeni vsi upravičenci, ki
jih določa zakon o samoprispevku.

Samoprispevka v delu so oproščene noseče žene in
matere otrok mlajših od 7 let, občani, ki so zaradi bolezni ali
invalidnosti nesposobni za delo, otroci do 15. leta starosti ter
moški nad 60 in ženske nad 55 let starosti.

11. člen

Zdomci, ki so zaposleni v tujini, imajo pa stalno biva-
lišče v Hrušici, lastniki gospodarskih poslopij, stanovanjskih
stavb, počitniških hiš, poslovnih prostorov ter zazidalnih
parcel, ki imajo stalno bivališče izven Hrušice in zavezanci
za samoprispevek v obliki osebnega dela, bodo plačevali
svoj delež samoprispevka na podlagi položnic, ki jim jih bo
poslala Krajevna skupnost Hrušica.

12. člen

Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti iz samo-
prispevka v določenem roku, se obveznosti prisilno izterjajo
po predpisih, ki veljajo za prisilno izterjavo prispevkov in
davkov davkoplačevalcev, z obračunom zamudnih obresti.

13. člen

Trenutno neuporabljena sredstva iz samoprispevka se
lahko ustrezno kratkoročno vežejo pri banki zaradi ohranja-
nja vrednosti zbranega denarja. Obresti iz takšne transakcije
so last Krajevne skupnosti Hrušica.

14. člen

Pravico do glasovanja na referendumu za samoprispe-
vek imajo občani, ki so vpisani v volilni imenik s stalnim
bivališčem v Hrušici in so starejši od 18 let, oziroma od 15
let, če so v delovnem razmerju.

15. člen

Referendum vodi volilna komisija Krajevne skupnosti
Hrušica, izvede pa ga volilni odbor. Pri svojem delu oba
organa smiselno uporabljata določila zakona o volitvah in
zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.

16. člen

Nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s
samoprispevkom zbranih sredstev opravlja Svet krajevne
skupnosti Hrušica in predstavniki Hrušice v tem svetu.

17. člen

Na referendumu glasujejo občani neposredno in z gla-
sovnicami. Na glasovnicah je naslednje besedilo:

KRAJEVNA SKUPNOST HRUŠICA

VAS HRUŠICA

GLASOVNICA

Na referendumu dne 23. novembra 1997 za uvedbo
samoprispevka v vasi Hrušica v denarju in delu za dobo 5.
let, to je od 1. januarja 1998 do 31. decembra 2002 za
financiranje:

– ureditve vodovodnega in kanalizacijskega omrežja
skupaj z vso spremljajočo infrastrukturo,

– asfaltiranja makadamskih vaških cest, javnih ulic in
skupnih parkirišč,

– zidave vaškega doma in ob njem športnega igrišča,
– ureditve avtobusnih postajališč,
– ureditve gozdnih poti,
– dokončne ureditve prostora okrog obeh cerkva

glasujem
ZA PROTI

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

18. člen

Sredstva za izvedbo referenduma za samoprispevek za-
gotovi Krajevna skupnost Hrušica.

19. člen

Zavezancem se plačani zneski samoprispevka odšteva-
jo od osnove za dohodnino (7. člen zakona o dohodnini,
Uradni list RS, št. 48/90 in 34/92).

20. člen

Poročilo o izidu referenduma, in po morebitnem uspe-
šno izvedenem referendumu tudi sklep o uvedbi samopri-
spevka, se objavita v Uradnem listu RS.

21. člen

Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja na Svetu krajev-
ne skupnosti Hrušica, to je 22. oktobra 1997. Ta datum se
torej šteje kot dan razpisa referenduma.

Ta sklep se objavi na krajevno običajen način in v
Uradnem listu RS, najkasneje petnajst dni pred glasova-
njem.

Hrušica, dne 22. oktobra 1997.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Hrušica

Iztok Ljubič l. r.

KRANJ

3300.

Na podlagi 51. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96) in 18. člena statuta Mestne občine Kranj
(Uradni list RS, št. 43/95) je Mestni svet mestne občine
Kranj na 28. seji dne 22. 10. 1997 sprejel
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S K L E P
o izločitvi podružnične šole Trboje iz javnega

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Staneta Žagarja Kranj

1. člen

Iz javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna
šola Staneta Žagarja Kranj, Cesta 1. maja 10a, Kranj se
izloči:

– podružnična šola Trboje, Trboje 116, 4208 Šenčur.

2. člen

Izločena podružnična šola iz 1. člena tega sklepa se
priključi k Osnovni šoli Šenčur, Pipanova 43, 4208 Šenčur.

3. člen

Podružnični šoli Trboje pripadejo premoženje in sred-
stva, ki jih je doslej uporabljala za opravljanje svoje dejav-
nosti.

OŠ Šenčur prevzame delavce, ki opravljajo delo v izlo-
čeni Podružnični šoli Trboje ter sorazmerni del strokovnih,
upravno-administrativnih in tehničnih delavcev Osnovne šo-
le Staneta Žagarja v dosedanjem sestavu.

4. člen

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

Št. 603-34/97-13/1556
Kranj, dne 22. oktobra 1997.

Predsednik
Mestnega sveta mestne občine

Kranj
Branko Grims l. r.

KRŠKO

3301.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, št. U-I-
13/94-95, 45/94 – odločba US RS, št. U-I-144/94-18 in
Uradni list RS, št. 57/94, 14/94 in 20/95 – odločba US RS) in
16. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je
Občinski svet občine Krško na 27. seji dne 27. 10. 1997
sprejel

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

1. člen

S tem odlokom se določa višina prihodkov in odhod-
kov proračuna Občine Krško za leto 1997 (v nadaljevanju:
občinski proračun) in hkrati ureja način njegovega izvrše-
vanja.

2. člen

Sestavni deli proračuna so: bilanca prihodkov in od-
hodkov, račun financiranja ter posebni del.

V bilanci prihodkov in odhodkov so zajeti načrtovani
prihodki v skladu z zakonom o financiranju občin in prihod-
ki od upravljanja in razpolaganja z občinskim premoženjem,

načrtovani odhodki za financiranje javne porabe na ravni
občine, ter predvidene obveznosti za prenos v naslednje leto.

V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov
in zadolževanje občine, ki je povezano s financiranjem salda
bilance prihodkov in odhodkov.

V posebnem delu so prikazani odhodki občinskega pro-
računa opredeljeni po posameznih uporabnikih in natančnej-
ših namenih.

3. člen

1. Prihodki občinskega proračuna 3.060,392.000 SIT
2. Odhodki občinskega proračuna 2.906,048.298 SIT
3. Presežek prihodkov nad odhodki 154,343.702 SIT
4. Račun financiranja:
– najemanje dolgoročnih posojil 0 SIT
– vračila dolgoročnih posojil 54,278.000 SIT

4. člen

Stanje denarnih sredstev na računu občinskega prora-
čuna na koncu preteklega leta je sestavni del občinskega
proračuna za tekoče leto.

5. člen

Od prihodkov iz 3. člena se izloči 0,5% v stalno prora-
čunsko rezervo Občine Krško za leto 1997.

6. člen

Uporabniki sredstev občinskega proračuna (v nadalje-
vanju: uporabniki) uporabljajo sredstva občinskega proraču-
na v skladu s svojim letnim finančnim načrtom, ki mora biti
usklajen s sprejetim občinskim proračunom za tekoče leto.

Uporabniki posredujejo usklajene finančne načrte v 30
dneh po veljavnosti odloka o proračunu Občine Krško za
tekoče leto pristojnemu občinskemu organu.

7. člen

Občinski proračun se izvršuje na podlagi mesečnih na-
črtov za izvrševanje občinskega proračuna v skladu z likvid-
nostnimi možnostmi občinskega proračuna.

8. člen

Uporabniki morajo pri dogovarjanju o pogojih za izpol-
njevanje obveznosti, za katere se jim sredstva zagotavljajo iz
občinskega proračuna upoštevati roke plačil, ki so za posa-
mezne namene predpisani z navodilom ministra za finance
za izvrševanje proračuna.

Uporabniki uporabljajo sredstva za plačevanje že oprav-
ljenih dobav in storitev. Dogovarjanje predplačil je možno
izjemoma, na podlagi predhodnega soglasja župana, ob
ustreznem zavarovanju in pogojih, kot jih predpisuje navo-
dilo iz prvega odstavka tega člena.

9. člen

Uporabniki lahko prevzamejo obveznosti, ki bodo ter-
jale plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka v
proračunu za tekoče leto, vendar največ do višine, ki jo
določi občinski svet.

Prevzete obveznosti iz prejšnjega odstavka se vključijo
v proračun leta, na katerega se nanašajo.

10. člen

Prihodke in odhodke, ki jih dosežejo iz naslova lastne
dejavnosti, uporabniki izkazujejo v bilanci prihodkov in od-
hodkov, ki ni sestavni del občinskega proračuna.

Prihodke iz naslova lastne dejavnosti smejo uporabniki
uporabljati za pokrivanje odhodkov in obveznosti, ki nasta-
nejo pri opravljanju te dejavnosti.
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Uporabniki sestavijo zaključni račun bilance prihodkov
in odhodkov iz naslova lastne dejavnosti za leto 1997 in ga
do zadnjega dne februarja prihodnjega leta skupaj s poroči-
lom o izvršitvi finančnega načrta predložijo pristojnemu ob-
činskemu organu.

Presežek prihodkov nad odhodki iz bilance iz prvega
odstavka tega člena se do roka iz tretjega odstavka tega člena
nakaže v občinski proračun.

11. člen

Uporabniki smejo prevzemati obveznosti, ki bodo zah-
tevale odhodek občinskega proračuna le, če so za izpolnitev
takšnih obveznosti predvidena sredstva v posebnem delu
občinskega proračuna. Plačilo mora biti usklajeno z načrtom
za izvrševanje proračuna.

12. člen

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

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

13. člen

V občinskem proračunu se zagotavljajo sredstva za te-
kočo proračunsko rezervo.

Sredstva za tekočo proračunsko rezervo se uporabljajo:
– za nepredvidene naloge, za katere v proračunu niso

zagotovljena sredstva;
– za namene, za katere se med letom izkaže, da v

proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu.
Porabljena sredstva tekoče proračunske rezerve se raz-

poredijo na postavke občinskega proračuna na katere se na-
našajo, če pa takšne postavke ni, pa se odpre nova postavka.

14. člen

Sredstva za plače delavcev in funkcionarjev uporabni-
kov se zagotavljajo glede na število zasedenih delovnih mest
in funkcij po stanju 31. decembra v letu 1996 in za predvide-
ne nove zaposlitve v letu 1997 v skladu z zakoni in predpisi,
ki urejajo področje plač zaposlenih in funkcionarjev v orga-
nih in zavodih.

Obseg sredstev za plače se določi v skladu z zakoni in
predpisi na podlagi izhodiščne plače za negospodarstvo in
osnovnega količnika za delovno mesto oziroma funkcijo ob
upoštevanju: napredovanja, delovne dobe, uspešnosti, do-
datkov za posebne pogoje dela in dela prek polnega delovne-
ga časa.

15. člen

Kot sredstva za druge osebne prejemke se uporabnikom
zagotavljajo sredstva za prehrano med delom, prevoz na
delo, regres za letni dopust, odpravnine, jubilejne nagrade,
pridobitev šolske izobrazbe in druge namene po merilih kot
veljajo za delavce zaposlene v državnih organih.

16. člen

Sredstva za plače in druge osebne prejemke se uporab-
nikom zagotavljajo v obliki dotacije najkasneje do petega
delovnega dne za pretekli mesec, in sicer na podlagi dejan-
skih obračunov.

Sredstva za plače delavcev in funkcionarjev občinskih
organov se izplačujejo iz računa občinskega proračuna.

17. člen

Sredstva za materialne stroške in druge odhodke za
delo se uporabnikom nakazujejo kot akontacije v v skladu z

likvidnostnimi možnostmi občinskega proračuna, sorazmer-
no realiziranim prihodkom, ki so realizirani za pokrivanje
proračunskih potreb v posebnem delu proračuna.

Izdatki za pokrivanje odhodkov iz prvega odstavka te-
ga člena, se za občinske organe plačujejo neposredno iz
računa občinskega proračuna.

18. člen

Sredstva amortizacije (v nadaljevanju: amortizacija) se
uporabnikom zagotavljajo do višine, ki je zagotovljena s
proračunom.

Uporabniki uporabljajo sredstva amortizacije v skladu
z načrtom nabav zemljišč, zgradb, stanovanj, poslovnih pro-
storov, opreme, vključno s pisarniško opremo, prevoznih
sredstev ter investicijskega vzdrževanja (v nadaljevanju: na-
črt nabav).

Načrt nabav skupaj s terminskim planom koriščenja
sredstev amortizacije po sprejetju občinskega proračuna odo-
bri občinski svet, če ni s tem odlokom ali drugim ustreznim
aktom drugače določeno.

19. člen

Za posamezna področja se amortizacija lahko v celoti
ali delno združi.

O združitvi amortizacije odloča občinski svet.

20. člen

Sredstva za posamezne izvršene naloge oziroma naba-
ve se izplačajo oziroma zagotovijo iz občinskega proračuna
le na podlagi obračuna ali računa, ki ga izda izvajalec in je
potrjen s strani pooblaščenih oseb uporabnika.

21. člen

Uporabniki morajo za nabavo opreme, investicijska in
vzdrževalna dela, druge storitve in subvencije skleniti po-
godbo z izvajalcem oziroma uporabnikom sredstev v skladu
s predpisi, ki urejajo javna naročila, oziroma v skladu z
drugimi veljavnimi predpisi.

22. člen

Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih
in za socialne prejemke se zagotavljajo v skladu s predpisi,
ki urejajo posamezna področja dejavnosti.

23. člen

Odredbodajalec za izplačevanje in razpolaganje s sred-
stvi iz občinskega proračuna je župan, če ni s tem odlokom,
statutom ali drugim ustreznim občinskim aktom drugače do-
ločeno.

Župan lahko za odredbodajalca pooblasti podžupana,
tajnika občine ali drugo osebo oziroma več oseb v okviru
celotnega obsega občinskega proračuna ali za posamezna
področja proračunske porabe.

Odredbodajalec odgovarja za zakonitost, gospodarnost,
upravičenost in namembnost porabe sredstev občinskega pro-
računa.

24. člen

V okviru sprejetega proračuna občinski svet odloča o:
1. prerazporeditvi sredstev med posameznimi prora-

čunskimi postavkami;
2. razporeditvi sredstev tekoče proračunske rezerve;
3. porabi sredstev stalne proračunske rezerve v skladu z

zakonom;
4. dolgoročnem zadolževanju občine v skladu z zako-

nom.
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25. člen

V okviru sprejetega proračuna župan odloča o:
– porabi sredstev stalne proračunske rezerve za namene

v skladu z zakonom, vendar le do višine, ki v posameznih
primerih ne presega 5% obračunane rezerve za tekoče leto;

– o uporabi stalne proračunske rezerve v primeru ne-
enakomernega dotekanja proračunskih prihodkov;

– o kratkoročni zadolžitvi občinskega proračuna v pri-
meru neenakomernega dotekanja proračunskih prihodkov v
skladu z zakonom in statutom občine v okviru proračunskih
postavk.

26. člen

Občina se lahko zadolžuje le v skladu z zakonom in
statutom za financiranje investicij v infrastrukturne objekte
namenjene za opravljanje gospodarskih dejavnosti in drugih
javnih služb do višine 10% zagotovljene porabe občine v
predhodnem letu.

O najetju posojila iz prejšnjega odstavka odloča občin-
ski svet na podlagi predhodnega mnenja odbora za finance in
občinsko premoženje. Na podlagi sklepa, pogodbo o najetju
posojila sklene župan.

27. člen

Za zakonito in smotrno uporabo proračunskih sredstev
pri uporabniku je odgovoren predstojnik uporabnika, kot
odredbodajalec.

28. člen

Za nadzor nad izvrševanjem proračuna in namensko
porabo proračunskih sredstev pri drugih uporabnikih je pri-
stojen nadzorni odbor.

29. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Sloveni-
je in začne veljati z dnem objave, uporablja pa se od 1.
januarja 1997 dalje.

Št. 402-14/97-1/18
Krško, dne 27. oktobra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Krško
Franc Bogovič l. r.

Bilanca prihodkov in odhodkov
proračuna Občine Krško za leto 1997

I. PRIHODKI

Zap. št. Vrsta prihodka Plan 1997

1 2 3

A. ZAGOTOVLJENA PORABA

1 Preneseni prihodki – finančna izravnava 461,066.000

2 Prihodki od davkov pravnih in fizičnih oseb 712,834.000

3 Prihodki od davka na promet nepremičnin 28,500.000

4 Prihodki od davkov na premoženje 7,700.000

5 Prihodki od taks, povračil in denarnih kazni 16,700.000

Vrsta A skupaj 1.226,800.000

B PRIHODKI ZA FINANCIRANJE DRUGIH NALOG

6 Prihodki od davkov na premoženje 5,130.000

7 Prihodki od občinskih taks in drugih pristojbin 121,695.000

8 Prihodki od lastne dejavnosti občinskih organov 33,500.000

9 Prihodki od financiranja 18,300.000

10 Prihodki od premoženja 155,020.000

11 Prihodki od spremembe namembnosti kmet. zemljišč 1,200.000

12 Drugi prihodki 17,500.000

Vrsta B skupaj 352,345.000

C PRIHODKI OD NADOMESTIL ZA STAVBNA ZEMLJIŠČA

13 Prihodki od nadomestil za stavbna zemljišče 1.222,366.000

Vrsta C skupaj 1.222,366.000

D PRIDODKI ZA DRUGE POTREBE SKUPAJ (B+C) 1.574,711.000

E PRIHODKI OD SOVLAGANJ

14 Prihodki od sovlaganj 63,000.000

Vrsta E skupaj 63,000.000

F PRENOS PRIHODKOV IZ PRETEKLEGA LETA 195,881.000

G PRIHODKI SKUPAJ (A+D+E+F) 3.060,392.000
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II. ODHODKI

Postavka Namen Plan 1997

H TEKOČI DEL

1 Občinski upravni organi 295,143.972

2 Požarno varstvo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 71,437.000

3 Družbene dejavnosti 770,281.840

4 Storitve, subvencije in intervencije v gospodarstvu 523,076.000

5 Druga plačila 79,194.000

6 Plačila obresti 36,048.000

I INVESTICIJSKI ODHODKI

7 Investicije in investicijsko vzdrževanje 923,919.486

8 Sklad stavbnih zemljišč 133,170.000

C Sredstva rezerv 19,500.000

J SKUPNI ODHODKI PRORAČUNA 2.851,770.298

K PRESEŽEK (G – K) 208,621.702

RAČUN FINANCIRANJA

1 Zadolževanje 0

2 Odplačila dolga 54,278.000

L NETO ODPLAČILA DOLGA 54,278.000

3302.

Na podlagi 161. in 163. člena zakona o varnosti cestne-
ga prometa (Uradni list SRS, št. 5/82, 40/84, 29/86 in 1/91),
29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in
Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS,
63/95 – odločba US RS, 9/96 – odločba US RS, 39/96 –
odločba US RS in 44/96 – odločba US RS in Uradni list RS,
št. 26/97), ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni
list RS, št. 2/96) je Občinski svet občine Krško na 27. seji
dne 23. 10. 1997 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem

prometu

1. člen

Ustanovi se Svet za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu Občine Krško (v nadaljevanju: SPV).

2. člen

SPV skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za
večjo varnost na cesti, za razvijanje preventivnega in vzgoj-
nega dela ter za humanejše odnose v prometu ter tesno
sodeluje s pristojnimi državnimi organi, društvi, organizaci-
jami, podjetji in drugimi, ki imajo podobne interese.

3. člen

SPV opravlja naslednje naloge:
– obravnava in proučuje cestno prometno problematiko

na področju varnosti cestnega prometa v zvezi s preventivo
in vzgojo,

– pospešuje prometno vzgojo in izobraževanje udele-
žencev v cestnem prometu – odraslih in otrok,

– predlaga organom, ki urejajo posamezna področja,
pomembna za varnost cestnega prometa, ukrepe za izboljša-
nje varnosti,

– sodeluje in usklajuje delo organov in organizacij, ki
se ukvarjajo s prometno vzgojo, izobraževanjem in drugimi
področji pomembnimi za varnost prometa,

– organizira razne vzgojno preventivne akcije z držav-
nimi organi, šolami, društvi,

– pospešuje in razvija aktivnosti šolske prometne službe,

– razvija medobčinsko sodelovanje na področju pro-
metne varnosti na cestah in širše,

– daje predloge za izboljšanje varnosti cestnega pro-
meta,

– sodeluje z republiškim svetom za preventivo in vzgo-
jo v cestnem prometu,

– občasno opravlja poročila in informacije o delu, prob-
lemih in ukrepih preventive in vzgojne dejavnosti ter o tem
obvešča občinski svet.

– obravnava druge naloge v skladu z veljavnimi pred-
pisi.

4. člen

Člani SPV so predstavniki organov in organizacij, dru-
štev in zvez, katerih dejavnost je pomembna za preventivno
in vzgojno delovanje v cestnem prometu.

SPV ima predsednika in šest članov. Člani SPV so:

– predstavnik Aktiva ravnateljev OŠ v Občini Krško,

– predstavnik Policijske postaje Krško,

– predstavnik Občinskega sveta občine Krško,

– predstavnik prevoznikov v javnem cestnem prometu,

– predstavnik UE Krško,

– predstavnik ZŠAM,

– predstavnik AMD Krško.

SPV lahko zaradi obravnave določenih vprašanj povabi
k sodelovanju in na seje tudi predstavnike drugih organizacij
in skupnosti, ki niso članice sveta.
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5. člen

SPV ima svoj sedež na Občini Krško, CKŽ 14.
Način dela SPV ureja poslovnik, ki ga sprejme SPV.
Administrativne naloge s področja vodenja del SPV

opravlja Oddelek za družbene dejavnosti Občine Krško.

6. člen

Finančna sredstva za izvajanje nalog SPV potrdi občin-
ski svet v vsakoletnem proračunu na podlagi programa dela
SPV.

Namenska sredstva, ki jih prispevajo druge organizaci-
je in skupnosti se stekajo na poseben račun za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu.

7. člen

Prvo sejo imenovanih članov SPV skliče župan Občine
Krško in jo vodi do izvolitve predsednika SPV.

8. člen

Z dnem, ko začne veljati ta odlok preneha veljati odlok
o ustanovitvi in delovnem področju Sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu Občine Krško (Skupščinski do-
lenjski list, št. 25/83).

9. člen

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

Št. 028-14/97-1/18
Krško, dne 23. oktobra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Krško
Franci Bogovič l. r.

3303.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planira-
nju in urejevanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba
US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odločba
US RS, 63/95 – odločba US RS, 9/96 – odločba US RS,
39/96 – odločba US RS in 44/96 – odločba US RS in Uradni
list RS, št. 26/97) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško
(Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski svet občine Krško na
27. seji dne 23. 10. 1997 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin

dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje 1986–
2000 in družbenega plana Občine Krško

za obdobje 1986–1990

1. člen

Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje 1986–
2000 (Uradni list SRS, št. 7/90 in Uradni list RS, št. 38/90,
23/92, 13/94, 69/95 in 11/97) in družbenega plana Občine
Krško za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 21/87,
25/89 in Uradni list RS, št. 38/90, 23/92, 13/94, 69/95 in
11/97), v nadaljnjem besedilu prostorske sestavine plana Ob-
čine Krško, ki se nanašajo na razširitev pokopališča Senovo.

2. člen

V točki 7.3.1. Prostorski izvedbeni načrti (PIN) se v
tabeli pod skupino KS Senovo se alinea UrN Pokopališče
dopolni, tako, da glasi:

Naziv PIN Sprejet Potrebna V izdelavi Planir. Oznaka

po KS PIN sprememba izdel. v kart. delu

plana

KS SENOVO

UrN Pokopališče da da Z138/10-UrN

Vse spremembe in dopolnitve so prikazane v kartograf-
skem delu plana Občine Krško, na listih PKN 7 in tudi v
merilu 1: 25000.

3. člen

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

Št. 352-3/93-1/15
Krško, dne 23. oktobra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Krško
Franci Bogovič l. r.

LAŠKO

3304.

Občinski svet občine Laško je 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) in 23. člena statuta Občine Laško
(Uradni list RS, št. 34/95) na 26. seji dne 22. 10. 1997 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta

Marija Gradec oznake KS 7/1 in del KS 7
– južni del z Lahomnico

I

Javno se razgrne osnutek ureditvenega načrta Marija
Gradec z oznako KS 7/1 in del KS 7, ki ga je izdelal RC
Celje, Planiranje, pod št. projekta 049/96 – oktober 1997
(v nadaljevanju: osnutek).

II

Osnutek bo razgrnjen v prostorih Občinske uprave
Laško, Mestna ulica 2, Laško, v delovnem času občinske
uprave in v prostorih Doma kulture v Marija Gradcu za KS
Marija Gradec v ponedeljek, sredo in petek od 16. do 18. ure.
Razgrnitev bo trajala en mesec od objave tega sklepa v
Uradnem listu RS.

III

V času bo izvedena javna razprava, ki jo organizira
Občina Laško, Oddelek za investicije in prostor v sodelova-
nju s Krajevno skupnostjo Marija Gradec.

IV

Zainteresirani lahko podajo pisne pripombe na osnutek
v krajih razgrnitve ali pa jih pošljejo na Občino Laško.
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 V

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slove-
nije.

Št. 352-1/97-02
351-538/15-02

Laško, dne 22. oktobra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Laško
Matevž Kolar l. r.

3305.

Svet krajevne skupnosti Breze je na podlagi 3. člena
zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 3. in
56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Urad-
ni list RS, št. 15/94 in 13/95 – odločba US RS) ter določil
statuta Krajevne skupnosti Breze na seji dne 10. 10. 1997
sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za

območje Krajevne skupnosti Breze

1. člen

Za območje Krajevne skupnosti Breze se razpiše refe-
rendum za uvedbo samoprispevka v denarju za sofinancira-
nje:

1. skupnega programa izgradnje in obnove šolskih stavb
ter izgradnje doma starejših občanov v Občini Laško,

2. programa izgradnje in vzdrževanja objektov komu-
nalne infrastrukture v krajevni skupnosti.

2. člen

Sredstva samoprispevka bodo uporabljena za
Skupni program
– izgradnja nove osnovne šole Laško II (Debro) z vrt-

cem ter obnova podružničnih šol v sklopu osnovne šole
Primoža Trubarja Laško,

– izgradnja doma starejših občanov v Laškem
Program krajevne skupnosti
– V Šentrupertu in Mačkovcu
asfaltiranje ceste Šentrupert – Mačkovec
ureditev vodovoda za zaselek Konjice
ureditev javne razsvetljave v centru Šentruperta
– V Mali Brezi
asfaltiranje ceste Feldin-Gunzek
ureditev vodooskrbe za zgornji del Male Breze – v

sklopu “Treh studencev”
– V Trobnem dolu
cesta Rezec – Sv. Barbara – priprava za asfaltiranje
ureditev vodooskrbe za Trobni dol – v sklopu “Treh

Studencev”.

3. člen

Za realizacijo programa bodo uporabljena proračunska
sredstva, sredstva samoprispevka, sredstva donatorjev in dru-
gi denarni prispevki ter prostovoljno delo krajanov. Sredstva
samoprispevka se bodo uporabljala skladno z njihovim pri-
tokom in finančnim planom krajevne skupnosti za tekoče
leto ter po naslednjih merilih:

– 50% zbranih sredstev samoprispevka za izvedbo skup-
nega programa,

– 50% zbranih sredstev samoprispevka za program kra-
jevne skupnosti.

4. člen

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

5. člen

Samoprispevek se uvede v denarju za obdobje petih let,
in sicer od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002.

6. člen

Samoprispevek bodo plačevali občani, ki imajo stalno
bivališče na območju Krajevne skupnosti Breze in imajo
lastne dohodke. Samoprispevek bodo plačevali tudi lastniki
bivalnih objektov v Krajevni skupnosti Breze, namenjenih
za trajno ali občasno bivanje, ki nimajo stalnega bivališča na
območju Krajevne skupnosti Breze.

Samoprispevek se bo plačeval v naslednji višini:
– 1,5% od neto plač zaposlenih,
– 1,5% od neto pokojnin,
– 1,5% od bruto zavarovalne osnove, od katere samo-

stojni podjetniki plačujejo prispevke za pokojninsko in inva-
lidsko zavarovanje,

– 1,5% od prejemkov za priložnostno opravljanje stori-
tev,

– 5% od katastrskega dohodka – lastniki kmetijskih
zemljišč in gozdov v KS Breze,

– 100 DEM letno, preračunano v tolarje po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila, lastniki bivalnih ob-
jektov, namenjenih za trajno ali občasno bivanje, s stalnim
bivališčem izven KS Breze.

7. člen

Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih
določa zakon o samoprispevku.

Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo gospodar-
ske družbe, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci
plač, nadomestil in pokojnin. Ob vsakem nakazilu samopri-
spevka izplačevalec dostavi krajevni skupnosti seznam za-
vezancev, za katere je samoprispevek nakazan.

Lastnikom zemljišč in nepremičnin ter samostojnim
podjetnikom bo samoprispevek obračunaval in odtegoval
Davčni urad Republike Slovenije – izpostava Laško.

8. člen

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

9. člen

Sredstva samoprispevka se zbirajo na žiro računu sred-
stev samoprispevka Krajevne skupnosti Breze.

Sredstva za izvedbo skupnega programa v višini 50%
zbranega samoprispevka agencija za plačilni promet prazni
in odvaja na podpartijo žiro računa Občine Laško.

Za zbiranje sredstev in realizacijo referendumskega pro-
grama skrbi Svet krajevne skupnosti Breze. Svet enkrat letno
poroča zboru krajanov o uporabi sredstev samoprispevka.

Za realizacijo skupnega programa samoprispevka ter za
racionalno in namensko uporabo sredstev samoprispevka je
odgovoren župan Občine Laško.

10. člen

Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so
vpisani v splošni volilni imenik, in lastniki bivalnih objektov
z bivališčem izven Krajevne skupnosti Breze.
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Referendum vodi Volilna komisija krajevne skupnosti
Breze.

Za dan razpisa referenduma po tem sklepu se šteje 22.
oktober 1997.

11. člen

Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z gla-
sovnicami, na katerih je naslednje besedilo:

KRAJEVNA SKUPNOST BREZE

GLASOVNICA

Na referendumu dne 23. novembra 1997 za uvedbo
samoprispevka v denarju za dobo pet let, to je od 1. 1. 1998
do 31. 12. 2002 za območje Krajevne skupnosti Breze, za
sofinanciranje izvedbe programa, predvidenega z razpisom
samoprispevka

glasujem

ZA PROTI

Glasovnica se izpolni tako, da se obkroži “ZA”, če se
glasovalec strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma “PRO-
TI”, če se glasovalec z uvedbo samoprispevka ne strinja.

12. člen

Ta sklep se objavi na krajevno običajen način in v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 009-5/97-02
Šentrupert, dne 10. oktobra 1997.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Breze

Ivan Gračner l. r.

3306.

Svet krajevne skupnosti Jurklošter je na podlagi 3. čle-
na 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 in 13/95 – odločba US RS) ter
določil statuta Krajevne skupnosti Jurklošter na seji dne 18.
9. 1997 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka

za območje Krajevne skupnosti Jurklošter

1. člen

Za območje Krajevne skupnosti Jurklošter se razpiše
referendum za uvedbo samoprispevka v denarju za sofinan-
ciranje:

1. skupnega programa izgradnje in obnove šolskih stavb
ter izgradnje doma starejših občanov v Občini Laško,

2. programa izgradnje in vzdrževanja objektov komu-
nalne infrastrukture v krajevni skupnosti.

2. člen

Sredstva samoprispevka bodo uporabljena za:
Skupni program
– nadomestna novogradnja podružnične osnovne šole

Jurklošter,

– izgradnja doma starejših občanov v Laškem,
Program krajevne skupnosti
– izgradnja in modernizacija krajevnih cest,

odsek Marijina vas do KS Planina – 250 m,
odsek Jereb-Pasja dolina – 700 m,
odsek Gučja vas-Marijina vas – 500 m,
odsek Jurklošter-Lenovca – 300 m (nadaljevanje),
odsek Polana-Tisovca – 200 m,
odsek Vislana-Trojica – 500 m,
odsek Brodnice-Poreber – 200 m,
odsek za Zg. Voluš – nadaljevanje – 350 m,
odsek Mrzlo polje-Dobršek – 200 m,
odsek Koprivc-Jančič – 200 m,
odsek Marijina vas – Prevole – 250 m,

– posodobitev in izgradnja javne razsvetljave,
obnova javne razsvetljave v Jurkloštru,
izgradnja javne razsvetljave v naselju Marof,

– izboljšanje preskrbe s pitno vodo,
pomoč krajanom pri obnovi vodovodov.

3. člen

Vrednost programa krajevne skupnosti znaša 24,8 MIO
SIT.

Za realizacijo programa bodo uporabljena proračunska
sredstva, sredstva samoprispevka, sredstva donatorjev in dru-
gi denarni prispevki ter prostovoljno delo krajanov. Sredstva
samoprispevka se bodo uporabljala skladno z njihovim pri-
tokom in finančnim planom krajevne skupnosti za tekoče
leto ter po naslednjih merilih:

– 50% zbranih sredstev samoprispevka za izvedbo skup-
nega programa,

– 50% zbranih sredstev samoprispevka za program kra-
jevne skupnosti.

4. člen

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

5. člen

Samoprispevek se uvede v denarju za obdobje petih let,
in sicer od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002.

6. člen

Samoprispevek bodo plačevali občani, ki imajo stalno
bivališče na območju Krajevne skupnosti Jurklošter in imajo
lastne dohodke. Samoprispevek bodo plačevali tudi lastniki
bivalnih objektov v Krajevni skupnosti Jurklošter, namenje-
nih za trajno ali občasno bivanje, ki nimajo stalnega bivali-
šča na območju Krajevne skupnosti Jurklošter.

Samoprispevek se bo plačeval v naslednji višini:
– 1,5% od neto plač zaposlenih,
– 1,5% od neto pokojnin,
– 1,5% od bruto zavarovalne osnove, od katere samo-

stojni podjetniki plačujejo prispevke za pokojninsko in inva-
lidsko zavarovanje.

– 1,5% od prejemkov za priložnostno opravljanje stori-
tev,

– 5% od katastrskega dohodka – lastniki kmetijskih
zemljišč in gozdov v KS Jurklošter,

– 100 DEM letno, preračunano v tolarje po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila, lastniki bivalnih ob-
jektov, namenjenih za trajno ali občasno bivanje, s stalnim
bivališčem izven KS Jurklošter.

7. člen

Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih
določa zakon o samoprispevku.
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Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo gospodar-
ske družbe, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci
plač, nadomestil in pokojnin. Ob vsakem nakazilu samopris-
pevka izplačevalec dostavi krajevni skupnosti seznam zave-
zancev, za katere je samoprispevek nakazan.

Lastnikom zemljišč in nepremičnin ter samostojnim
podjetnikom bo samoprispevek obračunaval in odtegoval
Davčni urad Republike Slovenije – izpostava Laško.

8. člen

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

9. člen

Sredstva samoprispevka se zbirajo na žiro računu sred-
stev samoprispevka Krajevne skupnosti Jurklošter.

Sredstva za izvedbo skupnega programa v višini 50%
zbranega samoprispevka agencija za plačilni promet prazni
in odvaja na podpartijo žiro računa Občine Laško.

Za zbiranje sredstev in realizacijo referendumskega pro-
grama skrbi Svet krajevne skupnosti Jurklošter. Svet enkrat
letno poroča zboru krajanov o uporabi sredstev samopris-
pevka.

Za realizacijo skupnega programa samoprispevka ter za
racionalno in namensko uporabo sredstev samoprispevka je
odgovoren župan Občine Laško.

10. člen

Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so
vpisani v splošni volilni imenik, in lastniki bivalnih objektov
z bivališčem izven Krajevne skupnosti Jurklošter.

Referendum vodi volilna komisija Krajevne skupnosti
Jurklošter.

Za dan razpisa referenduma po tem sklepu se šteje
22. oktober 1997.

11. člen

Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z gla-
sovnicami, na katerih je naslednje besedilo:

KRAJEVNA SKUPNOST JURKLOŠTER

GLASOVNICA

Na referendumu dne 23. novembra 1997 za uvedbo
samoprispevka v denarju za dobo pet let, to je od 1. 1. 1998
do 31. 12. 2002 za območje Krajevne skupnosti Jurklošter,
za sofinanciranje izvedbe programa, predvidenega z razpi-
som samoprispevka

glasujem
ZA PROTI

Glasovnica se izpolni tako, da se obkroži “ZA”, če se
glasovalec strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma “PRO-
TI”, če se glasovalec z uvedbo samoprispevka ne strinja.

12. člen

Ta sklep se objavi na krajevno običajen način in v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 009-5/97-02
Jurklošter, dne 18. septembra 1997.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti

Jurklošter
Janko Cesar l. r.

3307.

Svet krajevne skupnosti Laško je na podlagi 3. člena
zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 3. in
56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Urad-
ni list RS, št. 15/94 in 13/95 – odločba US RS) ter določil
statuta Krajevne skupnosti Laško sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za

območje Krajevne skupnosti Laško

1. člen

Za območje Krajevne skupnosti Laško se razpiše refe-
rendum za uvedbo samoprispevka v denarju za sofinancira-
nje:

1. skupnega programa izgradnje in obnove šolskih stavb
ter izgradnje doma starejših občanov v občini Laško

2. programa izgradnje in vzdrževanja objektov komu-
nalne infrastrukture v krajevni skupnosti.

2. člen

Sredstva samoprispevka bodo uporabljena za

Skupni program

– izgradnja nove osnovne šole Laško II (Debro) z vrt-
cem ter obnova podružničnih šol v sklopu osnovne šole
Primoža Trubarja Laško

– izgradnja doma starejših občanov v Laškem

Program krajevne skupnosti

Ceste

Odsek Šmihel-Kuretno (od Šterban do Palirčka) –
1200 m 13 mio SIT,

Odsek v Debru – Mulenca (od Šanc do Starc) 800 m
8,6 mio SIT,

Odsek v Debru – Ladna raven od Jančič dalje – 1000 m
11 mio SIT,

Odsek v Tovstem od konca asfalta do ceste v Doblatino
– 700 m 7,6 mio SIT,

Odsek v Tovstem od konca asfalta pri Wimmer do
kapele – 1200 m 13 mio SIT,

Odsek v Brstniku od mostu na cesti v Rifengozd do
Mlinarja – 1000 m 10,8 mio SIT,

Odsek v Doblatini od križa do asfalta – 800 m
8,6 mio SIT,

Odsek v Požnici iz Padeža do vrha – 1000 m
10,8 mio SIT,

Odsek od Zdravilišča na Šmihel proti Vrečer – 500 m
6 mio SIT,

Odsek od Ojsterška do Rezeca v Strmci – 300 m
3,6 mio SIT,

Vodovodi in kanalizacija,

sofinanciranje izgradnje vodovoda v naselju Ojstro
5 mio SIT,

izgradnja kanalizacije – zahodni del naselja Strmca
1,4 mio SIT,

Javna razsvetljava,

izgradnja javne razsvetljave v naselju Strmca – vzhodni
del 3 mio SIT,

izgradnja javne razsvetljave v naselju Strmca – zahodni
del 2 mio SIT.

3. člen

Za realizacijo programa bodo uporabljena proračunska
sredstva, sredstva samoprispevka, sredstva donatorjev in dru-
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gi denarni prispevki ter prostovoljno delo krajanov. Sredstva
samoprispevka se bodo uporabljala skladno z njihovim pri-
tokom in finančnim planom krajevne skupnosti za tekoče
leto ter po naslednjih merilih:

– 50% zbranih sredstev samoprispevka za izvedbo skup-
nega programa,

– 50% zbranih sredstev samoprispevka za program kra-
jevne skupnosti.

4. člen

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

5. člen

Samoprispevek se uvede v denarju za obdobje petih let
in sicer od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002.

6. člen

Samoprispevek bodo plačevali občani, ki imajo stalno
bivališče na območju Krajevne skupnosti Laško in imajo
lastne dohodke. Samoprispevek bodo plačevali tudi lastniki
bivalnih objektov v Krajevni skupnosti Laško, namenjenih
za trajno ali občasno bivanje, ki nimajo stalnega bivališča na
območju Krajevne skupnosti Laško.

Samoprispevek se bo plačeval v naslednji višini:
– 1,5% od neto plač zaposlenih,
– 1,5% od neto pokojnin,
– 1,5% od bruto zavarovalne osnove, od katere samo-

stojni podjetniki plačujejo prispevke za pokojninsko in inva-
lidsko zavarovanje,

– 1,5% od prejemkov za priložnostno opravljanje stori-
tev,

– 5% od katastrskega dohodka – lastniki kmetijskih
zemljišč in gozdov v KS Laško,

– 100 DEM letno, preračunano v tolarje po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila, lastniki bivalnih ob-
jektov, namenjenih za trajno ali občasno bivanje, s stalnim
bivališčem izven KS Laško.

7. člen

Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih
določa zakon o samoprispevku.

Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo gospodar-
ske družbe, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci
plač, nadomestil in pokojnin. Ob vsakem nakazilu samopri-
spevka izplačevalec dostavi krajevni skupnosti seznam za-
vezancev, za katere je samoprispevek nakazan.

Lastnikom zemljišč in nepremičnin ter samostojnim
podjetnikom bo samoprispevek obračunaval in odtegoval
Davčni urad Republike Slovenije – izpostava Laško.

8. člen

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

9. člen

Sredstva samoprispevka se zbirajo na žiro računu sred-
stev samoprispevka Krajevne skupnosti Laško.

Sredstva za izvedbo skupnega programa v višini 50%
zbranega samoprispevka agencija za plačilni promet prazni
in odvaja na podpartijo žiro računa Občine Laško.

Za zbiranje sredstev in realizacijo referendumskega pro-
grama skrbi Svet krajevne skupnosti Laško. Svet enkrat let-
no poroča zboru krajanov o uporabi sredstev samoprispevka.

Za realizacijo skupnega programa samoprispevka ter za
racionalno in namensko uporabo sredstev samoprispevka je
odgovoren župan Občine Laško.

10. člen

Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so
vpisani v splošni volilni imenik, in lastniki bivalnih objektov
z bivališčem izven Krajevne skupnosti Laško.

Referendum vodi volilna komisija Krajevne skupnosti
Laško.

Za dan razpisa referenduma po tem sklepu se šteje 22.
oktober 1997.

11. člen

Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z gla-
sovnicami, na katerih je naslednje besedilo:

KRAJEVNA SKUPNOST LAŠKO

GLASOVNICA

Na referendumu dne 23. novembra za uvedbo samo-
prispevka v denarju za dobo pet let, to je od 1. 1. 1998 do 31.
12. 2002 za območje Krajevne skupnosti Laško, za sofinan-
ciranje izvedbe programa, predvidenega z razpisom samo-
prispevka

glasujem
ZA PROTI

Glasovnica se izpolni tako, da se obkroži “ZA”, če se
glasovalec strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma “PRO-
TI”, če se glasovalec z uvedbo samoprispevka ne strinja.

12. člen

Ta sklep se objavi na krajevno običajen način in v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 009-5/97-02
Laško, dne 16. septembra 1997.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Laško

Jože Rajh l. r.

3308.

Svet krajevne skupnosti Marija Gradec je 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 in 13/95 – odločba US RS) ter

določil statuta Krajevne skupnosti Marija Gradec sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka
za območje Krajevne skupnosti Marija Gradec

1. člen

Za območje Krajevne skupnosti Marija Gradec se raz-

piše referendum za uvedbo samoprispevka v denarju za sofi-

nanciranje:

1. skupnega programa izgradnje in obnove šolskih stavb

ter izgradnje doma starejših občanov v Občini Laško,

2. programa izgradnje in vzdrževanja objektov komu-

nalne infrastrukture v krajevni skupnosti.
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2. člen

Sredstva samoprispevka bodo uporabljena za
Skupni program
– izgradnja nove Osnovne šole Laško II (Debro) z vrt-

cem ter obnova podružničnih šol v sklopu Osnovne šole
Primoža Trubarja Laško,

– izgradnja doma starejših občanov v Laškem,
Program krajevne skupnosti
– sofinanciranje izvedbe ureditvenega načrta Marija

Gradca,
– sofinanciranje sanacije vodooskrbe na območjih, kjer

oskrba z vodo ni ustrezno urejena,
– razširitev območij javne razsvetljave v krajevni skup-

nosti,
– posodobitev oziroma modernizacija določenih odse-

kov krajevnih cest.

3. člen

Za realizacijo programa bodo uporabljena proračunska
sredstva, sredstva samoprispevka, sredstva donatorjev in dru-
gi denarni prispevki ter prostovoljno delo krajanov. Sredstva
samoprispevka se bodo uporabljala skladno z njihovim pri-
tokom in finančnim planom krajevne skupnosti za tekoče
leto ter po naslednjih merilih:

– 50% zbranih sredstev samoprispevka za izvedbo skup-
nega programa,

– 50% zbranih sredstev samoprispevka za program kra-
jevne skupnosti.

4. člen

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

5. člen

Samoprispevek se uvede v denarju za obdobje petih let
in sicer od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002.

6. člen

Samoprispevek bodo plačevali občani, ki imajo stalno
bivališče na območju Krajevne skupnosti Marija Gradec in
imajo lastne dohodke. Samoprispevek bodo plačevali tudi
lastniki bivalnih objektov v Krajevni skupnosti Marija Gra-
dec, namenjenih za trajno ali občasno bivanje, ki nimajo
stalnega bivališča na območju Krajevne skupnosti Marija
Gradec.

Samoprispevek se bo plačeval v naslednji višini:

– 1,5% od neto plač zaposlenih,

– 1,5% od neto pokojnin,

– 1,5% od bruto zavarovalne osnove, od katere samo-
stojni podjetniki plačujejo prispevke za pokojninsko in inva-
lidsko zavarovanje,

– 1,5% od prejemkov za priložnostno opravljanje stori-
tev,

– 5% od katastrskega dohodka – lastniki kmetijskih
zemljišč in gozdov v KS Marija Gradec,

– 100 DEM letno, preračunano v tolarje po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila, lastniki bivalnih ob-
jektov, namenjenih za trajno ali občasno bivanje, s stalnim
bivališčem izven KS Marija Gradec.

7. člen

Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih
določa zakon o samoprispevku.

Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo gospodar-
ske družbe, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci

plač, nadomestil in pokojnin. Ob vsakem nakazilu samopri-
spevka izplačevalec dostavi krajevni skupnosti seznam za-
vezancev, za katere je samoprispevek nakazan.

Lastnikom zemljišč in nepremičnin ter samostojnim
podjetnikom bo samoprispevek obračunaval in odtegoval
Davčni urad Republike Slovenije – izpostava Laško.

8. člen

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

9. člen

Sredstva samoprispevka se zbirajo na žiro računu sred-
stev samoprispevka Krajevne skupnosti Marija Gradec.

Sredstva za izvedbo skupnega programa v višini 50%
zbranega samoprispevka agencija za plačilni promet prazni
in odvaja na podpartijo žiro računa Občine Laško.

Za zbiranje sredstev in realizacijo referendumskega pro-
grama skrbi Svet krajevne skupnosti Marija Gradec. Svet
enkrat letno poroča zboru krajanov o uporabi sredstev samo-
prispevka.

Za realizacijo skupnega programa samoprispevka ter za
racionalno in namensko uporabo sredstev samoprispevka je
odgovoren župan Občine Laško.

10. člen

Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so
vpisani v splošni volilni imenik, in lastniki bivalnih objektov
z bivališčem izven Krajevne skupnosti Marija Gradec.

Referendum vodi volilna komisija Krajevne skupnosti
Marija Gradec.

11. člen

Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z gla-
sovnicami, na katerih je naslednje besedilo:

KRAJEVNA SKUPNOST MARIJA GRADEC

GLASOVNICA

Na referendumu dne 23. novembra 1997 za uvedbo
samoprispevka v denarju za dobo pet let, to je od 1. 1. 1998
do 31. 12. 2002 za območje Krajevne skupnosti Marija Gra-
dec, za sofinanciranje izvedbe programa, predvidenega z
razpisom samoprispevka

glasujem
ZA PROTI

Glasovnica se izpolni tako, da se obkroži “ZA”, če se
glasovalec strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma “PRO-
TI”, če se glasovalec z uvedbo samoprispevka ne strinja.

12. člen

Ta sklep se objavi na krajevno običajen način in v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 009-5/97-02
Marija Gradec, dne 20. oktobra 1997.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti

Marija Gradec
Franc Feldin l. r.
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3309.

Svet krajevne skupnosti Rečica je na podlagi 3. člena
zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 3. in
56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Urad-
ni list RS, št. 15/94 in 13/95 – odločba US RS) ter določil
statuta Krajevne skupnosti Rečica na seji dne 17. 10. 1997
sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za

območje Krajevne skupnosti Rečica

1. člen

Za območje Krajevne skupnosti Rečica se razpiše refe-
rendum za uvedbo samoprispevka v denarju za sofinancira-
nje:

1. skupnega programa izgradnje in obnove šolskih stavb
ter izgradnje doma starejših občanov v občini Laško,

2. programa izgradnje in vzdrževanja objektov komu-
nalne infrastrukture v krajevni skupnosti.

2. člen

Sredstva samoprispevka bodo uporabljena za:

Skupni program

– izgradnja nove osnovne šole Laško II (Debro) z vrt-
cem ter obnova podružničnih šol v sklopu osnovne šole
Primoža Trubarja Laško,

– izgradnja doma starejših občanov v Laškem.

Program krajevne skupnosti

– izgradnja javne razsvetljave ob cesti Laško–Zg. Reči-
ca 1,5 mio SIT,

– asfaltiranje in komunalna ureditev krajevnih cest
5,7 mio SIT,

– izgradnja mrliške vežice in ureditev pokopališča Re-
čica 7 mio SIT,

– sofinanciranje izgradnje prizidka za gasilski dom GD
Rečica 0,5 mio SIT,

– izgradnja otroškega igrišča v Sp. Rečici in pri osnov-
ni šoli Rečica 1,24 mio SIT,

– sofinanciranje strešne kritine na cerkvi sv. Mohorja
na Šmohorju 1 mio SIT.

3. člen

Za realizacijo programa bodo uporabljena proračunska
sredstva, sredstva samoprispevka, sredstva donatorjev in dru-
gi denarni prispevki ter prostovoljno delo krajanov. Sredstva
samoprispevka se bodo uporabljala skladno z njihovim pri-
tokom in finančnim planom krajevne skupnosti za tekoče
leto ter po naslednjih merilih:

– 50 % zbranih sredstev samoprispevka za izvedbo
skupnega programa,

– 50 % zbranih sredstev samoprispevka za program kra-
jevne skupnosti.

4. člen

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

5. člen

Samoprispevek se uvede v denarju za obdobje petih let
in sicer od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002.

6. člen

Samoprispevek bodo plačevali občani, ki imajo stalno
bivališče na območju Krajevne skupnosti Rečica in imajo
lastne dohodke. Samoprispevek bodo plačevali tudi lastniki
bivalnih objektov v Krajevni skupnosti Rečica, namenjenih
za trajno ali občasno bivanje, ki nimajo stalnega bivališča na
območju Krajevne skupnosti Rečica.

Samoprispevek se bo plačeval v naslednji višini:
– 1,5% od neto plač zaposlenih,
– 1,5% od neto pokojnin,
– 1,5% od bruto zavarovalne osnove, od katere samo-

stojni podjetniki plačujejo prispevke za pokojninsko in inva-
lidsko zavarovanje,

– 1,5% od prejemkov za priložnostno opravljanje stori-
tev,

– 5% od katastrskega dohodka – lastniki kmetijskih
zemljišč in gozdov v KS Rečica,

– 100 DEM letno, preračunano v tolarje po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila, lastniki bivalnih ob-
jektov, namenjenih za trajno ali občasno bivanje, s stalnim
bivališčem izven KS Rečica.

7. člen

Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih
določa zakon o samoprispevku.

Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo gospodar-
ske družbe, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci
plač, nadomestil in pokojnin. Ob vsakem nakazilu samopri-
spevka izplačevalec dostavi krajevni skupnosti seznam za-
vezancev, za katere je samoprispevek nakazan.

Lastnikom zemljišč in nepremičnin ter samostojnim
podjetnikom bo samoprispevek obračunaval in odtegoval
Davčni urad Republike Slovenije – izpostava Laško.

8. člen

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

9. člen

Sredstva samoprispevka se zbirajo na žiro računu sred-
stev samoprispevka Krajevne skupnosti Rečica.

Sredstva za izvedbo skupnega programa v višini 50%
zbranega samoprispevka agencija za plačilni promet prazni
in odvaja na podpartijo žiro računa Občine Laško.

Za zbiranje sredstev in realizacijo referendumskega pro-
grama skrbi Svet krajevne skupnosti Rečica. Svet enkrat
letno poroča zboru krajanov o uporabi sredstev samopris-
pevka.

Za realizacijo skupnega programa samoprispevka ter za
racionalno in namensko uporabo sredstev samoprispevka je
odgovoren župan Občine Laško.

10. člen

Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so
vpisani v splošni volilni imenik, in lastniki bivalnih objektov
z bivališčem izven Krajevne skupnosti Rečica.

Referendum vodi volilna komisija Krajevne skupnosti
Rečica.

Za dan razpisa referenduma po tem sklepu se šteje
22. oktober 1997.

11. člen

Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z gla-
sovnicami, na katerih je naslednje besedilo:
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KRAJEVNA SKUPNOST REČICA

GLASOVNICA

Na referendumu dne 23. novembra 1997 za uvedbo
samoprispevka v denarju za dobo pet let, to je od 1. 1. 1998
do 31. 12. 2002 za območje Krajevne skupnosti Rečica, za
sofinanciranje izvedbe programa, predvidenega z razpisom
samoprispevka

glasujem
ZA PROTI

Glasovnica se izpolni tako, da se obkroži “ZA”, če se
glasovalec strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma “PRO-
TI”, če se glasovalec z uvedbo samoprispevka ne strinja.

12. člen

Ta sklep se objavi na krajevno običajen način in v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 009-5/97-02-87/97
Rečica, dne 17. oktobra 1997.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Rečica

Drago Deželak, inž. l. r.

3310.

Svet krajevne skupnosti Vrh nad Laškim je 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 in 13/95 – odločba US RS) ter
določil statuta Krajevne skupnosti Vrh nad Laškim na seji
dne 29. 9. 1997 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za

območje Krajevne skupnosti Vrh nad Laškim

1. člen

Za območje Krajevne skupnosti Vrh nad Laškim se
razpiše referendum za uvedbo samoprispevka v denarju za
sofinanciranje:

1. skupnega programa izgradnje in obnove šolskih stavb
ter izgradnje doma starejših občanov v Občini Laško

2. programa izgradnje in vzdrževanja objektov komu-
nalne infrastrukture v krajevni skupnosti.

2. člen

Sredstva samoprispevka bodo uporabljena za:
Skupni program
– izgradnja nove osnovne šole Laško II (Debro) z vrt-

cem ter obnova podružničnih šol v sklopu osnovne šole
Primoža Trubarja Laško,

– izgradnja doma starejših občanov v Laškem.
Program krajevne skupnosti
– pridobitev dokumentacije in izgradnja mrliške vežice,
– asfaltiranje cest v krajevni skupnosti.

3. člen

Za realizacijo programa bodo uporabljena proračunska
sredstva, sredstva samoprispevka, sredstva donatorjev in dru-

gi denarni prispevki ter prostovoljno delo krajanov. Sredstva
samoprispevka se bodo uporabljala skladno z njihovim pri-
tokom in finančnim planom krajevne skupnosti za tekoče
leto ter po naslednjih merilih:

– 50% zbranih sredstev samoprispevka za izvedbo skup-
nega programa,

– 50% zbranih sredstev samoprispevka za program kra-
jevne skupnosti, in sicer za izgradnjo mrliške vežice v višini
stopnje 0,30% ter za asfaltiranje cest v višini stopnje 0,45%.

4. člen

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

5. člen

Samoprispevek se uvede v denarju za obdobje petih let,
in sicer od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002.

6. člen

Samoprispevek bodo plačevali občani, ki imajo stalno
bivališče na območju Krajevne skupnosti Vrh nad Laškim in
imajo lastne dohodke. Samoprispevek bodo plačevali tudi
lastniki bivalnih objektov v Krajevni skupnosti Vrh nad
Laškim, namenjenih za trajno ali občasno bivanje, ki nimajo
stalnega bivališča na območju Krajevne skupnosti Vrh nad
Laškim.

Samoprispevek se bo plačeval v naslednji višini:
– 1,5% od neto plač zaposlenih,
– 1,5% od neto pokojnin,
– 1,5% od bruto zavarovalne osnove, od katere samo-

stojni podjetniki plačujejo prispevke za pokojninsko in inva-
lidsko zavarovanje.

– 1,5% od prejemkov za priložnostno opravljanje stori-
tev

– 5% od katastrskega dohodka – lastniki kmetijskih
zemljišč in gozdov v KS Vrh nad Laškim,

– 100 DEM letno, preračunano v tolarje po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila, lastniki bivalnih ob-
jektov, namenjenih za trajno ali občasno bivanje, s stalnim
bivališčem izven KS Vrh nad Laškim.

7. člen

Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih
določa zakon o samoprispevku.

Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo gospodar-
ske družbe, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci
plač, nadomestil in pokojnin. Ob vsakem nakazilu samopri-
spevka izplačevalec dostavi krajevni skupnosti seznam za-
vezancev, za katere je samoprispevek nakazan.

Lastnikom zemljišč in nepremičnin ter samostojnim
podjetnikom bo samoprispevek obračunaval in odtegoval
Davčni urad Republike Slovenije – izpostava Laško.

8. člen

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

9. člen

Sredstva samoprispevka se zbirajo na žiro računu sred-
stev samoprispevka Krajevne skupnosti Vrh nad Laškim.

Sredstva za izvedbo skupnega programa v višini 50%
zbranega samoprispevka agencija za plačilni promet prazni
in odvaja na podpartijo žiro računa Občine Laško.

Za zbiranje sredstev in realizacijo referendumskega pro-
grama skrbi Svet krajevne skupnosti Vrh nad Laškim. Svet
enkrat letno poroča zboru krajanov o uporabi sredstev samo-
prispevka.
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Za realizacijo skupnega programa samoprispevka ter za
racionalno in namensko uporabo sredstev samoprispevka je
odgovoren župan Občine Laško.

10. člen

Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so
vpisani v splošni volilni imenik, in lastniki bivalnih objektov
z bivališčem izven Krajevne skupnosti Vrh nad Laškim.

Referendum vodi Volilna komisija krajevne skupnosti
Vrh nad Laškim.

Za dan razpisa referenduma po tem sklepu se šteje 22.
oktober 1997.

11. člen

Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z gla-
sovnicami, na katerih je naslednje besedilo:

KRAJEVNA SKUPNOST VRH NAD LAŠKIM

GLASOVNICA

Na referendumu dne 23. novembra 1997 za uvedbo
samoprispevka v denarju za dobo pet let, to je od 1. 1. 1998
do 31. 12. 2002 za območje Krajevne skupnosti Vrh nad
Laškim, za sofinanciranje izvedbe programa, predvidenega z
razpisom samoprispevka

glasujem
ZA PROTI

Glasovnica se izpolni tako, da se obkroži “ZA”, če se
glasovalec strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma “PRO-
TI”, če se glasovalec z uvedbo samoprispevka ne strinja.

12. člen

Ta sklep se objavi na krajevno običajen način in v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 009-5/97-02
Vrh nad Laškim, dne 29. septembra 1997.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti

Vrh nad Laškim
Dušan Milčinovič l. r.

LENART

3311.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85) in 56. člena zakona o referendumu in
ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in v skladu s
statutom Krajevne skupnosti Voličina je Svet krajevne skup-
nosti Voličina na seji dne 16. 10. 1997 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka za območje celotne Krajevne skupnosti
Voličina

1. člen

Za Krajevno skupnost Voličina se razpiše referendum
za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju:

1. za sofinanciranje asfaltiranja odsekov krajevnih cest
v naseljih KS Voličina:

Naselje Smer ceste Domače ime

Straže Straže–Destrnik Kapela–Kopčič

Straže–Rogoznica Kapela–Kraner–Breza

Rogoznica nadaljevanje Škerget–

Krajnc

Rogoznica–Prodni vrh– nadaljevanje Kapela–

Vurberk Prodni vrh

nadaljevanje

Goznik–Ornik

Selce Selce–Trnovska vas Selška graba

Krajnc–Holdinar

Zavrh Kapela–Bezgovec

Zavrh–Jazbine

Črmljenšak Toplak–Polič Voglar–Domanjko

Muršec–Lorber

Gradenšak Gradenšak–Sp. Voličina Damiš–Kranvogel

Sp. Voličina Sp. Voličina–Lormanje Cuček–Muršak

Zg. Voličina Lorbek–Pihler

Sp. Voličina–Zg. Voličina Domanjko–Zelenko

Černa–Bezjak–Daks

2. za sofinanciranje:
– dozidave dodatnih učilnic v OŠ Voličina,
– gradnje kanalizacije  v Voličini in v Zavrhu,
– gradnje povezave primarne linije na mariborsko vo-

dovodno omrežje za celotno KS Voličina.

2. člen

Skupna predračunska vrednost sofinanciranega dela
programa znaša 150,000.000 SIT. S krajevnim samoprispev-
kom bi se naj letno zbralo 13,000.000 SIT, torej v petih letih
65,000.000 SIT.

Razliko sredstev med vrednostjo programa in zbranimi
sredstvi bodo zagotovili:

– proračun Občine Lenart,
– sredstva občanov, zbrana na osnovi sklenjenih po-

godb,
– drugi viri.
Realizacija programa in poraba sredstev samoprispevka

v KS Voličina se spremlja z letnimi in zaključnimi poročili.

3. člen

Samoprispevek se uvede za obdobje petih let, in sicer
od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002.

4. člen

Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem
računu Krajevne skupnosti Voličina. Z njimi bo v skladu s
programom razpolagal odbor za izvedbo samoprispevka, ki
ga imenuje Svet krajevne skupnosti Voličina.

5. člen

Referendum bo 23. novembra 1998 od 7. do 19. ure na
običajnih voliščih.

6. člen

Samoprispevek bodo plačevali občani, ki imajo stalno
prebivališče na območju Krajevne skupnosti Voličina:

– po stopnji 2,3% mesečno od neto plač, nadomestil
plač, plačil po pogodbah o delu in drugih prejemkov, ki
imajo značaj plač,
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– po stopnji 2,3% upokojenci od mesečne pokojnine,
– po stopnji 2,3% mesečno od neto zavarovalne osnove

iz samostojnega opravljanja obrtnih, intelektualnih in drugih
gospodarskih in negospodarskih dejavnosti,

– po stopnji 7,3% mesečno od katastrskega dohodka,
– po stopnji 2,3% mesečno občani, ki so na začasnem

delu v tujini od izplačanega povprečnega zneska osebnega
dohodka na zaposlenega v gospodarstvu Republike Slove-
nije.

7. člen

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

Kmetijskim proizvajalcem oziroma zavezancem kata-
strskega dohodka in samostojnim podjetnikom bo obračuna-
val in odtegoval samoprispevek Davčni urad Republike Slo-
venije, izpostava Lenart. Ob vsakem izplačilu oziroma
nakazilu samoprispevka se Krajevni skupnosti Voličina pred-
loži seznam zavezancev, za katere se samoprispevek nakazu-
je.

Plačila samoprispevka so oproščeni posamezniki, ki
prejemajo prejemke, navedene v 12. členu zakona o samo-
prispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).

8. člen

Pravico do glasovanja imajo občani, ki so vpisani v
volilni imenik, s stalnim prebivališčem na območju KS Voli-
čina.

9. člen

Referendum vodi volilna komisija Krajevne skupnosti
Voličina, pri čemer se smiselno uporabljajo določila zakona
o volitvah in zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.

10. člen

Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka
kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in infor-
miranje RS ter Davčna uprava RS – izpostava Lenart, v
okviru svojih pristojnosti.

11. člen

Na referendumu glasujejo občani neposredno in z gla-
sovnicami. Na glasovnicah je naslednje besedilo:

KRAJEVNA SKUPNOST VOLIČINA

G L A S O V N I C A

za glasovanje na referendumu za uvedbo krajevnega
samoprispevka v denarju, dne 23. novembra 1997 za obdob-
je petih let za območje KS Voličina, za sofinanciranje na-
slednjih programov:

1. asfaltiranje krajevnih cest v nesljih KS Voličina:

Naselje Smer ceste Domače ime

Straže Straže–Destrnik Kapela–Kopčič

Straže–Rogoznica Kapela–Kraner–Breza

Rogoznica nadaljevanje

Škerget–Krajnc

Kapela–Prodni vrh– nadaljevanje

Vurberk Kapela–Prodni vrh

nadaljevanje

Goznik–Dornik

Selce Selce–Trnovska vas Selška graba

Krajnc–Holdinar

Naselje Smer ceste Domače ime

Zavrh Kapela–Bezgovec

Zavrh–Jazbine

Črmljenšak Toplak–Polič Voglar–Domajnko

Muršec–Lorber

Gradenšak Gradenšak–Sp. Voličina Damiš–Kranvogel

Sp. Voličina Sp. Voličina–Lormanje

Strma gora–Lormanje Čuček–Muršak

Zg. Voličina Lorbek–Pihler

Sp. Voličina–Zg. Domajnko–Zelenko

Voličina Černa–Bezjak–Daks

2. za sofinanciranje:

– dozidave dodatnih učilnic v OŠ Voličina,

– gradnjo kanalizacije v Voličini in Zavrhu,

– gradnje povezave primarne linije na mariborsko vo-
dovodno omrežje za celotno KS Voličina.

GLASUJEM

ZA PROTI

(žig)

Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži ZA, če
se strinja z uvedbo krajevnega samoprispevka, besedo PRO-
TI pa, če se ne strinja z uvedbo samoprispevka.

12. člen

Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna
skupnost Voličina.

13. člen

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Voličina, dne 16. oktobra 1997.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Voličina

Franc Jurša l. r.

LITIJA

3312.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94), statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 41/95,
70/95, 6/96) in odloka o proračunu Občine Litija za leto
1997 (Uradni list RS, št. 49/97) je Občinski svet občine
Litija na 6. izredni seji dne 6. 10. 1997 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Litija

za leto 1997

1. člen

Spremeni se odlok o proračunu Občine Litija za leto
1997 (Uradni list RS, št. 49/97) tako, da 3. člen glasi:

“Proračun za leto 1997 se tako določa v naslednjih
zneskih:



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 5381Št. 68 – 7. XI. 1997

Bilanca prih. in odh. Račun financiranja

Prihodki 1.281,202.000 56,700.000

Odhodki 1.317,412.000 48,266.000

Primankljaj 36,210.000 27,776.000

Presežek

Račun financiranja tako obsega prihodke v višini
56,700.000 SIT ter odhodke v višini 48,266.000 SIT. Za
delno pokritje primanjkljaja iz bilance prihodkov in odhod-
kov v skupni višini 45,660.000 SIT se bo občina v letu 1997
zadolžila za 56,700.000 SIT; sklep o zadolžitvi sprejme Ob-
činski svet občine Litija.

Proračun predvideva 27,776.000 SIT izgube.

2. člen

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

Št. 401-75/97
Litija, dne 6. oktobra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Litija
Franci Rokavec l. r.

LJUTOMER

3313.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86
in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97), 21.
člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94 in 14/95) in statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS,
št. 41/95) je Občinski svet občine Ljutomer, na seji dne
23. 10. 1997 sprejel

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

načrtu za Dom starejših občanov v Ljutomeru

1. člen

S spremembami tega odloka se dopolni odlok o zazi-
dalnem načrtu za Dom starejših občanov v Občini Ljutomer
(Uradni list RS, št. 40/90, v nadaljevanju: osnovni odlok), ki
ga je izdelal ZEU M. Sobota septembra 1997.

2. člen

Spremeni se 3. člen odloka in glasi:
“Območje obravnave je namenjeno gradnji objekta do-

ma starejših občanov, ki se lahko gradi fazno.”

3. člen

Doda se novi 3.a člen in glasi:
“Faznost gradnje:
– faze gradnje posameznih objektov so medsebojno

neodvisne;
– zasnova doma starejših občanov mora zagotoviti v prvi

fazi razvrstitev kapacitet za minimalno 150 varovancev.”

4. člen

4. člen odloka se spremeni in glasi:
“Funkcionalna in oblikovalska rešitev objekta in na-

prav mora upoštevati naslednje:

– izvede se enovit objekt gabarita P+2+M in maksimal-

no netto etažne velikosti 2500 m2,

– tlorisna zasnova objekta se deli na dva do tri krake

širine do 20 m in dolžine do 40 m,

– gradbene linije se prilagajajo obstoječim komunika-

cijam v prostoru,

– streha je klasična, črne ali rdeče barve.”

5. člen

V 5. členu odloka se doda četrta alinea:

– “komunalna ureditev območja obdelave se lahko ko-

rigira, kolikor se s tem doseže večja funkcionalnost obstoje-

čih komunalnih objektov in planiranih posegov v širšem

prostoru.”

6. člen

Spremembe in dopolnitve tega odloka začnejo veljati

petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 352-7/97

Ljutomer, dne 23. oktobra 1997.

Predsednica

Občinskega sveta

občine Ljutomer

Darja Odar, dipl. psih. l. r.

3314.

Na podlagi 32. člena v zvezi s 112. in 114. členom

zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94,

33/94 in 70/95) ter na podlagi ugotovitvenega sklepa Sveta

krajevne skupnosti Križevci pri Ljutomeru o prenehanju man-

data članu Sveta krajevne skupnosti Križevci pri Ljutomeru z

dne 20. 10. 1997 Občinska volilna komisija občine Ljutomer

R A Z P I S U J E

nadomestne volitve v Svet krajevne skupnosti Križevci
pri Ljutomeru v VIII. volilni enoti Bučečovci

1. Pravijo se nadomestne volitve za člana Sveta krajev-

ne skupnosti Križevci pri Ljutomeru iz VIII. volilne enote

Bučečovci.

2. Nadomestne volitve v svet krajevne skupnosti bodo

v nedeljo, 11. 1. 1998.

3. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za

volilna opravila se šteje 12. 11. 1997.

4. Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija

občine Ljutomer.

Št. 008-7/97

Ljutomer, dne 24. oktobra 1997.

Predsednik

Občinske volilne komisije občine

Ljutomer

Oton Nemec, dipl. prav. l. r.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 5382 Št. 68 – 7. XI. 1997

MAJŠPERK

3315.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85 – p.b.), 56. člena zakona o referendumu in
o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl.
US, 34/96 – odl. US, št. 38/96 in 43/96 – odl. US) in 48.
člena statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 27/95, 47/
96) je Občinski svet občine Majšperk na seji dne 16. oktobra
1997 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka

po krajevnih skupnostih v Občini Majšperk

1. člen

Za območje Krajevnih skupnosti Majšperk, Ptujska Go-
ra, Stoperce in Žetale s pripadajočimi naselji v Občini Majš-
perk, se razpiše referendum za uvedbo samoprispevka v
denarju (v nadaljevanju besedila: samoprispevek) za sofi-
nanciranje investicij v programe po krajevnih skupnostih.

2. člen

Referendum bo v nedeljo, dne 23. novembra 1997 od
7. do 19. ure na glasovalnih mestih, ki jih določi občinska
volilna komisija.

3. člen

1. V Krajevni skupnosti Majšperk se bodo z zbranimi
sredstvi samoprispevka v višini 61,8 mio SIT sofinancirali
naslednji programi oziroma naloge:

%
zbranih
sredstev

– adaptacija mrliške vežice 20
– izgradnja večnamenske šolske športne dvorane 60
– sofinanciranje investicij v infrastrukturo 20

2. V Krajevni skupnosti Ptujska Gora se bodo z zbrani-
mi sredstvi samoprispevka v višini 38,5 mio SIT sofinancira-
li naslednji programi oziroma naloge:

%
zbranih
sredstev

– za modernizacijo in sanacijo cest 30
– za izgradnjo vodovodnega omrežja 15
– za dokončanje izgradnje doma krajanov 35
– za sofinanciranje javne razsvetljave 5
– za razširitev mrliške vežice in ureditev

parkirišča pri vežici 15

3. V Krajevni skupnosti Stoperce se bodo z zbranimi
sredstvi samoprispevka v višini 18,9 mio SIT sofinancirali
naslednji programi oziroma naloge:

%
zbranih
sredstev

– za vzdrževanje in sofinanciranje
modernizacije lokalnih in krajevnih cest 80

– za izgradnjo cestne razsvetljave 10
– sofinanciranje aktivnih društev in drugo 10

4. V Krajevni skupnosti Žetale se bodo z zbranimi sred-
stvi samoprispevka v višini 35,9 mio SIT sofinancirali na-
slednji programi oziroma naloge:

– v celoti za izgradnjo osnovne šole Žetale.

4. člen

Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se koristijo na ob-
močju tiste krajevne skupnosti, kjer so bila zbrana.

Rezultati glasovanja na referendumu se bodo ugotav-
ljali za vsako krajevno skupnost posebej.

5. člen

Samoprispevek se uvede za obdobje petih let, in sicer
od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002.

6. člen

Samoprispevek bodo plačevali občani, ki imajo stalno
prebivališče na območju posamezne krajevne skupnosti, in
sicer:

1. zavezanci, ki imajo plačo iz delovnega razmerja ozi-
roma nadomestila ter druge dohodke in prejemke, ki imajo
značaj plače po stopnji 2% od neto plače, nadomestila oziro-
ma drugih prejemkov;

2. zavezanci, ki imajo dohodek od samostojnega oprav-
ljanja gospodarskih in poklicnih dejavnosti ter avtorskih pra-
vic:

– če se jim ugotavlja dohodek po stopnji 2% od do-
hodka,

– če se jim ne ugotavlja dohodek (dopolnilna gospodar-
ska ali poklicna dejavnost, avtorske pravice) po stopnji 3%
od osnove, za katero si plačujejo prispevke za socialno var-
nost;

3. zavezanci, ki prejemajo pokojnino po stopnji 2% od
izplačane pokojnine;

4. zavezanci, ki imajo dohodek od kmetijske dejavnosti
po stopnji 6% letno od katastrskega dohodka negozdnih in
gozdnih površin, vključno z lastniki zemljišč, ki v občini
nimajo stalnega bivališča;

5. lastniki nepremičnine, to je stanovanjske hiše ali po-
čitniške hiše na območju posamezne krajevne skupnosti,
nimajo pa v krajevni skupnosti stalnega prebivališča, enkrat
letno v višini 10% od povprečne mesečne neto plače v RS za
preteklo leto, ugotovljene po podatkih Zavoda RS za stati-
stiko;

6. zavezanci, ki so zaposleni v tujini enkrat letno v
višini 2% od povprečne letne bruto plače v RS v preteklem
letu;

7. zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov,
navedenih v tem členu, plačujejo za vsak vir posebej.

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 RUJP izpostava Ptuj.

Zavezanci, ki so zaposleni v tujini, plačujejo samopri-
spevek enkrat letno na žiro račun samoprispevka v Občini
Majšperk, in sicer do 31. 5. tekočega leta. Občina Majšperk
pošlje zavezancem položnice.

Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
izplačevalec dostavi Občini Majšperk seznam zaposlenih
oziroma upokojencev in drugih zavezancev, za katere se
nakazuje samoprispevek.

7. člen

Samoprispevek se ne plačuje od socialno varstvene po-
moči, od otroških dodatkov, invalidnin, od štipendij dijakov
in študentov, od regresa za letni dopust in od jubilejnih
nagrad ter odpravnin.

Plačila so oproščeni tudi zavezanci, ki jih določa
12. člen zakona o samoprispevku.
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8. člen

Sredstva samoprispevka se bodo zbirala strogo namen-
sko na posebnem kontu prihodkov Občine Majšperk pri
Agenciji RS za plačilni promet Podružnici Ptuj, za vsako
krajevno skupnost posebej.

O letnem programu nalog in porabi sredstev samopri-
spevka za posamezno krajevno skupnost odločajo organi po
posamezni krajevni skupnosti in občine. Za spremljanje in
poročanje o porabi sredstev samoprispevka v posamezni kra-
jevni skupnosti, skrbijo organi posamezne krajevne skupno-
sti in občine.

Izvajanje nalog iz 3. člena tega sklepa bo odvisno od
zbranih sredstev samoprispevka.

Nadzor nad zbiranjem in gospodarjenjem s sredstvi
samoprispevka opravlja nadzorni odbor Občine Majšperk, ki
mora o svojih ugotovitvah enkrat letno poročati občinskemu
svetu.

Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka
kontrolira Agencija RS za plačilni promet, nadziranje in
informiranje podružnica Ptuj in RUJP izpostava Ptuj v okvi-
ru svojih pristojnosti.

9. člen

Referendum vodi občinska volilna komisija. Pri po-
stopku o glasovanju se smiselno uporabljajo določila zakona
o lokalnih volitvah in določila zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi.

Izid glasovanja na referendumu se objavi v Uradnem
listu RS.

10. člen

Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani po-
samezne krajevne skupnosti, ki so vpisani v splošni volilni
imenik Občine Majšperk ter zaposleni občani stari nad 15 let
in zavezanci iz 5. točke 6. člena tega sklepa.

11. člen

Na referendumu glasujejo občani tajno z glasovnicami
z naslednjim besedilom:

1. Glasovnica za glasovanje v Krajevni skupnosti
Majšperk

OBČINA MAJŠPERK

G L A S O V N I C A

Za glasovanje na referendumu v Krajevni skupnosti
Majšperk dne 23. 11. 1997 za uvedbo samoprispevka v de-
narju za dobo pet let od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002.

Sredstva samoprispevka bodo namensko porabljena za
sofinanciranje:

%
zbranih
sredstev

– adaptacije mrliške vežice 20
– izgradnje večnamenske šolske športne dvorane 60
– sofinanciranje investicij v infrastrukturo 20

G L A S U J E M
ZA PROTI

(pečat)

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

2. Glasovnica za glasovanje v Krajevni skupnosti
Ptujska Gora

OBČINA MAJŠPERK
G L A S O V N I C A

Za glasovanje na referendumu v Krajevni skupnosti
Ptujska Gora dne 23. 11. 1997 za uvedbo samoprispevka v
denarju za dobo pet let, od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002.

Sredstva samoprispevka bodo namensko porabljena za
sofinanciranje:

%
zbranih
sredstev

– modernizacije in sanacije cest 30
– izgradnje vodovodnega omrežja 15
– dokončanja izgradnje doma krajanov 35
– javne razsvetljave 5
– razširitve mrliške vežice in ureditev parkirišča

pri vežici 15

G L A S U J E M
ZA PROTI

(pečat)

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

3. Glasovnica za glasovanje v Krajevni skupnosti Stoperce

OBČINA MAJŠPERK
G L A S O V N I C A

Za glasovanje na referendumu v Krajevni skupnosti
Stoperce dne 23. 11. 1997 za uvedbo samoprispevka v de-
narju za dobo pet let, od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002.

Sredstva samoprispevka bodo namensko porabljena za
sofinanciranje:

%
zbranih
sredstev

– vzdrževanja in modernizacije lokalnih
in krajevnih cest 80

– za izgradnjo cestne razsvetljave 10
– aktivnih društev in drugo 10

G L A S U J E M
ZA PROTI

(pečat)

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

4. Glasovnica za glasovanje v Krajevni skupnosti Žetale

OBČINA MAJŠPERK
G L A S O V N I C A

Za glasovanje na referendumu v Krajevni skupnosti
Žetale dne 23. 11. 1997 za uvedbo samoprispevka v denarju
za dobo pet let, od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002.

Sredstva samoprispevka se v celoti namenijo za sofi-
nanciranje:

– Gradnje osnovne šole Žetale.
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G L A S U J E M
ZA PROTI

(pečat)

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

12. člen

Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Občina Majš-
perk.

13. člen

Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom posebej določeno,
se smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku.

14. člen

Dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za
opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, je 24. 10.
1997.

15. člen

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji občin-
skega sveta, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slo-
venije.

Št. 061 – 28/97 – 31
Majšperk, dne 16. oktobra 1997.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Majšperk

mag. Darinka Fakin l. r.

NOVO MESTO

3316.

Na podlagi 10. in 37. člena statuta Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 6/96 in 68/96),
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) ter 2. člena
zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem ob-
dobju (Uradni list RS, št. 48/90) je župan Mestne občine
Novo mesto dne 21. 10. 1997 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi

a) osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od
leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega

plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta
1990, za območje Mestne občine Novo mesto (PZ za LN
za kolektor in čistilno napravo za turistični kompleks

Otočec in širšo okolico),
b) osnutka lokacijskega načrta za kolektor in čistilno

napravo za turistični kompleks Otočec in širšo okolico

1. člen

Javno se razgrneta osnutek sprememb in dopolnitev pro-
storskih sestavin dolgoročnega plana občine Novo mesto za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbe-
nega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta
1990, za območje Mestne občine Novo mesto – v nadaljeva-
nju: spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planski
aktov Mestne občine Novo mesto (PZ za LN za kolektor in
čistilno napravo za turistični kompleks Otočec in širšo okoli-

co) ter osnutek lokacijskega načrta za kolektor in čistilno
napravo za turistični kompleks Otočec in širšo okolico.

2. člen

Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih
aktov Mestne občine Novo mesto, ki se razgrinjajo, se nana-
šajo na programsko zasnovo za lokacijski načrt za kolektor
in čistilno napravo za turistični kompleks Otočec in širšo
okolico v smislu opredelitve nove namembnosti zemljišča v
območju urejanja in sicer v tekstualnem in grafičnem delu
prostorskih sestavin planskih aktov Mestne občine Novo
mesto. Osnutek lokacijskega načrta določa merila in pogoje
za umeščanje v prostor trase kolektorja z vso potrebno opre-
mo, predvsem pa za čistilno napravo.

3. člen

Osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od leta
1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana obči-
ne Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za
območje Mestne občine Novo mesto ter osnutek lokacijske-
ga načrta za kolektor in čistilno napravo za turistični kom-
pleks Otočec in širšo okolico bosta javno razgrnjena v pro-
storih Mestne občine Novo mesto, Novi trg 6, III. nadstropje
(ogled je možen vsak delovni dan od 7. do 15. ure, ob sredah
od 7. do 17. ure, v četrtek in petek pa od 7. do 14. ure) ter v
prostorih Krajevne skupnosti Otočec za 30 dni in sicer od 17.
11. 1997 do 17. 12. 1997. V času javne razgrnitve bo organi-
zirana tudi javna obravnava v Krajevni skupnosti Otočec.
Obvestilo o času in kraju javne razgrnitve bo naknadno
objavljeno v Dolenjskem listu.

4. člen

Občani, organi, organizacije, podjetja in društva lahko
v času trajanja javne razgrnitve podajo svoje pisne pripom-
be, mnenja in predloge na kraju javne razgrnitve ali pa jih
pošljejo na naslov Mestne občine Novo mesto, Sekretariat za
varstvo okolja in urejanje prostora – Zavod za družbeno
planiranje in urbanistično načrtovanje Mestne občine Novo
mesto, Novi trg 6, Novo mesto.

Št. 352-76/96-19
Novo mesto, dne 21. oktobra 1997.

Župan
Mestne občine Novo mesto

Franci Koncilija l. r.

3317.

Na podlagi določil 30., 31., 32. in 33. člena zakona o
referendumu in o ljudski iniciativi ter drugih oblik osebnega
izjavljanja (Uradni list RS, št. 15/94) in na podlagi 60. člena
statuta krajevne skupnosti ter sklepa zbora krajanov z dne
17. 10. 1997 je Svet krajevne skupnosti Bršljin na seji dne 8.
10. 1997 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka v denarju na območju Krajevne
skupnosti Bršljin

1. člen

Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samopris-
pevka v denarju za izgradnjo ter vzdrževanje komunalnih
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objektov in naprav ter ostale infrastrukture v Krajevni skup-
nosti Bršljin, kakor tudi drugih nalog kot so: sofinanciranje
urejanja krajevnih cest in mestnih ulic, urejanje javnih poti,
javne razsvetljave, kanalizacije, otroških igrišč, pločnikov in
parkov, zelenic in brežin, avtobusnih postajališč in prometne
urejenosti, dograditev osnovnih šol in telovadnic v mestu in
za obnovo Narodnega (sokolskega) doma.

2. člen

Ocenjena vrednost vseh investicij znaša 74,412.000 SIT.
Za vse investicije bodo v referendumskem obdobju ob sou-
deležbi občinskega proračuna, zagotovljena sredstva s kra-
jevnim samoprispevkom. V času referendumskega obdobja
se letni programi povzemajo iz referendumskega programa
za vsako leto posebej.

3. člen

Krajevni samoprispevek bo uveden za obdobje petih
let, in sicer od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002.

4. člen

Referendum bo v nedeljo, dne 23. 11. 1997 od 7. do 19.
ure na običajnih glasovalnih mestihki jih je določila volilna
komisija mestne občine in Krajevne skupnosti Bršljin.

5. člen

Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi krajani,
ki so vpisani v splošnem volilnem imeniku, so pa zaposleni
in prejemajo osebni dohodek.

6. člen

Krajevni samoprispevek bodo plačevali krajani:
– delavci od mesečne neto plače oziroma nadomestila

plače ter plačil po pogodbah o delu – po stopnji 1,5%,
– krajani, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali po-

klicno dejavnost od neto zavarovalne osnove – po stopnji
1,5%,

– upokojenci od mesečnih pokojnin – po stopnji 1,5%,
– krajani, ki ustvarjajo posamezni dohodek od: avtor-

skih pravic, patentov in tehničnih izboljšav – po stopnji
1,5%,

– krajani, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, od
katastrskega dohodka – po stopnji 1,5%,

– krajani, zaposleni v tujini – po stopnji 1,5% od pov-
prečne plače v Republiki Sloveniji.

7. člen

Samoprispevek se ne plačuje:
– od socialno-varstvenih pravic, invalidnin ter prejem-

kih po predpisih o vojaških in civilnih invalidih vojne,
– pokojnin z varstvenim dodatkom,
– od štipendij dijakov in študentov ter nagrad, ki jih

dijak ali študent prejema na proizvodnem delu oziroma pro-
izvodni praksi,

– iz naslova doživljenjske rente žrtev vojnega nasilja.
Plačila krajevnega samoprispevka so oproščeni krajani,

ki prejemajo plačo iz delovnega razmerja, ta pa ne presega
1/2 povprečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za
preteklo leto ter upokojenci, katerih pokojnina ne presega
zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo v
tekočem letu.

8. člen

Za pravilno in namensko uporabo sredstev, zbranih iz
krajevnega samoprispevka po referendumskem programu, ki
ga je sprejel zbor krajanov, odgovarja svet krajevne skupno-

sti, ki o zbranih in porabljenih sredstvih poroča enkrat letno
na zborih krajanov ali pa na krajevno običajen način.

9. člen

Obračun in odvajanje sredstev krajevnega samopris-
pevka pri izplačevalcih, izvajajo računovodsko-finančne
službe v podjetjih, organizacijah, SPIZ Republike Slovenije
ter Ministrstvo za finance, RU za javne prihodke, izpostava
Novo mesto.

10. člen

Referendum bo izvedla volilna komisija Krajevne skup-
nosti Bršljin, ki jo je izvolil in potrdil svet krajevne skupno-
sti v skladu z zakonskimi določili o volitvah, in ki veljajo za
splošne volitve.

11. člen

Na referendumu se glasuje z glasovnico, ki vsebuje
naslednje besedilo:

Krajevna skupnost Bršljin

G L A S O V N I C A
za referendum, dne 23. novembra 1997 o uvedbi kra-

jevnega samoprispevka v denarju za obdobje od 1. 1. 1998
do 31. 12. 2002, za območje Krajevne skupnosti Bršljin s
programom iz 1. člena tega sklepa.

Program je bil sprejet na zboru krajanov KS Bršljin,
dne 17. 10. 1997.

G L A S U J E M
ZA PROTI

Glasuje se tako, da se obkroži besedica “ZA”, če se
strinjate z uvedbo krajevnega samoprispevka, oziroma bese-
dico “PROTI”, če se z uvedbo krajevnega samoprispevka ne
strinjate.

12. člen

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

Novo mesto, dne 17. oktobra 1997.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Bršljin

Marko Picek l. r.

3318.

Na podlagi določil 30., 31., 32. in 33. člena zakona o
referendumu in o ljudski iniciativi ter drugih oblik osebnega
izjavljanja (Uradni list RS, št. 15/94) in na podlagi 60. člena
statuta krajevne skupnosti ter sklepa zbora krajanov z dne
13. 10. 1997 je Svet krajevne skupnosti Center na seji dne 6.
10. 1997 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka v denarju na območju Krajevne
skupnosti Center

1. člen

Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samopris-
pevka v denarju za izgradnjo ter vzdrževanje komunalnih
objektov in naprav ter ostale infrastrukture v Krajevni skup-
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nosti Center, kakor tudi drugih nalog kot so: sofinanciranje
urejanja krajevnih cest in mestnih ulic, urejanje javnih poti,
javne razsvetljave, kanalizacije, otroških igrišč, pločnikov in
parkov, zelenic in brežin, avtobusnih postajališč in prometne
urejenosti, dograditev osnovnih šol in telovadnic v mestu in
za obnovo Narodnega (sokolskega) doma.

2. člen

Ocenjena vrednost vseh investicij znaša 12,720.000 SIT.
Za vse investicije bodo v referendumskem obdobju ob sou-
deležbi občinskega proračuna, zagotovljena sredstva s kra-
jevnim samoprispevkom. V času referendumskega obdobja
se letni programi povzemajo iz referendumskega programa
za vsako leto posebej.

3. člen

Krajevni samoprispevek bo uveden za obdobje petih
let, in sicer od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002.

4. člen

Referendum bo v nedeljo, dne 23. 11. 1997 od 7. do 19.
ure na običajnih glasovalnih mestihki jih je določila volilna
komisija mestne občine in Krajevne skupnosti Center.

5. člen

Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi krajani,
ki so vpisani v splošnem volilnem imeniku, so pa zaposleni
in prejemajo osebni dohodek.

6. člen

Krajevni samoprispevek bodo plačevali krajani:
– delavci od mesečne neto plače oziroma nadomestila

plače ter plačil po pogodbah o delu – po stopnji 1,5%,
– krajani, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali po-

klicno dejavnost od neto zavarovalne osnove – po stopnji
1,5%,

– upokojenci od mesečnih pokojnin – po stopnji 1,5%,
– krajani, ki ustvarjajo posamezni dohodek od: avtor-

skih pravic, patentov in tehničnih izboljšav – po stopnji
1,5%,

– krajani, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, od
katastrskega dohodka – po stopnji 1,5%,

– krajani, zaposleni v tujini – po stopnji 1,5% od pov-
prečne plače v Republiki Sloveniji.

7. člen

Samoprispevek se ne plačuje:
– od socialno-varstvenih pravic, invalidnin ter prejem-

kih po predpisih o vojaških in civilnih invalidih vojne,
– pokojnin z varstvenim dodatkom,
– od štipendij dijakov in študentov ter nagrad, ki jih

dijak ali študent prejema na proizvodnem delu oziroma proi-
zvodni praksi,

– iz naslova doživljenjske rente žrtev vojnega nasilja.
Plačila krajevnega samoprispevka so oproščeni krajani,

ki prejemajo plačo iz delovnega razmerja, ta pa ne presega
1/2 povprečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za
preteklo leto ter upokojenci, katerih pokojnina ne presega
zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo v
tekočem letu.

8. člen

Za pravilno in namensko uporabo sredstev, zbranih iz
krajevnega samoprispevka po referendumskem programu, ki
ga je sprejel zbor krajanov, odgovarja svet krajevne skupno-
sti, ki o zbranih in porabljenih sredstvih poroča enkrat letno
na zborih krajanov ali pa na krajevno običajen način.

9. člen

Obračun in odvajanje sredstev krajevnega samopris-
pevka pri izplačevalcih, izvajajo računovodsko-finančne
službe v podjetjih, organizacijah, SPIZ Republike Slovenije
ter Ministrstvo za finance, RU za javne prihodke, izpostava
Novo mesto.

10. člen

Referendum bo izvedla volilna komisija Krajevne skup-
nosti Center, ki jo je izvolil in potrdil svet krajevne skupno-
sti v skladu z zakonskimi določili o volitvah, in ki veljajo za
splošne volitve.

11. člen

Na referendumu se glasuje z glasovnico, ki vsebuje
naslednje besedilo:

Krajevna skupnost Center

G L A S O V N I C A
za referendum, dne 23. novembra 1997 o uvedbi kra-

jevnega samoprispevka v denarju za obdobje od 1. 1. 1998
do 31. 12. 2002, za območje Krajevne skupnosti Center s
programom iz 1. člena tega sklepa.

Program je bil sprejet na zboru krajanov KS Center,
dne 13. 10. 1997.

G L A S U J E M
ZA PROTI

Glasuje se tako, da se obkroži besedica “ZA”, če se
strinjate z uvedbo krajevnega samoprispevka, oziroma bese-
dico “PROTI”, če se z uvedbo krajevnega samoprispevka ne
strinjate.

12. člen

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

Novo mesto, dne 13. oktobra 1997.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Center

Nikola Padevski l. r.

3319.

Na podlagi določil 30., 31., 32. in 33. člena zakona o
referendumu in o ljudski iniciativi ter drugih oblik osebnega
izjavljanja (Uradni list RS, št. 15/94) in na podlagi 60. člena
statuta krajevne skupnosti ter sklepa zbora krajanov z dne
20. 10. 1997 je Svet krajevne skupnosti Drska na seji dne 7.
10. 1997 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka v denarju na območju Krajevne
skupnosti Drska

1. člen

Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samopris-
pevka v denarju za izgradnjo ter vzdrževanje komunalnih
objektov in naprav ter ostale infrastrukture v Krajevni skup-
nosti Drska, kakor tudi drugih nalog kot so: sofinanciranje
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urejanja krajevnih cest in mestnih ulic, urejanje javnih poti,
javne razsvetljave, kanalizacije, otroških igrišč, pločnikov in
parkov, zelenic in brežin, avtobusnih postajališč in prometne
urejenosti, dograditev osnovnih šol in telovadnic v mestu in
za obnovo Narodnega (sokolskega) doma.

2. člen

Ocenjena vrednost vseh investicij znaša 171,720.000
SIT. Za vse investicije bodo v referendumskem obdobju ob
soudeležbi občinskega proračuna, zagotovljena sredstva s
krajevnim samoprispevkom. V času referendumskega obdo-
bja se letni programi povzemajo iz referendumskega progra-
ma za vsako leto posebej.

3. člen

Krajevni samoprispevek bo uveden za obdobje petih
let, in sicer od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002.

4. člen

Referendum bo v nedeljo, dne 23. 11. 1997 od 7. do 19.
ure na običajnih glasovalnih mestihki jih je določila volilna
komisija mestne občine in Krajevne skupnosti Drska.

5. člen

Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi krajani,
ki so vpisani v splošnem volilnem imeniku, so pa zaposleni
in prejemajo osebni dohodek.

6. člen

Krajevni samoprispevek bodo plačevali krajani:
– delavci od mesečne neto plače oziroma nadomestila

plače ter plačil po pogodbah o delu – po stopnji 1,5%,
– krajani, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali po-

klicno dejavnost od neto zavarovalne osnove – po stopnji
1,5%,

– upokojenci od mesečnih pokojnin – po stopnji 1,5%,
– krajani, ki ustvarjajo posamezni dohodek od: avtor-

skih pravic, patentov in tehničnih izboljšav – po stopnji
1,5%,

– krajani, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, od
katastrskega dohodka – po stopnji 1,5%,

– krajani, zaposleni v tujini – po stopnji 1,5% od pov-
prečne plače v Republiki Sloveniji.

7. člen

Samoprispevek se ne plačuje:
– od socialno-varstvenih pravic, invalidnin ter prejem-

kih po predpisih o vojaških in civilnih invalidih vojne,
– pokojnin z varstvenim dodatkom,
– od štipendij dijakov in študentov ter nagrad, ki jih

dijak ali študent prejema na proizvodnem delu oziroma proi-
zvodni praksi,

– iz naslova doživljenjske rente žrtev vojnega nasilja.
Plačila krajevnega samoprispevka so oproščeni krajani,

ki prejemajo plačo iz delovnega razmerja, ta pa ne presega
1/2 povprečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za
preteklo leto ter upokojenci, katerih pokojnina ne presega
zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo v
tekočem letu.

8. člen

Za pravilno in namensko uporabo sredstev, zbranih iz
krajevnega samoprispevka po referendumskem programu, ki
ga je sprejel zbor krajanov, odgovarja svet krajevne skupno-
sti, ki o zbranih in porabljenih sredstvih poroča enkrat letno
na zborih krajanov ali pa na krajevno običajen način.

9. člen

Obračun in odvajanje sredstev krajevnega samopris-
pevka pri izplačevalcih, izvajajo računovodsko-finančne
službe v podjetjih, organizacijah, SPIZ Republike Slovenije
ter Ministrstvo za finance, RU za javne prihodke, izpostava
Novo mesto.

10. člen

Referendum bo izvedla volilna komisija Krajevne skup-
nosti Drska, ki jo je izvolil in potrdil svet krajevne skupnosti
v skladu z zakonskimi določili o volitvah, in ki veljajo za
splošne volitve.

11. člen

Na referendumu se glasuje z glasovnico, ki vsebuje
naslednje besedilo:

Krajevna skupnost Drska

G L A S O V N I C A
za referendum, dne 23. novembra 1997 o uvedbi kra-

jevnega samoprispevka v denarju za obdobje od 1. 1. 1998
do 31. 12. 2002, za območje Krajevne skupnosti Drska s
programom iz 1. člena tega sklepa.

Program je bil sprejet na zboru krajanov KS Drska, dne
20. 10. 1997.

G L A S U J E M
ZA PROTI

Glasuje se tako, da se obkroži besedica “ZA”, če se
strinjate z uvedbo krajevnega samoprispevka, oziroma bese-
dico “PROTI”, če se z uvedbo krajevnega samoprispevka ne
strinjate.

12. člen

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

Novo mesto, dne 20. oktobra 1997.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Drska

Janko Petrič l. r.

3320.

Na podlagi določil 30., 31., 32. in 33. člena zakona o
referendumu in o ljudski iniciativi ter drugih oblik osebnega
izjavljanja (Uradni list RS, št. 15/94) in na podlagi 60. člena
statuta krajevne skupnosti ter sklepa zbora krajanov z dne
17. 10. 1997 je Svet krajevne skupnosti Gotna vas na seji
dne 6. 10. 1997 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka v denarju na območju Krajevne
skupnosti Gotna vas

1. člen

Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samopris-
pevka v denarju za izgradnjo ter vzdrževanje komunalnih
objektov in naprav ter ostale infrastrukture v Krajevni skup-
nosti Gotna vas, kakor tudi drugih nalog kot so: sofinancira-
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nje urejanja krajevnih cest in mestnih ulic, urejanje javnih
poti, javne razsvetljave, kanalizacije, otroških igrišč, pločni-
kov in parkov, zelenic in brežin, avtobusnih postajališč in
prometne urejenosti, dograditev osnovnih šol in telovadnic v
mestu in za obnovo Narodnega (sokolskega) doma.

2. člen

Ocenjena vrednost vseh investicij znaša 30,528.000 SIT.
Za vse investicije bodo v referendumskem obdobju ob sou-
deležbi občinskega proračuna, zagotovljena sredstva s kra-
jevnim samoprispevkom. V času referendumskega obdobja
se letni programi povzemajo iz referendumskega programa
za vsako leto posebej.

3. člen

Krajevni samoprispevek bo uveden za obdobje petih
let, in sicer od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002.

4. člen

Referendum bo v nedeljo, dne 23. 11. 1997 od 7. do 19.
ure na običajnih glasovalnih mestihki jih je določila volilna
komisija mestne občine in Krajevne skupnosti Gotna vas.

5. člen

Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi krajani,
ki so vpisani v splošnem volilnem imeniku, so pa zaposleni
in prejemajo osebni dohodek.

6. člen

Krajevni samoprispevek bodo plačevali krajani:
– delavci od mesečne neto plače oziroma nadomestila

plače ter plačil po pogodbah o delu – po stopnji 1,5%,
– krajani, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali po-

klicno dejavnost od neto zavarovalne osnove – po stopnji
1,5%,

– upokojenci od mesečnih pokojnin – po stopnji 1,5%,
– krajani, ki ustvarjajo posamezni dohodek od: avtor-

skih pravic, patentov in tehničnih izboljšav – po stopnji
1,5%,

– krajani, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, od
katastrskega dohodka – po stopnji 1,5%,

– krajani, zaposleni v tujini – po stopnji 1,5% od pov-
prečne plače v Republiki Sloveniji.

7. člen

Samoprispevek se ne plačuje:
– od socialno-varstvenih pravic, invalidnin ter prejem-

kih po predpisih o vojaških in civilnih invalidih vojne,
– pokojnin z varstvenim dodatkom,
– od štipendij dijakov in študentov ter nagrad, ki jih

dijak ali študent prejema na proizvodnem delu oziroma proi-
zvodni praksi,

– iz naslova doživljenjske rente žrtev vojnega nasilja.
Plačila krajevnega samoprispevka so oproščeni krajani,

ki prejemajo plačo iz delovnega razmerja, ta pa ne presega
1/2 povprečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za
preteklo leto ter upokojenci, katerih pokojnina ne presega
zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo v
tekočem letu.

8. člen

Za pravilno in namensko uporabo sredstev, zbranih iz
krajevnega samoprispevka po referendumskem programu, ki
ga je sprejel zbor krajanov, odgovarja svet krajevne skupno-
sti, ki o zbranih in porabljenih sredstvih poroča enkrat letno
na zborih krajanov ali pa na krajevno običajen način.

9. člen

Obračun in odvajanje sredstev krajevnega samopris-
pevka pri izplačevalcih, izvajajo računovodsko-finančne
službe v podjetjih, organizacijah, SPIZ Republike Slovenije
ter Ministrstvo za finance, RU za javne prihodke, izpostava
Novo mesto.

10. člen

Referendum bo izvedla volilna komisija Krajevne skup-
nosti Gotna vas, ki jo je izvolil in potrdil svet krajevne
skupnosti v skladu z zakonskimi določili o volitvah, in ki
veljajo za splošne volitve.

11. člen

Na referendumu se glasuje z glasovnico, ki vsebuje
naslednje besedilo:

Krajevna skupnost Gotna vas

G L A S O V N I C A
za referendum, dne 23. novembra 1997 o uvedbi kra-

jevnega samoprispevka v denarju za obdobje od 1. 1. 1998
do 31. 12. 2002, za območje Krajevne skupnosti Gotna vas s
programom iz 1. člena tega sklepa.

Program je bil sprejet na zboru krajanov KS Gotna vas,
dne 17. 10. 1997.

G L A S U J E M
ZA PROTI

Glasuje se tako, da se obkroži besedica “ZA”, če se
strinjate z uvedbo krajevnega samoprispevka, oziroma bese-
dico “PROTI”, če se z uvedbo krajevnega samoprispevka ne
strinjate.

12. člen

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

Novo mesto, dne 17. oktobra 1997.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Bršljin

Štefan Kavšek l. r.

3321.

Na podlagi določil 30., 31., 32. in 33. člena zakona o
referendumu in o ljudski iniciativi ter drugih oblik osebnega
izjavljanja (Uradni list RS, št. 15/94) in na podlagi 60. člena
statuta krajevne skupnosti ter sklepa zbora krajanov z dne
16. 10. 1997 je Svet krajevne skupnosti Kandija-Grm na seji
dne 10. 10. 1997 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka v denarju na območju Krajevne
skupnosti Kandija-Grm

1. člen

Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samopris-
pevka v denarju za izgradnjo ter vzdrževanje komunalnih
objektov in naprav ter ostale infrastrukture v Krajevni skup-
nosti Kandija-Grm, kakor tudi drugih nalog kot so: sofinan-
ciranje urejanja krajevnih cest in mestnih ulic, urejanje jav-
nih poti, javne razsvetljave, kanalizacije, otroških igrišč,
pločnikov in parkov, zelenic in brežin, avtobusnih postaja-
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lišč in prometne urejenosti, dograditev osnovnih šol in telo-
vadnic v mestu in za obnovo Narodnega (sokolskega) doma.

2. člen

Ocenjena vrednost vseh investicij znaša 114,480.000
SIT. Za vse investicije bodo v referendumskem obdobju ob
soudeležbi občinskega proračuna, zagotovljena sredstva s
krajevnim samoprispevkom. V času referendumskega obdo-
bja se letni programi povzemajo iz referendumskega progra-
ma za vsako leto posebej.

3. člen

Krajevni samoprispevek bo uveden za obdobje petih
let, in sicer od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002.

4. člen

Referendum bo v nedeljo, dne 23. 11. 1997 od 7. do 19.
ure na običajnih glasovalnih mestihki jih je določila volilna
komisija mestne občine in Krajevne skupnosti Kandija-Grm.

5. člen

Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi krajani,
ki so vpisani v splošnem volilnem imeniku, so pa zaposleni
in prejemajo osebni dohodek.

6. člen

Krajevni samoprispevek bodo plačevali krajani:
– delavci od mesečne neto plače oziroma nadomestila

plače ter plačil po pogodbah o delu – po stopnji 1,5%,
– krajani, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali po-

klicno dejavnost od neto zavarovalne osnove – po stopnji
1,5%,

– upokojenci od mesečnih pokojnin – po stopnji 1,5%,
– krajani, ki ustvarjajo posamezni dohodek od: avtor-

skih pravic, patentov in tehničnih izboljšav – po stopnji
1,5%,

– krajani, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, od
katastrskega dohodka – po stopnji 1,5%,

– krajani, zaposleni v tujini – po stopnji 1,5% od pov-
prečne plače v Republiki Sloveniji.

7. člen

Samoprispevek se ne plačuje:
– od socialno-varstvenih pravic, invalidnin ter prejem-

kih po predpisih o vojaških in civilnih invalidih vojne,
– pokojnin z varstvenim dodatkom,
– od štipendij dijakov in študentov ter nagrad, ki jih

dijak ali študent prejema na proizvodnem delu oziroma proi-
zvodni praksi,

– iz naslova doživljenjske rente žrtev vojnega nasilja.
Plačila krajevnega samoprispevka so oproščeni krajani,

ki prejemajo plačo iz delovnega razmerja, ta pa ne presega
1/2 povprečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za
preteklo leto ter upokojenci, katerih pokojnina ne presega
zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo v
tekočem letu.

8. člen

Za pravilno in namensko uporabo sredstev, zbranih iz
krajevnega samoprispevka po referendumskem programu, ki
ga je sprejel zbor krajanov, odgovarja svet krajevne skupno-
sti, ki o zbranih in porabljenih sredstvih poroča enkrat letno
na zborih krajanov ali pa na krajevno običajen način.

9. člen

Obračun in odvajanje sredstev krajevnega samopris-
pevka pri izplačevalcih, izvajajo računovodsko-finančne

službe v podjetjih, organizacijah, SPIZ Republike Slovenije
ter Ministrstvo za finance, RU za javne prihodke, izpostava
Novo mesto.

10. člen

Referendum bo izvedla volilna komisija Krajevne skup-
nosti Kandija-Grm, ki jo je izvolil in potrdil svet krajevne
skupnosti v skladu z zakonskimi določili o volitvah, in ki
veljajo za splošne volitve.

11. člen

Na referendumu se glasuje z glasovnico, ki vsebuje
naslednje besedilo:

Krajevna skupnost Kandija-Grm

G L A S O V N I C A
za referendum, dne 23. novembra 1997 o uvedbi kra-

jevnega samoprispevka v denarju za obdobje od 1. 1. 1998
do 31. 12. 2002, za območje Krajevne skupnosti Kandija
Grm s programom iz 1. člena tega sklepa.

Program je bil sprejet na zboru krajanov KS Kandija-
Grm, dne 16. 10. 1997.

G L A S U J E M
ZA PROTI

Glasuje se tako, da se obkroži besedica “ZA”, če se
strinjate z uvedbo krajevnega samoprispevka, oziroma bese-
dico “PROTI”, če se z uvedbo krajevnega samoprispevka ne
strinjate.

12. člen

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

Novo mesto, dne 16. oktobra 1997.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Kandija-

Grm
Ciril Kolenc l. r.

3322.

Na podlagi določil 30., 31., 32. in 33. člena zakona o
referendumu in o ljudski iniciativi ter drugih oblik osebnega
izjavljanja (Uradni list RS, št. 15/94) in na podlagi 60. člena
statuta krajevne skupnosti ter sklepa zbora krajanov z dne
17. in 18. 10. 1997 je Svet krajevne skupnosti Ločna-Mač-
kovec na seji dne 10. 10. 1997 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka v denarju na območju Krajevne
skupnosti Ločna-Mačkovec

1. člen

Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samopris-
pevka v denarju za izgradnjo ter vzdrževanje komunalnih
objektov in naprav ter ostale infrastrukture v Krajevni skup-
nosti Ločna-Mačkovec, kakor tudi drugih nalog kot so: sofi-
nanciranje urejanja krajevnih cest in mestnih ulic, urejanje
javnih poti, javne razsvetljave, kanalizacije, otroških igrišč,
pločnikov in parkov, zelenic in brežin, avtobusnih postaja-
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lišč in prometne urejenosti, dograditev osnovnih šol in telo-
vadnic v mestu in za obnovo Narodnega (sokolskega) doma.

2. člen

Ocenjena vrednost vseh investicij znaša 85,860.000 SIT.
Za vse investicije bodo v referendumskem obdobju ob sou-
deležbi občinskega proračuna, zagotovljena sredstva s kra-
jevnim samoprispevkom. V času referendumskega obdobja
se letni programi povzemajo iz referendumskega programa
za vsako leto posebej.

3. člen

Krajevni samoprispevek bo uveden za obdobje petih
let, in sicer od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002.

4. člen

Referendum bo v nedeljo, dne 23. 11. 1997 od 7. do 19.
ure na običajnih glasovalnih mestihki jih je določila volilna
komisija mestne občine in Krajevne skupnosti Ločna-Mač-
kovec.

5. člen

Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi krajani,
ki so vpisani v splošnem volilnem imeniku, so pa zaposleni
in prejemajo osebni dohodek.

6. člen

Krajevni samoprispevek bodo plačevali krajani:
– delavci od mesečne neto plače oziroma nadomestila

plače ter plačil po pogodbah o delu – po stopnji 1,5%,
– krajani, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali po-

klicno dejavnost od neto zavarovalne osnove – po stopnji
1,5%,

– upokojenci od mesečnih pokojnin – po stopnji 1,5%,
– krajani, ki ustvarjajo posamezni dohodek od: avtor-

skih pravic, patentov in tehničnih izboljšav – po stopnji
1,5%,

– krajani, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, od
katastrskega dohodka – po stopnji 1,5%,

– krajani, zaposleni v tujini – po stopnji 1,5% od pov-
prečne plače v Republiki Sloveniji.

7. člen

Samoprispevek se ne plačuje:

– od socialno-varstvenih pravic, invalidnin ter prejem-
kih po predpisih o vojaških in civilnih invalidih vojne,

– pokojnin z varstvenim dodatkom,

– od štipendij dijakov in študentov ter nagrad, ki jih
dijak ali študent prejema na proizvodnem delu oziroma proi-
zvodni praksi,

– iz naslova doživljenjske rente žrtev vojnega nasilja.

Plačila krajevnega samoprispevka so oproščeni krajani,
ki prejemajo plačo iz delovnega razmerja, ta pa ne presega
1/2 povprečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za
preteklo leto ter upokojenci, katerih pokojnina ne presega
zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo v
tekočem letu.

8. člen

Za pravilno in namensko uporabo sredstev, zbranih iz
krajevnega samoprispevka po referendumskem programu, ki
ga je sprejel zbor krajanov, odgovarja svet krajevne skupno-
sti, ki o zbranih in porabljenih sredstvih poroča enkrat letno
na zborih krajanov ali pa na krajevno običajen način.

9. člen

Obračun in odvajanje sredstev krajevnega samopris-
pevka pri izplačevalcih, izvajajo računovodsko-finančne
službe v podjetjih, organizacijah, SPIZ Republike Slovenije
ter Ministrstvo za finance, RU za javne prihodke, izpostava
Novo mesto.

10. člen

Referendum bo izvedla volilna komisija Krajevne skup-
nosti Ločna-Mačkovec, ki jo je izvolil in potrdil svet krajev-
ne skupnosti v skladu z zakonskimi določili o volitvah, in ki
veljajo za splošne volitve.

11. člen

Na referendumu se glasuje z glasovnico, ki vsebuje
naslednje besedilo:

Krajevna skupnost Ločna-Mačkovec

G L A S O V N I C A
za referendum, dne 23. novembra 1997 o uvedbi kra-

jevnega samoprispevka v denarju za obdobje od 1. 1. 1998
do 31. 12. 2002, za območje Krajevne skupnosti Ločna-
Mačkovec s programom iz 1. člena tega sklepa.

Program je bil sprejet na zboru krajanov KS Ločna-
Mačkovec, dne 18. 10. 1997.

G L A S U J E M
ZA PROTI

Glasuje se tako, da se obkroži besedica “ZA”, če se
strinjate z uvedbo krajevnega samoprispevka, oziroma bese-
dico “PROTI”, če se z uvedbo krajevnega samoprispevka ne
strinjate.

12. člen

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

Novo mesto, dne 18. oktobra 1997.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti

Ločna-Mačkovec
Ivan Petančič l. r.

3323.

Na podlagi določil 30., 31., 32. in 33. člena zakona o
referendumu in o ljudski iniciativi ter drugih oblik osebnega
izjavljanja (Uradni list RS, št. 15/94) in na podlagi 60. člena
statuta krajevne skupnosti ter sklepa zbora krajanov z dne
16. 10. 1997 je Svet krajevne skupnosti Majde Šilc na seji
dne 6. 10. 1997 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka v denarju na območju Krajevne
skupnosti Majde Šilc

1. člen

Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samopris-
pevka v denarju za izgradnjo ter vzdrževanje komunalnih
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objektov in naprav ter ostale infrastrukture v Krajevni skup-
nosti Majde Šilc, kakor tudi drugih nalog kot so: sofinancira-
nje urejanja krajevnih cest in mestnih ulic, urejanje javnih
poti, javne razsvetljave, kanalizacije, otroških igrišč, pločni-
kov in parkov, zelenic in brežin, avtobusnih postajališč in
prometne urejenosti, dograditev osnovnih šol in telovadnic v
mestu in za obnovo Narodnega (sokolskega) doma.

2. člen

Ocenjena vrednost vseh investicij znaša 104,940.000
SIT. Za vse investicije bodo v referendumskem obdobju ob
soudeležbi občinskega proračuna, zagotovljena sredstva s
krajevnim samoprispevkom. V času referendumskega obdo-
bja se letni programi povzemajo iz referendumskega progra-
ma za vsako leto posebej.

3. člen

Krajevni samoprispevek bo uveden za obdobje petih
let, in sicer od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002.

4. člen

Referendum bo v nedeljo, dne 23. 11. 1997 od 7. do 19.
ure na običajnih glasovalnih mestihki jih je določila volilna
komisija mestne občine in Krajevne skupnosti Majde Šilc.

5. člen

Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi krajani,
ki so vpisani v splošnem volilnem imeniku, so pa zaposleni
in prejemajo osebni dohodek.

6. člen

Krajevni samoprispevek bodo plačevali krajani:
– delavci od mesečne neto plače oziroma nadomestila

plače ter plačil po pogodbah o delu – po stopnji 1,5%,
– krajani, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali po-

klicno dejavnost od neto zavarovalne osnove – po stopnji 1,5%,
– upokojenci od mesečnih pokojnin – po stopnji 1,5%,
– krajani, ki ustvarjajo posamezni dohodek od: avtorskih

pravic, patentov in tehničnih izboljšav – po stopnji 1,5%,
– krajani, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, od

katastrskega dohodka – po stopnji 1,5%,
– krajani, zaposleni v tujini – po stopnji 1,5% od pov-

prečne plače v Republiki Sloveniji.

7. člen

Samoprispevek se ne plačuje:
– od socialno-varstvenih pravic, invalidnin ter prejem-

kih po predpisih o vojaških in civilnih invalidih vojne,
– pokojnin z varstvenim dodatkom,
– od štipendij dijakov in študentov ter nagrad, ki jih

dijak ali študent prejema na proizvodnem delu oziroma proi-
zvodni praksi,

– iz naslova doživljenjske rente žrtev vojnega nasilja.
Plačila krajevnega samoprispevka so oproščeni krajani,

ki prejemajo plačo iz delovnega razmerja, ta pa ne presega
1/2 povprečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za
preteklo leto ter upokojenci, katerih pokojnina ne presega
zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo v
tekočem letu.

8. člen

Za pravilno in namensko uporabo sredstev, zbranih iz
krajevnega samoprispevka po referendumskem programu, ki
ga je sprejel zbor krajanov, odgovarja svet krajevne skupno-
sti, ki o zbranih in porabljenih sredstvih poroča enkrat letno
na zborih krajanov ali pa na krajevno običajen način.

9. člen

Obračun in odvajanje sredstev krajevnega samopris-
pevka pri izplačevalcih, izvajajo računovodsko-finančne
službe v podjetjih, organizacijah, SPIZ Republike Slovenije
ter Ministrstvo za finance, RU za javne prihodke, izpostava
Novo mesto.

10. člen

Referendum bo izvedla volilna komisija Krajevne skup-
nosti Majde Šilc, ki jo je izvolil in potrdil svet krajevne
skupnosti v skladu z zakonskimi določili o volitvah, in ki
veljajo za splošne volitve.

11. člen

Na referendumu se glasuje z glasovnico, ki vsebuje
naslednje besedilo:

Krajevna skupnost Majde Šilc

G L A S O V N I C A

za referendum, dne 23. novembra 1997 o uvedbi kra-
jevnega samoprispevka v denarju za obdobje od 1. 1. 1998
do 31. 12. 2002, za območje Krajevne skupnosti Majde Šilc
s programom iz 1. člena tega sklepa.

Program je bil sprejet na zboru krajanov KS Majde
Šilc, dne 16. 10. 1997.

G L A S U J E M
ZA PROTI

Glasuje se tako, da se obkroži besedica “ZA”, če se
strinjate z uvedbo krajevnega samoprispevka, oziroma bese-
dico “PROTI”, če se z uvedbo krajevnega samoprispevka ne
strinjate.

12. člen

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

Novo mesto, dne 16. oktobra 1997.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Majde

Šilc
Slavko More l. r.

3324.

Na podlagi določil 30., 31., 32. in 33. člena zakona o
referendumu in o ljudski iniciativi ter drugih oblik osebnega
izjavljanja (Uradni list RS, št. 15/94) in na podlagi 60. člena
statuta krajevne skupnosti ter sklepa zbora krajanov z dne
20. 10. 1997 je Svet krajevne skupnosti Mestne Njive na seji
dne 13. 10. 1997 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka v denarju na območju Krajevne
skupnosti Mestne Njive

1. člen

Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samopris-
pevka v denarju za izgradnjo ter vzdrževanje komunalnih
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objektov in naprav ter ostale infrastrukture v Krajevni skup-
nosti Mestne Njive, kakor tudi drugih nalog kot so: sofinan-
ciranje urejanja krajevnih cest in mestnih ulic, urejanje jav-
nih poti, javne razsvetljave, kanalizacije, otroških igrišč,
pločnikov in parkov, zelenic in brežin, avtobusnih postaja-
lišč in prometne urejenosti, dograditev osnovnih šol in telo-
vadnic v mestu in za obnovo Narodnega (sokolskega) doma.

2. člen

Ocenjena vrednost vseh investicij znaša 47,700.000 SIT.
Za vse investicije bodo v referendumskem obdobju ob sou-
deležbi občinskega proračuna, zagotovljena sredstva s kra-
jevnim samoprispevkom. V času referendumskega obdobja
se letni programi povzemajo iz referendumskega programa
za vsako leto posebej.

3. člen

Krajevni samoprispevek bo uveden za obdobje petih
let, in sicer od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002.

4. člen

Referendum bo v nedeljo, dne 23. 11. 1997 od 7. do 19.
ure na običajnih glasovalnih mestihki jih je določila volilna
komisija mestne občine in Krajevne skupnosti Mestne Njive.

5. člen

Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi krajani,
ki so vpisani v splošnem volilnem imeniku, so pa zaposleni
in prejemajo osebni dohodek.

6. člen

Krajevni samoprispevek bodo plačevali krajani:
– delavci od mesečne neto plače oziroma nadomestila

plače ter plačil po pogodbah o delu – po stopnji 1,5%,
– krajani, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali po-

klicno dejavnost od neto zavarovalne osnove – po stopnji
1,5%,

– upokojenci od mesečnih pokojnin – po stopnji 1,5%,
– krajani, ki ustvarjajo posamezni dohodek od: avtor-

skih pravic, patentov in tehničnih izboljšav – po stopnji
1,5%,

– krajani, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, od
katastrskega dohodka – po stopnji 1,5%,

– krajani, zaposleni v tujini – po stopnji 1,5% od pov-
prečne plače v Republiki Sloveniji.

7. člen

Samoprispevek se ne plačuje:
– od socialno-varstvenih pravic, invalidnin ter prejem-

kih po predpisih o vojaških in civilnih invalidih vojne,
– pokojnin z varstvenim dodatkom,
– od štipendij dijakov in študentov ter nagrad, ki jih

dijak ali študent prejema na proizvodnem delu oziroma proi-
zvodni praksi,

– iz naslova doživljenjske rente žrtev vojnega nasilja.
Plačila krajevnega samoprispevka so oproščeni krajani,

ki prejemajo plačo iz delovnega razmerja, ta pa ne presega
1/2 povprečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za
preteklo leto ter upokojenci, katerih pokojnina ne presega
zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo v
tekočem letu.

8. člen

Za pravilno in namensko uporabo sredstev, zbranih iz
krajevnega samoprispevka po referendumskem programu, ki
ga je sprejel zbor krajanov, odgovarja svet krajevne skupno-

sti, ki o zbranih in porabljenih sredstvih poroča enkrat letno
na zborih krajanov ali pa na krajevno običajen način.

9. člen

Obračun in odvajanje sredstev krajevnega samopris-
pevka pri izplačevalcih, izvajajo računovodsko-finančne
službe v podjetjih, organizacijah, SPIZ Republike Slovenije
ter Ministrstvo za finance, RU za javne prihodke, izpostava
Novo mesto.

10. člen

Referendum bo izvedla volilna komisija Krajevne skup-
nosti Mestne Njive, ki jo je izvolil in potrdil svet krajevne
skupnosti v skladu z zakonskimi določili o volitvah, in ki
veljajo za splošne volitve.

11. člen

Na referendumu se glasuje z glasovnico, ki vsebuje
naslednje besedilo:

Krajevna skupnost Mestne Njive

G L A S O V N I C A

za referendum, dne 23. novembra 1997 o uvedbi kra-
jevnega samoprispevka v denarju za obdobje od 1. 1. 1998
do 31. 12. 2002, za območje Krajevne skupnosti Mestne
Njive s programom iz 1. člena tega sklepa.

Program je bil sprejet na zboru krajanov KS Mestne
Njive, dne 20. 10. 1997.

G L A S U J E M
ZA PROTI

Glasuje se tako, da se obkroži besedica “ZA”, če se
strinjate z uvedbo krajevnega samoprispevka, oziroma bese-
dico “PROTI”, če se z uvedbo krajevnega samoprispevka ne
strinjate.

12. člen

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

Novo mesto, dne 20. oktobra 1997.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Mestne

Njive
Marjan Urbas l. r.

3325.

Na podlagi določil 30., 31., 32. in 33. člena zakona o
referendumu in o ljudski iniciativi ter drugih oblik osebnega
izjavljanja (Uradni list RS, št. 15/94) in na podlagi 60. člena
statuta krajevne skupnosti ter sklepa zbora krajanov z dne
17. 10. 1997 je Svet krajevne skupnosti Regrča vas na seji
dne 13. 10. 1997 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka v denarju na območju Krajevne
skupnosti Regrča vas
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1. člen

Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samopris-
pevka v denarju za izgradnjo ter vzdrževanje komunalnih
objektov in naprav ter ostale infrastrukture v Krajevni skup-
nosti Regrča vas, kakor tudi drugih nalog kot so: sofinanci-
ranje urejanja krajevnih cest in mestnih ulic, urejanje javnih
poti, javne razsvetljave, kanalizacije, otroških igrišč, pločni-
kov in parkov, zelenic in brežin, avtobusnih postajališč in
prometne urejenosti, dograditev osnovnih šol in telovadnic v
mestu in za obnovo Narodnega (sokolskega) doma.

2. člen

Ocenjena vrednost vseh investicij znaša 22,896.000 SIT.
Za vse investicije bodo v referendumskem obdobju ob sou-
deležbi občinskega proračuna, zagotovljena sredstva s kra-
jevnim samoprispevkom. V času referendumskega obdobja
se letni programi povzemajo iz referendumskega programa
za vsako leto posebej.

3. člen

Krajevni samoprispevek bo uveden za obdobje petih
let, in sicer od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002.

4. člen

Referendum bo v nedeljo, dne 23. 11. 1997 od 7. do 19.
ure na običajnih glasovalnih mestihki jih je določila volilna
komisija mestne občine in Krajevne skupnosti Regrča vas.

5. člen

Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi krajani,
ki so vpisani v splošnem volilnem imeniku, so pa zaposleni
in prejemajo osebni dohodek.

6. člen

Krajevni samoprispevek bodo plačevali krajani:
– delavci od mesečne neto plače oziroma nadomestila

plače ter plačil po pogodbah o delu – po stopnji 1,5%,
– krajani, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali po-

klicno dejavnost od neto zavarovalne osnove – po stopnji
1,5%,

– upokojenci od mesečnih pokojnin – po stopnji 1,5%,
– krajani, ki ustvarjajo posamezni dohodek od: avtor-

skih pravic, patentov in tehničnih izboljšav – po stopnji
1,5%,

– krajani, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, od
katastrskega dohodka – po stopnji 1,5%,

– krajani, zaposleni v tujini – po stopnji 1,5% od pov-
prečne plače v Republiki Sloveniji.

7. člen

Samoprispevek se ne plačuje:
– od socialno-varstvenih pravic, invalidnin ter prejem-

kih po predpisih o vojaških in civilnih invalidih vojne,
– pokojnin z varstvenim dodatkom,
– od štipendij dijakov in študentov ter nagrad, ki jih

dijak ali študent prejema na proizvodnem delu oziroma proi-
zvodni praksi,

– iz naslova doživljenjske rente žrtev vojnega nasilja.
Plačila krajevnega samoprispevka so oproščeni krajani,

ki prejemajo plačo iz delovnega razmerja, ta pa ne presega
1/2 povprečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za
preteklo leto ter upokojenci, katerih pokojnina ne presega
zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo v
tekočem letu.

8. člen

Za pravilno in namensko uporabo sredstev, zbranih iz
krajevnega samoprispevka po referendumskem programu, ki
ga je sprejel zbor krajanov, odgovarja svet krajevne skupno-
sti, ki o zbranih in porabljenih sredstvih poroča enkrat letno
na zborih krajanov ali pa na krajevno običajen način.

9. člen

Obračun in odvajanje sredstev krajevnega samopris-
pevka pri izplačevalcih, izvajajo računovodsko-finančne
službe v podjetjih, organizacijah, SPIZ Republike Slovenije
ter Ministrstvo za finance, RU za javne prihodke, izpostava
Novo mesto.

10. člen

Referendum bo izvedla volilna komisija Krajevne skup-
nosti Regrča vas, ki jo je izvolil in potrdil svet krajevne
skupnosti v skladu z zakonskimi določili o volitvah, in ki
veljajo za splošne volitve.

11. člen

Na referendumu se glasuje z glasovnico, ki vsebuje
naslednje besedilo:

Krajevna skupnost Regrča vas

G L A S O V N I C A

za referendum, dne 23. novembra 1997 o uvedbi kra-
jevnega samoprispevka v denarju za obdobje od 1. 1. 1998
do 31. 12. 2002, za območje Krajevne skupnosti Regrča vas
s programom iz 1. člena tega sklepa.

Program je bil sprejet na zboru krajanov KS Regrča
vas, dne 17. 10. 1997.

G L A S U J E M
ZA PROTI

Glasuje se tako, da se obkroži besedica “ZA”, če se
strinjate z uvedbo krajevnega samoprispevka, oziroma bese-
dico “PROTI”, če se z uvedbo krajevnega samoprispevka ne
strinjate.

12. člen

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

Novo mesto, dne 17. oktobra 1997.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Regrča

vas
Andrej Resman l. r.

3326.

Na podlagi določil 30., 31., 32. in 33. člena zakona o
referendumu in o ljudski iniciativi ter drugih oblik osebnega
izjavljanja (Uradni list RS, št. 15/94) in na podlagi 60. člena
statuta krajevne skupnosti ter sklepa zbora krajanov z dne
17. 10. 1997 je Svet krajevne skupnosti Šmihel na seji dne
13. 10. 1997 sprejel
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S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka v denarju na območju Krajevne
skupnosti Šmihel

1. člen

Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samopris-
pevka v denarju za izgradnjo ter vzdrževanje komunalnih
objektov in naprav ter ostale infrastrukture v Krajevni skup-
nosti Šmihel, kakor tudi drugih nalog kot so: sofinanciranje
urejanja krajevnih cest in mestnih ulic, urejanje javnih poti,
javne razsvetljave, kanalizacije, otroških igrišč, pločnikov in
parkov, zelenic in brežin, avtobusnih postajališč in prometne
urejenosti, dograditev osnovnih šol in telovadnic v mestu in
za obnovo Narodnega (sokolskega) doma.

2. člen

Ocenjena vrednost vseh investicij znaša 41,976.000 SIT.
Za vse investicije bodo v referendumskem obdobju ob sou-
deležbi občinskega proračuna, zagotovljena sredstva s kra-
jevnim samoprispevkom. V času referendumskega obdobja
se letni programi povzemajo iz referendumskega programa
za vsako leto posebej.

3. člen

Krajevni samoprispevek bo uveden za obdobje petih
let, in sicer od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002.

4. člen

Referendum bo v nedeljo, dne 23. 11. 1997 od 7. do 19.
ure na običajnih glasovalnih mestihki jih je določila volilna
komisija mestne občine in Krajevne skupnosti Šmihel.

5. člen

Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi krajani,
ki so vpisani v splošnem volilnem imeniku, so pa zaposleni
in prejemajo osebni dohodek.

6. člen

Krajevni samoprispevek bodo plačevali krajani:
– delavci od mesečne neto plače oziroma nadomestila

plače ter plačil po pogodbah o delu – po stopnji 1,5%,
– krajani, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali po-

klicno dejavnost od neto zavarovalne osnove – po stopnji
1,5%,

– upokojenci od mesečnih pokojnin – po stopnji 1,5%,
– krajani, ki ustvarjajo posamezni dohodek od: avtor-

skih pravic, patentov in tehničnih izboljšav – po stopnji
1,5%,

– krajani, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, od
katastrskega dohodka – po stopnji 1,5%,

– krajani, zaposleni v tujini – po stopnji 1,5% od pov-
prečne plače v Republiki Sloveniji.

7. člen

Samoprispevek se ne plačuje:
– od socialno-varstvenih pravic, invalidnin ter prejem-

kih po predpisih o vojaških in civilnih invalidih vojne,
– pokojnin z varstvenim dodatkom,
– od štipendij dijakov in študentov ter nagrad, ki jih

dijak ali študent prejema na proizvodnem delu oziroma proi-
zvodni praksi,

– iz naslova doživljenjske rente žrtev vojnega nasilja.
Plačila krajevnega samoprispevka so oproščeni krajani,

ki prejemajo plačo iz delovnega razmerja, ta pa ne presega
1/2 povprečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za

preteklo leto ter upokojenci, katerih pokojnina ne presega
zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo v
tekočem letu.

8. člen

Za pravilno in namensko uporabo sredstev, zbranih iz
krajevnega samoprispevka po referendumskem programu, ki
ga je sprejel zbor krajanov, odgovarja svet krajevne skupno-
sti, ki o zbranih in porabljenih sredstvih poroča enkrat letno
na zborih krajanov ali pa na krajevno običajen način.

9. člen

Obračun in odvajanje sredstev krajevnega samopris-
pevka pri izplačevalcih, izvajajo računovodsko-finančne
službe v podjetjih, organizacijah, SPIZ Republike Slovenije
ter Ministrstvo za finance, RU za javne prihodke, izpostava
Novo mesto.

10. člen

Referendum bo izvedla volilna komisija Krajevne skup-
nosti Šmihel, ki jo je izvolil in potrdil svet krajevne skupno-
sti v skladu z zakonskimi določili o volitvah, in ki veljajo za
splošne volitve.

11. člen

Na referendumu se glasuje z glasovnico, ki vsebuje
naslednje besedilo:

Krajevna skupnost Šmihel

G L A S O V N I C A
za referendum, dne 23. novembra 1997 o uvedbi kra-

jevnega samoprispevka v denarju za obdobje od 1. 1. 1998
do 31. 12. 2002, za območje Krajevne skupnosti Šmihel s
programom iz 1. člena tega sklepa.

Program je bil sprejet na zboru krajanov KS Šmihel,
dne 17. 10. 1997.

G L A S U J E M
ZA PROTI

Glasuje se tako, da se obkroži besedica “ZA”, če se
strinjate z uvedbo krajevnega samoprispevka, oziroma bese-
dico “PROTI”, če se z uvedbo krajevnega samoprispevka ne
strinjate.

12. člen

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

Novo mesto, dne 17. oktobra 1997.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Šmihel

Igor Hrovatič l. r.

3327.

Na podlagi določil 30., 31., 32. in 33. člena zakona o
referendumu in o ljudski iniciativi ter drugih oblik osebnega
izjavljanja (Uradni list RS, št. 15/94) in na podlagi 60. člena
statuta krajevne skupnosti ter sklepa zbora krajanov z dne
15. 10. 1997 je Svet krajevne skupnosti Žabja vas na seji dne
6. 10. 1997 sprejel
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S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka v denarju na območju Krajevne
skupnosti Žabja vas

1. člen

Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samopris-
pevka v denarju za izgradnjo ter vzdrževanje komunalnih

objektov in naprav ter ostale infrastrukture v Krajevni skup-
nosti Žabja vas, kakor tudi drugih nalog kot so: sofinancira-

nje urejanja krajevnih cest in mestnih ulic, urejanje javnih

poti, javne razsvetljave, kanalizacije, otroških igrišč, pločni-
kov in parkov, zelenic in brežin, avtobusnih postajališč in

prometne urejenosti, dograditev osnovnih šol in telovadnic v
mestu in za obnovo Narodnega (sokolskega) doma.

2. člen

Ocenjena vrednost vseh investicij znaša 30,528.000 SIT.

Za vse investicije bodo v referendumskem obdobju ob sou-
deležbi občinskega proračuna, zagotovljena sredstva s kra-

jevnim samoprispevkom. V času referendumskega obdobja

se letni programi povzemajo iz referendumskega programa
za vsako leto posebej.

3. člen

Krajevni samoprispevek bo uveden za obdobje petih

let, in sicer od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002.

4. člen

Referendum bo v nedeljo, dne 23. 11. 1997 od 7. do 19.

ure na običajnih glasovalnih mestihki jih je določila volilna

komisija mestne občine in Krajevne skupnosti Žabja vas.

5. člen

Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi krajani,

ki so vpisani v splošnem volilnem imeniku, so pa zaposleni

in prejemajo osebni dohodek.

6. člen

Krajevni samoprispevek bodo plačevali krajani:

– delavci od mesečne neto plače oziroma nadomestila

plače ter plačil po pogodbah o delu – po stopnji 1,5%,
– krajani, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali po-

klicno dejavnost od neto zavarovalne osnove – po stopnji
1,5%,

– upokojenci od mesečnih pokojnin – po stopnji 1,5%,

– krajani, ki ustvarjajo posamezni dohodek od: avtor-
skih pravic, patentov in tehničnih izboljšav – po stopnji

1,5%,
– krajani, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, od

katastrskega dohodka – po stopnji 1,5%,

– krajani, zaposleni v tujini – po stopnji 1,5% od pov-
prečne plače v Republiki Sloveniji.

7. člen

Samoprispevek se ne plačuje:
– od socialno-varstvenih pravic, invalidnin ter prejem-

kih po predpisih o vojaških in civilnih invalidih vojne,
– pokojnin z varstvenim dodatkom,

– od štipendij dijakov in študentov ter nagrad, ki jih

dijak ali študent prejema na proizvodnem delu oziroma pro-
izvodni praksi,

– iz naslova doživljenjske rente žrtev vojnega nasilja.

Plačila krajevnega samoprispevka so oproščeni krajani,

ki prejemajo plačo iz delovnega razmerja, ta pa ne presega

1/2 povprečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za

preteklo leto ter upokojenci, katerih pokojnina ne presega

zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo v

tekočem letu.

8. člen

Za pravilno in namensko uporabo sredstev, zbranih iz

krajevnega samoprispevka po referendumskem programu, ki

ga je sprejel zbor krajanov, odgovarja svet krajevne skupno-

sti, ki o zbranih in porabljenih sredstvih poroča enkrat letno

na zborih krajanov ali pa na krajevno običajen način.

9. člen

Obračun in odvajanje sredstev krajevnega samopris-

pevka pri izplačevalcih, izvajajo računovodsko-finančne

službe v podjetjih, organizacijah, SPIZ Republike Slovenije

ter Ministrstvo za finance, RU za javne prihodke, izpostava

Novo mesto.

10. člen

Referendum bo izvedla volilna komisija Krajevne skup-

nosti Žabja vas, ki jo je izvolil in potrdil svet krajevne

skupnosti v skladu z zakonskimi določili o volitvah, in ki

veljajo za splošne volitve.

11. člen

Na referendumu se glasuje z glasovnico, ki vsebuje

naslednje besedilo:

Krajevna skupnost Žabja vas

G L A S O V N I C A

za referendum, dne 23. novembra 1997 o uvedbi kra-

jevnega samoprispevka v denarju za obdobje od 1. 1. 1998

do 31. 12. 2002, za območje Krajevne skupnosti Žabja vas s

programom iz 1. člena tega sklepa.

Program je bil sprejet na zboru krajanov KS Žabja vas,

dne 15. 10. 1997.

G L A S U J E M

ZA PROTI

Glasuje se tako, da se obkroži besedica “ZA”, če se

strinjate z uvedbo krajevnega samoprispevka, oziroma bese-

dico “PROTI”, če se z uvedbo krajevnega samoprispevka ne

strinjate.

12. člen

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem

listu RS.

Novo mesto, dne 15. oktobra 1997.

Predsednik

Sveta krajevne skupnosti Žabja

vas

Božidar Horbat l. r.
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POSTOJNA

3328.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Postojna (Uradni
list RS, št. 1/96) je Občinski svet občine Postojna na 23. seji
dne 9. 10. 1997 sprejel

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

Stanovanjskega sklada Občine Postojna

(Uradni list RS, št. 56/94)

1. člen

V 3. členu se črta zadnji stavek.

2. člen

V 7. členu se besede “Izvršni svet SO Postojna” nado-
mestijo z besedami “Občinski svet občine Postojna”.

3. člen

V 10. členu se za besedama “nadzorni odbor” dodata
besedi “Občine Postojna”, namesto vejice se postavi pika,
besedilo “ki šteje tri člane, ki jih imenuje občinska skupščina
za dobo štirih let” pa se črta.

4. člen

V 11. členu se besede “Skupščini Občine Postojna”
nadomestijo z besedami “Občinskemu svetu občine Po-
stojna”.

5. člen

V 12. členu se besedi “Izvršni svet” nadomestita z
besedami “Občinski svet občine Postojna”.

6. člen

V 13. členu se v drugem stavku besedi “skupščine
občine” nadomestita za besedama “občinskega sveta”.

7. člen

V 14. členu se namesto besed “Sekretariat za varstvo
okolja in urejanje prostora občine Postojna “ zapišejo besede
“strokovna služba”.

8. člen

V 17. členu se črta drugi odstavek.

9. člen

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

Št. 06100/0001/97
Postojna, dne 9. oktobra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Postojna

Danijel Mislej, dipl. inž. str. l. r.

3329.

Na podlagi 35. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95 in odl. US RS, št.
6/94, 45/94) in 16. člena statuta Občine Postojna (Uradni list
RS, št. 1/96) je Občinski svet občine Postojna na 23. seji dne
9. 10. 1997 sprejel

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

in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih
v občinski upravi Občine Postojna

1. člen

Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave ter o delavcih v občinski upravi Občine Postojna
(Uradni list RS, št. 35/96) se prva podalinea 5. člena dopolni
z naslednjim besedilom:

“ter tajnik Krajevne skupnosti Postojna.”

2. člen

V 6. členu odloka se na koncu doda nov odstavek, ki
glasi:

“Tajnik Krajevne skupnosti Postojna, ki opravlja na-
slednje naloge:

– strokovne, organizacijske in administrativne naloge
za svet KS ob obveznem sodelovanju občinske uprave.”

3. člen

V 7. členu odloka se v drugem odstavku doda novi
stavek, ki glasi: “Tajnik KS je za svoje delo odgovoren
županu in svetu KS.”

4. člen

V 16. členu odloka se doda nov, drugi odstavek, ki
glasi:

“Tajnika KS imenuje in razrešuje svet KS.”

5. člen

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

Št. 06100/0001/97
Postojna, dne 9. oktobra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Postojna

Danijel Mislej, dipl. inž. str. l. r.

3330.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97) in odločbe
ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95,
63/95 – obvezna razlaga, 9/96 in 44/96) ter 16. in 96. člena
statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96) je Občinski
svet občine Postojna na 23. seji dne 9. 10. 1997 sprejel
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S P R E M E M B O   S T A T U T A
Občine Postojna

1. člen

V statutu Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96) se v
10. členu črta del besedila 20. alinee, ki glasi: “izdajanje
dovoljenj za posege v prostor lokalnega pomena in gradbe-
nih dovoljenj za te posege”.

2. člen

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

Št. 06100/0001/97
Postojna, dne 9. oktobra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Postojna

Danijel Mislej, dipl. inž. str. l. r.

PUCONCI

3331.

Na podlagi 3. 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) in 21. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 20. člena
statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 34/95) je Občin-
ski svet občine Puconci na seji dne 9. 10. 1997 sprejel

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

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom so predpisani ukrepi za zagotovitev
varnosti in za:

– varstvo javnega reda in miru na območju Občine
Puconci,

– varstvo pred hrupom,
– varstvo občanov in njihovega premoženja,
– varstvo zdravja in higiene ter čistoče,
– skrb zunanjega videza, občine, naselij, zaselkov,
– okvirne pogoje in način izobešanja in nošenja zastav,
– okvirno ureditev za plakatiranje in postavljanje pla-

katov in transparentov.

2. člen

Vsakdo, ki prebiva ali se začasno mudi na območju
Občine Puconci, se mora obnašati tako, da:

– ne moti, vznemirja ali ovira drugih pri njihovem delu,
razvedrilu ali počitku,

– ne ogroža njihovega zdravja in premoženja,
– skrbi za primeren videz kraja, kjer živi, dela ali se

začasno zadržuje,
– spoštuje splošna moralna in etična načela in
– ne opušča ali opravlja dejanj, ki so po tem odloku

obvezna oziroma prepovedana.

3. člen

Za storjene prekrške zoper javni red in mir so neposred-
no odgovorne osebe, ki jih same storijo, za prekrške mlado-
letnih oseb pa starši, skrbniki ali rejniki, ki jim je zaupano
varstvo, vzgoja ali oskrba mladoletnikov.

II. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU

4. člen

Zaradi varstva javnega reda in miru je na območju
Občine Puconci prepovedano:

1. točiti in prodajati alkoholne pijače v gostinskih in
drugih lokalih pred 7. uro zjutraj,

2. zadrževati se preko dovoljenega in uradno verificira-
nega obratovalnega časa v gostinskih in drugih lokalih in
prireditvenih prostorih, kjer točijo alkoholne pijače,

3. pred pogrebom ali med trajanjem pogrebnih svečano-
sti, je zaradi spoštljivega odnosa do pokojnika v bližnji okoli-
ci, kjer ta nazadnje leži, prepovedano z glasbo ali kako druga-
če motiti svojce ali druge udeležence pogrebnih svečanosti,

4. prenočevati po kozolcih, senikih, parkih, jasah, avto-
busnih ali železniških postajah ali čakalnicah, v zapuščenih
vozilih ali v drugih za to neprimernih prostorih in krajih,

5. kaditi v tistih javnih prostorih, kjer je kajenje prepo-
vedano in je ta prepoved kajenja vidno označena,

6. puščati motorna in druga vozila, delovne stroje in
druge stroje, ki za svoj pogon uporabljajo kakršnokoli gori-
vo, z delujočimi motorji in jih ogrevati v strnjenem naselju
več kot 5 minut,

7. uporabljati in metati petarde ali druga podobna piro-
tehnična in eksplozivna sredstva na javnih prostorih ali jav-
nih prireditvah,

8. popivati, piti ali kako drugače uživati alkoholne pija-
če izven – zunaj prostorov, ki so določeni za točenje alko-
holnih pijač (npr. pred prodajalnami itd.),

9. vznemirjati, motiti ali kako drugače nadlegovati ob-
čane z zbiranjem kakršnihkoli podatkov ali izjav, ki niso v
interesu občine oziroma javnem interesu,

10. kakorkoli s petjem, vpitjem, kričanjem ali drugimi
oblikami nedostojnega vedenja motiti mir in nočni počitek
občanov, na kakršenkoli način motiti nočni počitek občanov
v stanovanjskih zgradbah, blokih in drugih takih prostorih,

12. igrati kakršnekoli hazardne igre ali igre na srečo v
javnih lokalih ali zasebnih prostorih, razen v zato registrira-
nem objektu,

13. voditi pse in druge živali v javne lokale, na javne
prireditve in zborovanja ali druge javne prostore. Pri tem so
izjeme psi, ki vodijo slepe osebe ali službeni psi policije,

14. prosjačiti po vaseh, hišah, domovih in na celotnem
območju občine,

15. povzročati hrup z uporabo zvočnikov, televizijskih
in radijskih aparatov, glasbil in drugih zvočnih aparatov ter
vseh oblik drugih vrst hrupa, ki jih je potrebno v času med
22. uro zvečer in 7. uro zjutraj prilagoditi na jakost določeno
z uredbo o hrupu v bivalnem, naravnem in življenjskem
okolju (Uradni list RS, št. 45/95),

16. povzročati kakršnokoli obliko čezmernega hrupa ali
ropota v bližini šol, zdravstvenih ustanov in drugih javnih
ustanov.

III. VARSTVO OBČANOV IN PREMOŽENJA

5. člen

Zaradi varstva občanov in premoženja je prepovedano:
1. na prireditvah in v javnih lokalih imeti pri sebi

orožje ali nevarno orodje, s katerimi se lahko telo huje
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okvari ali spravi v nevarnost življenje druge osebe ali oseb.
Pri tem so izvzeti pooblaščeni delavci policije in druge
pooblaščene osebe, ki opravljajo naloge v sklopu svojega
delovnega področja,

2. namerno ščuvati, dražiti ali plašiti živali,

3. opustiti opravila ali odstraniti objekte in naprave za
varnost občanov in njihovega premoženja,

4. igrati kakršnekoli oblike športov (nogomet, košarka,
drsanje, sankanje idr.) na javnih cestah ali površinah, ki niso
namenjene za take igre,

5. odstranjevati, uničevati, popisovati ali kako drugače
poškodovati kakršnekoli informacije oziroma table, ki služi-
jo za informiranje vaščanov oziroma javnemu namenu,

6. prislanjati, naslanjati kolesa, kolesa z motorjem, mo-
torna kolesa k stenam hiš in robnikom, izložbam ali vitrinam
in na druge kraje, kjer lahko tako opravilo povzroči škodo ali
ovira promet,

7. prenašati ali netiti ogenj na način, ki ogroža varnost
prometa, premoženja ali povzroča zadimljenje kraja, kjer
prebivajo občani občine,

8. odmetavati goreče vžigalice, cigarete ali druge ogor-
ke in pepel v katerem je žerjavica na krajih, kjer je nevarnost
požara,

9. streljati z zračno puško, fračo, lokom ali drugimi
napravami ali metati kamenje in druge nevarne predmete na
kraju, kjer je lahko zaradi tega ogrožena varnost ljudi, živali
ali njihovega premoženja,

10. puščati na javnih površinah ali na javnih prostorih,
kjer se odvija kakršenkoli promet živali brez nadzorstva ali
puščati domače živali, da povzročajo škodo na tujih njivah,
vrtovih ali drugih površinah,

11. na zasebnih ali javnih površinah trgati ali uničevati
cvetje, sekati ali kakorkoli drugače poškodovati drevesa,
živo mejo, okrasno grmičevje ali drugo, ki je okras okolja ali
splošna korist, pobirati sadje, vrtne in poljske pridelke, kosi-
ti trave na tujih površinah ali kako drugače poškodovati tuje
rastline,

12. prižigati ali kuriti ogenj na odprtem prostoru v
neposredni bližini stavb in drugih objektov, gozdov, suhe
trave ali drugih krajih, kjer ogenj, ki ni ustrezno zavarovan,
lahko povzroči nevarnost širših razsežnosti ali večjo mate-
rialno škodo,

13. odstranjevati, ugašati ali kakorkoli drugače poško-
dovati signalne naprave, svetlobne znake ali druga svetlobna
telesa, ki služijo za razsvetljavo javnih prostorov, krajev ali
nevarnih mest,

14. kakorkoli namerno ovirati uporabo elektrike, vode
ali poškodovati kakršnekoli električne in telekomunikacij-
ske naprave (npr. oddajniki RTV idr.),

15. kakorkoli ovirati promet pešcev na javnih pločnikih
z odlaganjem kakršnihkoli predmetov, ki na tak kraj ne
sodijo,

16. graditi ali puščati ograje, drevje in žive meje ob
javnih poteh v takem stanju ali tako visoko, da ogrožajo
varnost občanov ali s tem kazijo zunanji videz kraja,

17. na ograje ob javnih cestah postavljati nevarne pred-
mete (npr. bodeča žica, steklo idr.),

18. puščati predšolske otroke in druge otroke, ki niso
sposobni samostojne hoje brez nadzorstva na prometnih in
drugih nevarnih mestih,

19. kuriti, sežigati travo, listje, odpadke ali druge po-
sebne odpadke na krajih, kjer je velika nevarnost, da zanetijo
požare ali povzročajo ekološke katastrofe.

IV. VARSTVO ZDRAVJA IN ČISTOČE OBČANOV

6. člen

Z namenom varovanja zdravja in čistoče bivalnega oko-
lja, je prepovedano:

1. na športnih igriščih, avtobusnih in drugih postajali-
ščih in drugih javnih krajev zanemarjati snago, higieno, red
in čistočo tako, da se s tem kvari videz, moti okolica ali
ogroža zdravje ljudi,

2. zanemarjati osebno čistočo in snago v stanovanjih in
drugih zasebnih prostorih v takem obsegu, da to moti širšo
okolico, povzroča zgražanje le-te ali utegne škodovati zdrav-
ju ljudi,

3. voditi živali v javne prostore, otroška in druga igri-
šča, javna kopališča in na druge javne prostore, kjer je taka
prepoved jasno izražena. Taka prepoved izvzema službene
pse policije in pse, ki vodijo slepe in slabovidne osebe,

4. prevračati, uničevati ali kakorkoli drugače poškodo-
vati postavljene koše za smeti ali druge posode, ki služijo
odlaganju odpadkov ali preiskovati vsebine teh posod,

5. prati, čistiti motorna in druga vozila ob potokih, jav-
nih studencih, rekah ali na drugih javnih krajih, kjer lahko
pride do onesnaženja podtalnice ali vodnih virov,

6. voditi in kopati domače živali na krajih, kjer se obi-
čajno umivajo ali kopajo na javnih krajih vaščani (ustja rek,
potokov, gramoznic in drugo),

7. kakorkoli prevažati, voziti ali prenašati kosti, kože,
fekalije ali podobne odpadke v odprtih vozilih ali odprtih
posodah in s tem povzročati smrad in zgražanje občanov,

8. povzročati smrad, nepotreben prah ali drugo obliko,
ki kakorkoli neprijetno vpliva v določenem okolju na obča-
ne, pristojni organ (sanitarni inšpektor) pa odredi, da se tako
dejanje takoj ali v določenem roku odpravi,

9. metati v obcestne jarke, kanale, potoke in druge kraje
kakršnekoli predmete, ki lahko povzročijo zamašitev ali ne-
godovanje občanov,

10. z balkonov v stanovanjskih ali zasebnih stavbah
izlivati, metati ali iztepati karkoli, kar povzroča nesnago v
kraju in ogroža zdravje ljudi,

11. zapuščati kmetijske površine v naseljih.

7. člen

Za javni red in mir ter skrb za higieno in čistočo na
javnih prireditvah in v javnih lokalih je odgovoren prireditelj
oziroma odgovorna oseba gostinskega ali drugega javnega
lokala.

Odgovorna oseba je odgovorna in dolžna poskrbeti, da
se po 22. uri odstranijo s prireditvenega prostora ali iz javnih
lokalov, kjer točijo alkoholne pijače, vse osebe, ki so mlajše
od 15 let. Izjema so tiste osebe, mlajši mladoletniki – ki so v
spremstvu staršev ali skrbnikov.

V. VARSTVO ZUNANJEGA VIDEZA NASELIJ

8. člen

Lastniki najemniki in uporabniki objektov so dolžni:
1. čistiti in vzdrževati hišna pročelja, table, napise in

druge oznake na poslopjih in objektih,
2. odstraniti zastarele in uničene napisne table in druge

napise, ki niso primerni ali nepotrebni,
3. skrbeti, da so napisi na poslovnih stavbah ali drugih

mestih napisani v slovenskem jeziku,
4. skrbeti za primerno vzdrževanje in namestitev sne-

golovov, odtočnih žlebov in cevi za odtok meteornih voda in
drugih podobnih predmetih na pročelju hiš ali drugih objek-
tov ob cestah ali javnih površinah,
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5. odstraniti tiste objekte, ograje ali druge predmete, ki
niso primerni za obnovo oziroma jih lastniki ali upravičenci
ne mislijo obnoviti, niso pod posebno kulturno ali varstveno
zaščito njihov videz pa je nevaren za širši krog ljudi in kazi
videz kraja ali okolice.

9. člen

Zaradi varstva in zunanjega videza občine, naselij, vasi
ali zaselkov, je prepovedano:

1. pisati, risati ali na kakršenkoli drug način poškodo-
vati ali umazati zidove hiš, drugih stavb, ograj ali podobnih
objektov, kjer je tako dejanje prepovedano,

2. postavljati šotore, barake, bivalne avtoprikolice ali
druge objekte, kjer je možno v teh bivati, na tistih zemljiščih
ali prostorih, kjer je tako bivanje prepovedano ali za tako
bivanje ni soglasja lastnika zemljišča; če takšnega prepove-
danega objekta, ki služi bivanju ali zadrževanju lastnik ali
imetnik pravice uporabe ne odstrani na poziv pristojnega
organa, ta organ odredi, da se tako postavljeni objekti odstra-
nijo na stroške lastnika oziroma imetnika pravice uporabe;
če takega lastnika ali imetnika pravice uporabe ni možno
ugotoviti, se odstranitev opravi na stroške proračuna Občine
Puconci; v primeru naknadne ugotovitve lastnika ali upravi-
čenca pravice uporabe, se tako nastali stroški izterjajo nak-
nadno; če je objekt uporaben, pa se tak hrani na za to posebej
določenem prostoru občine in se lastniku ne vrne pred po-
ravnavo stroškov, ki jih je občina s tako odstranitvijo ali
hrambo imela,

3. zlagati ali hraniti drva ali druge predmete na takih
krajih, kjer ovirajo prehod, če je ta na tem mestu običajno
dovoljen,

4. odlagati ali puščati kakršnekoli odpadke ali predme-
te na krajih taborjenja ali piknikovanja,

5. poškodovati, prevračati ali kako drugače uničevati
klopi, ograje ali druge naprave na javnih mestih, krajih ali
poteh,

6. opuščati popravila zgradb ali naprav, kakor tudi na-
mestitve ali vzdrževanje varnostnih naprav pri gradnjah ali
popravilih ter puščati nezavarovane jame, jaške in podobno,

7. nanašati zemljo ali druge odpadke na javne ceste ali
druge javne površine ali izpuščati fekalije in druge tekočine
ali predmete na javne površine ali druge neprimerne kraje in
mesta (npr. v obcestne jarke, na bankine in drugo),

8. voziti ali parkirati na travnikih, njivah ali drugih
površinah brez soglasja lastnikov tega zemljišča ali drugega
upravičenca,

9. puščati, odmetavati, odlagati poškodovana in neregi-
strirana vozila ali druge predmete na parkirnih ali drugih
površinah; če lastnik ali upravičenec takih predmetov ne
odstrani, se le-ti odstranijo na stroške lastnika ali upravičen-
ca; če lastnik ali upravičenec ni znan, pa se taki predmeti
odstranijo na za to določen kraj, tako nastali stroški pa se po
morebitni ugotovitvi lastnika ali upravičenca refundirajo v
proračun občine, ki je prehodno odstranitev opravila na svo-
je stroške; za določitev organizacije ali posameznika župan
občine lahko podeli koncesijo ali sklene drugo pogodbo v tej
zvezi,

10. parkirati motorna vozila na mestih, ki niso za to
namenjena,

11. zapuščati kmetijske površine v naseljih.

10. člen

Organizacije, ki so odgovorne za vzdrževanje čistoče
na javnih krajih, športnih igriščih in drugih javnih krajih,
postajališčih, kioskih, trgovinah ter prireditelji javnih prire-
ditev, so dolžni:

– skrbi za red in čistočo na tistih krajih, za katerega so
zadolženi,

– poskrbeti, da se na takih krajih nahaja zadostna koli-
čina košev za smeti ali drugih ustreznih posod za odlaganje
odpadkov,

– po koncu obratovalnega časa ali prireditve očistiti
poslovne prostore z okolico okrog le-teh,

– po kakršnikoli dejavnosti ali prireditvi poskrbeti, da
se takšen prostor vzpostavi v stanje, kot je bilo pred priredi-
tvijo.

11. člen

Za ureditev izložb ali drugih krajev v sklopu poslovnih
prostorov ali lokalov, ki služijo reklami v sklopu objekta, so
dolžni poskrbeti lastniki ali upravičenci uporabe določenega
lokala ali prostor.

Sama ureditev takih izložb ali drugih krajev, ki služijo
svojemu namenu iz prvega odstavka tega člena, morajo biti
primerno urejene in ne smejo s svojim videzom kazati same-
ga lokala ali širše okolice ob lokalu.

VI. OKVIRNI POGOJI ZA IZOBEŠANJE IN NOŠENJE
ZASTAV

12. člen

Zastavo države je dovoljeno nositi, izobešati ali jih
kako drugače uporabljati le v skladu z zakonom o grbu,
zastavi in himni Republike Slovenije ter o Slovenski narodni
zastavi (Uradni list RS, št. 67/94), kjer so pogoji za uporabo,
nošenje in izobešanje zastav navedeni.

Zastave in prapore društev in ostalih organizacij, je
dovoljeno nositi ob jubilejnih praznikih teh organizacij ali
društev in ob drugih pomembnih priložnostih.

Zastave in prapore v smislu drugega odstavka tega čle-
na, se smejo uporabljati le v organiziranih sprevodih, nosi pa
se jih na čelu sprevoda ali organizirane kolone ali povorke.
Takih zastav in praporov ni dovoljeno nositi na sprevodih in
prireditvah, ki so izključno zabavnega značaja.

VII. OKVIRNA UREDITEV ZA PLAKATIRANJE IN
POSTAVLJANJE, PLAKATOV, TRANSPARENTOV

13. člen

Mesta za plakatiranje, nameščanje plakatov in transpa-
rentov ter drugih oblik oglaševanja, ki služijo namenu, da se
širša javnost seznani z vsebino, se lahko postavljajo le na to
določenih mestih.

Taka mesta in pogoji za postavljanje, lepljenje in celo-
ten sklop v zvezi s plakati, transparenti in drugimi oblikami
oglaševanja, je Občinski svet občine Puconci uredil z
odlokom o plakatiranju in reklamiranju Občine Puconci, v
tem aktu pa je določeno tudi, da lahko Občinski svet občine
Puconci ob upoštevanju določenih pogojev, podeli koncesi-
jo za ta opravila.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

14. člen

Z denarno kaznijo do 50.000 SIT se kaznuje za prekr-
šek, kdor:

1. ravna v nasprotju z določili drugega odstavka
7. člena,

2. ravna v nasprotju z določili 4. člena, točke 1, 3, 5, 6,
7, 13, 15, 16,

3. ravna v nasprotju z določili 1., 3., 7., 8., 9., 12., 14.,
16., 17. in 18. točke 5. člena tega odloka,



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 5400 Št. 68 – 7. XI. 1997

4. ravna v nasprotju z določili 1., 4., in 10. točke
6. člena tega akta,

5. ravna v nasprotju z določili 6. točke 9. člena.
Pravna oseba ali oseba, ki stori prekršek v zvezi s

samostojnim opravljanjem dejavnosti iz tega člena, se kaz-
nuje z denarno kaznijo od 150.000 do 300.000 SIT, odgo-
vorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo od 50.000 do
100.000 SIT.

15. člen

Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 SIT se kaznuje
za prekršek, kdor:

1. ravna v nasprotju z določili četrtega, osmega, devet-
ega, desetega, enajstega, dvanajstega in štirinajstega odstav-
ka 4. člena,

2. ravna v nasprotju z določili drugega, četrtega, pete-
ga, šestega, desetega, enajstega, trinajstega in petnajstega
odstavka 5. člena,

3. ravna v nasprotju z določili drugega, tretjega, petega,
šestega, sedmega, osmega in devetega odstavka 6. člena,

4. ravna v nasprotju z določili prvega, drugega, tretjega,
četrtega, petega, sedmega, osmega, devetega in desetega
odstavka 9. člena,

5. ravna v nasprotju z določili 8. člena tega odloka,
6. ravna v nasprotju z določili 10. člena tega odloka,
7. ravna v nasprotju z določili 12. člena,
8. ravna v nasprotju z določili 13. člena.
Pravna oseba ali oseba, ki stori prekršek v zvezi s

samostojnim opravljanjem dejavnosti iz tega člena, se kaz-
nuje z denarno kaznijo od 50.000 SIT do 250.000 SIT,
odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo od
10.000 SIT do 50.000 SIT.

16. člen

Za izvajanje 14. in 15. člena tega odloka so odgovorne
redarske službe in druge pooblaščene osebe.

17. člen

Če stori prekršek po tem odloku mladoletna oseba, se
kaznuje njegove starše, rejnika ali skrbnika z denarno kazni-
jo iz prvih odstavkov 14. in 15. člena, če so zavestno zane-
marili vzgojo in potrebno varstvo mladoletnika.

IX. KONČNE DOLOČBE

18. člen

Postopek zaradi storitve prekrška s tem odlokom lahko
predlagajo:

– policijske postaje ali druge enote Ministrstva za no-
tranje zadeve RS, ki so pooblaščene za pregon,

– upravni organi, inšpekcijske službe in druge upravne
službe,

– občinske službe (komunalni redar ali drugi poobla-
ščenec s strani župana občine ali druge pooblaščene službe),

– vsak organ s svojega področja pristojnosti ter
– oškodovanec.

19. člen

Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o
javnem redu in miru Občine Murska Sobota (Ur. objave
pomurskih občin, št. 29/79, 15/87, 10/89 in 19/90).

20. člen

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

Št. 003-14/97
Puconci, dne 9. oktobra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Puconci

Branko Drvarič, dipl. ek. l. r.

3332.

Na podlagi 20. člena statuta Občine Puconci (Uradni
list RS, št. 34/95 in 4/97) je Občinski svet občine Puconci na
seji dne 9. 10. 1997 sprejel

S P R E M E M B E   S T A T U T A
Občine Puconci

1. člen

V 10. členu se na koncu besedila 5. točke pika nadome-
sti z vejico, za to točko pa se doda nova točka, ki se glasi:
6. Krajevna skupnost Vaneča.

2. člen

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

Št. 003-16/97
Puconci, dne 9. oktobra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Puconci

Branko Drvarič, dipl. ek. l. r.

SEVNICA

3333.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85) in 3. ter 56. člena zakona o referendumu
in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in določb
statuta Krajevne skupnosti Krmelj je Svet krajevne skupno-
sti Krmelj na seji dne 29. 10. 1997 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega

samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Krmelj

1. člen

Za območje Krajevne skupnosti Krmelj se razpiše refe-
rendum o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za
financiranje:

– oskrbe z vodo (celotno območje KS) in kanalizacijo
(Krmelj in Gabrijele),

– pripravljalnih del za prizidek nove šole,
– modernizacijo krajevnih cest,
– vzdrževanje infrastrukturnih objektov.

2. člen

Program nalog iz 1. člena tega sklepa je po cenah
september 1997 ocenjen na 87,000.000 SIT in to:
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SIT
– oskrba z vodo in kanalizacijo 57,000.000

od tega s krajevnim samoprispevkom 27,000.000
iz sredstev krajanov v delu in
materialu 6,000.000
iz drugih sredstev 9,000.000
iz sredstev KS pridobljenih iz
drugih virov 15,000.000

– pripravljalna dela za prizidek nove šole 15,000.000
od tega s krajevnim samoprispevkom 9,000.000
iz sredstev krajanov v delu in materialu –
iz drugih sredstev 3,000.000
iz sredstev KS pridobljenih iz
drugih virov 3,000.000

– ceste 10,000.000
od tega s krajevnim samoprispevkom 7,000.000
s sredstvi krajanov v delu in
materialu 1,000.000
iz drugih sredstev 2,000.000
iz sredstev KS,pridobljenih iz
drugih virov –

– vzdrževanje infrastrukturnih objektov 5,000.000
od tega s krajevnim samoprispevkom 2,000.000
s sredstvi krajanov v delu in
materialu –
iz drugih sredstev 1,000.000
iz sredstev KS,pridobljenih iz
drugih virov 2,000.000

Potrebna sredstva v višini 87,000.000 SIT bodo po-
krita:

SIT
a) s krajevnim samoprispevkom 45,000.000
b) s sredstvi krajanov v delu in

materialu 7,000.000
c) iz drugih sredstev 15,000.000
d) iz sredstev KS pridobljenih iz

drugih virov 20,000.000

3. člen

Konkretne akcije v posameznem letu bo sprejel svet
KS, odvisno o vplačanih sredstvih in pripravljenosti kraja-
nov za lastno udeležbo v denarju in delu ter kritjem zapadlih
obveznosti do KS Krmelj. O morebitnih zbranih presežkih
bo odločal po izteku obdobja, za katero bo samoprispevek
uveden, svet KS, po predhodni pridobitvi mnenja na javnem
zboru krajanov.

4. člen

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

5. člen

Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebni
račun Krajevne skupnosti Krmelj. Z njim bo v skladu s
programom razpolagal svet krajevne skupnosti.O realizaciji
programa in porabi sredstev samoprispevka mora svet kra-
jevne skupnosti redno poročati zboru občanov Krajevne
skupnosti Krmelj.

6. člen

Samoprispevek se uvaja za obdobje petih let, in sicer od
1. januarja 1997 do 31. decembra 2002.

7. člen

Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani,
ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Krmelj,
in sicer:

– zavezanci, ki imajo plačo iz delovnega razmerja,
oziroma nadomestila ter druge dohodke in prejemke, ki
imajo značaj plače, po stopnji 2% od neto plače, oziroma
nadomestila;

– 2% od neto zavarovalne osnove podjetnika posamez-
nika in ostalih zavezancev s stalnim bivališčem oziroma
sedežem dejavnosti v KS Krmelj;

– zavezanci, ki prejemajo pokojnino, po stopnji 2% od
izplačane pokojnine, razen tistih, katerih pokojnina je enaka
ali nižja od zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko
dobo in tistih, katerih pokojnina ne presega 140% najnižje
pokojnine za polno pokojninsko dobo;

– 2% letno od katastrskega dohodka in gozdnih zem-
ljišč;

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

8. 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 DURS – Davčni urad
Brežice – izpostava Sevnica.

Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka,
se Krajevni skupnosti Krmelj dostavi seznam zaposlenih,
oziroma upokojencev, za katere se nakazuje samoprispevek.

9. člen

Samoprispevek se ne plačuje od socialnovarstvenih
pomoči, od otroških dodatkov, invalidnin, od štipendij
učencev in študentov na proizvodnem delu oziroma delov-
ni praksi, od regresa za letni dopust in od jubilejnih nagrad
in odpravnin.

10. člen

Pravico do glasovanja imajo vsi občani, ki so vpisani v
volilnem imeniku s stalnim bivališčem v Krajevni skupnosti
Krmelj in so starejši od 18 let, oziroma starejši od 15 let, če
so v delovnem razmerju.

11. člen

Referendum vodi volilna komisija Krajevne skupnosti
Krmelj pri čemer smiselno uporablja določila zakona o voli-
tvah in določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.

12. člen

Družbeni nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodar-
jenjem s samoprispevkom zbranih sredstev, opravlja nadzor-
ni odbor krajevne skupnosti.

Pravilnosti obračunavanja in odvajanja samoprispevka
kontrolira DURS – Davčni urad Brežice – izpostava Sevni-
ca, v okviru svojih pristojnosti.

13. člen

Na referendumu glasujejo občani neposredno in z gla-
sovnicami. Na glasovnicah je naslednje besedilo:

KRAJEVNA SKUPNOST KRMELJ

GLASOVNICA

Na referendumu dne 23. novembra 1997 za uvedbo
samoprispevka v denarju za dobo 5 let, to je, od 1. 1. 1998 do
31. 12. 2002 za financiranje programov:
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– oskrbe z vodo (celotno območje KS) in kanalizacijo
(Krmelj in Gabrijele),

– pripravljalnih del za prizidek nove šole,
– modernizacija krajevnih cest,
– vzdrževanje infrastrukturnih objektov.

glasujem
ZA PROTI

(pečat)

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

14. člen

Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna
skupnost Krmelj.

15. člen

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

16. člen

Poročilo o izidu referenduma in po uspešno izvedenem
referendumu tudi sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka
se objavita v Uradnem listu Republike Slovenije.

17. člen

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 1/97
Krmelj, dne 29. oktobra 1997.

Predsednik
Sveta krajevne

skupnosti Krmelj
Rudi Dobnik l. r.

SEŽANA

3334.

Na podlagi 51. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86,
43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) in
na podlagi 6. člena zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (ZUN-
G) (Uradni list RS, št. 44/97) ter na podlagi 16. člena statuta
Občine Sežana (Uradni list RS, št. 28/95, 35/95) je Občinski
svet občine Sežana na seji dne 23. 10. 1997 sprejel

O D L O K
o pomožnih objektih, za katere ni potrebno lokacijsko

dovoljenje

1. člen

Ta odlok določa vrsto, namen, največjo velikost in
način gradnje pomožnih objektov, ki jih sme investitor gra-
diti brez lokacijskega dovoljenja, če gradnjo objekta priglasi
in si ob priglasitvi pridobi potrdilo upravnega organa, pri-
stojnega za urejanje prostora.

2. člen

Pod pogoji, določenimi s tem odlokom sme investitor
brez lokacijskega dovoljenja graditi naslednje objekte: dr-
varnice, shrambe, vrtne ute, garaže, nadstreške nad dosto-
pom oziroma uvozom v objekt in nadstreške za potrebe
parkiranja, pergole, vetrolove, zasteklitve teras, balkonov in
zunanjih stopnic, zimske vrtove, tipske montažne bazene,
greznice, kapnice, naprave za izkoriščanje sončne energije,
tipske male kontejnerje za utekočinjeni naftni plin, plinski
priključek z notranjo preureditvijo kotlarne, postavitev med-
posestnih meja (vrtne in dvoriščne ograje in zidovi), tlakova-
nje in urejanje funkcionalnih zemljišč, objekte za rejo malih
živali, čebelnjake, steljnike, senike, lope za spravilo orodja
in traktorjev za kmetijsko proizvodnjo, montažne silose za
shranjevanje krmil (stolpne in koritaste), gnojnike in gnoj-
nične jame, napajališča, kale, tople grede, rastlinjake in pla-
stenjake, kolesarnice (stojala za kolesa z nadstrešnico), otroš-
ka igrišča in dodatno opremo parkov in počivališč, dvostezna
odprta balinišča, avtobusne čakalnice in oznake na zgrad-
bah. Pod pogoji, določenimi s tem odlokom sme investitor
izvajati posege za odstranjevanje arhitektonskih ovir in od-
stranjevati obstoječe pomožne objekte.

3. člen

Objekti iz prejšnjega člena morajo biti v skladu z na-
mensko rabo zemljišč v planskih aktih ter v skladu z zahte-
vami v zvezi z varstvom okolja, sanitarnimi, požarno-varstve-
nimi, vodnogospodarstvenimi, obrambno-zaščitnimi zahte-
vami ter zahtevami v zvezi z varovanjem naravne in kulturne
dediščine.

Objekti ne smejo biti v nasprotju z rešitvami v prostor-
skih izvedbenih aktih in z njimi ne smejo biti prizadete
pravice ali zakoniti interesi drugih oseb.

4. člen

V 2. členu navedene pomožne objekte se sme graditi
brez lokacijskega dovoljenja, če so za to izpolnjeni naslednji
splošni in posebni pogoji:

1. Splošni pogoji:
– da objekt ne poslabšuje pogojev rabe zemljišč, sosed-

njih objektov in naprav,
– da ne potrebuje novih komunalnih in drugih priključ-

kov na javne komunalne objekte in naprave,
– da zaradi enostavne konstrukcije in velikosti ne po-

trebuje posebnega statičnega in drugega gradbeno-tehnične-
ga preverjanja,

– objekt ne sme biti lociran v 1. območju kmetijskih
zemljišč, razen v izjemnih primerih, za katere poda mnenje o
ustreznosti posega v prostor Urad za urbanistično načrtova-
nje Občine Sežana,

– objekta ni možno graditi v varovalnih pasovih avto-
cest, magistralnih in regionalnih cest, železnice, elektrovo-
dov, vodovodov in drugih napeljav in naprav, za katere je
predpisan varovalni pas,

– objekt mora biti pritlično grajen,
– objekt mora biti izveden skladno z arhitektonsko in

krajinsko zasnovo območja, v katerem se načrtuje,
– objekt ne sme motiti posesti ali dejavnosti drugih

oseb,
– z uporabo objekta ne smejo nastajati razmere, ki bi

škodljivo vplivale na okolje.

2. Posebni pogoji:
– drvarnica, shramba in vrtna uta: lokacija na funkcio-

nalnem zemljišču obstoječih objektov, tlorisna površina mak-
simalno 20 m2,
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– garaža: namembnost za en osebni avtomobil, lokacija
na funkcionalnem zemljišču obstoječih objektov, tlorisna
površina maksimalno 35 m2; v primeru, ko je investitor
invalidna oseba, se sme tlorisna površina objekta povečati za
kvadraturo, ki jo ta oseba potrebuje za dostop do avtomobila
z invalidskim vozičkom,

– nadstrešek nad dostopom oziroma uvozom v objekt
in nadstrešek za potrebe parkiranja osebnega avtomobila,
mopeda, motorja, prikolice: lokacija pri individualnih stano-
vanjskih objektih, površina pokritega prostora največ 20 m2,

– pergole: ob obstoječih objektih ali na njihovem funk-
cionalnem zemljišču, tlorisna površina maksimalno 30 m2,

– vetrolovi, zasteklitve teras, balkonov in zunanjih stop-
nic, zimski vrtovi: pri individualnih ali večstanovanjskih
objektih; za večstanovanjske objekte velja pogoj, da se izve-
dejo po enotnem projektu za celotno zgradbo; maksimalna
velikost 30 m2,

– tipski montažni bazeni: na funkcionalnem zemljišču
stanovanjskih objektov, z vkopom v teren do globine 1 m in
maksimalne površine 30 m2,

– greznice: na funkcionalnem zemljišču obstoječih ob-
jektov, maksimalna kapaciteta 15 m3,

– kapnice: lokacija na funkcionalnem zemljišču obsto-
ječih objektov, maksimalna prostornina 30 m3,

– naprave za izkoriščanje sončne energije: na strehi
objekta ali na funkcionalnem zemljišču,

– tipski mali kontejnerji za utekočinjeni naftni plin z
izvedbo priključkov na objekt: maksimalna prostornina 5 m3,
lokacija v sklopu funkcionalnega zemljišča stanovanjskih ali
drugih objektov. Izvedba v skladu s pravilnikom o utekoči-
njenem naftnem plinu (Uradni list RS, št. 22/91). Postavitev
kontejnerja je možna, kolikor ni izvedeno plinovodno
omrežje,

– plinski priključek z notranjo preureditvijo kotlarne:
za priključno moč do 50 kW,

– postavitev medposestnih meja (vrtne in dvoriščne
ograje in zidovi): do maksimalne višine 1 m,

– tlakovanje in urejanje funkcionalnih zemljišč: pred
stanovanjskimi in drugimi objekti po arhitektonski ureditve-
ni zasnovi in kolikor posegi niso v takšnem obsegu, da je
potreben načrt zunanje ureditve,

– objekti za rejo malih živali: če ne presegajo 15 m2

skupne površine in ležijo v sklopu funkcionalnega zemljišča
stanovanjskih in gospodarskih objektov, na območjih kjer
reja takih živali ni prepovedana s posebnim predpisom,

– čebelnjaki: do 30 panjev,
– steljniki, seniki, lope za spravilo orodja in traktorjev

za kmetijsko proizvodnjo: če ne presegajo 45 m2 tlorisne
površine,

– montažni silosi za shranjevanje krmil (stolpni in kori-
tasti): v skupni prostornini do 45 m3, lokacija v sklopu funk-
cionalnega zemljišča gospodarskih objektov,

– gnojniki in gnojnične jame: izvedene morajo biti ta-
ko, da ne vplivajo negativno na okolico in podtalnico,

– napajališča, kali: do 40 m3 prostornine,
– tople grede, rastlinjaki, plastenjaki: tlorisno ne smejo

presegati površine 30 m2 in smejo biti postavljeni na primer-
nem mestu glede na namen,

– kolesarnice – stojala za kolesa z nadstrešnico: ob
stanovanjskih objektih in javnih zgradbah v obsegu in izved-
bi, ki ne ovira drugih urbanističnih in prometnih ureditev,

– otroška igrišča in dodatna oprema parkov in počiva-
lišč,

– dvostezna odprta balinišča: v standardnih merah, ki
veljajo za te športne objekte,

– avtobusne čakalnice: ob lokalnih in regionalnih ce-
stah, kjer so že izvedena avtobusna postajališča in s soglas-
jem upravljalca cest,

– oznake na zgradbah: s soglasjem lastnikov objektov,
– posegi za odstranjevanje arhitektonskih ovir za inva-

lide in telesno prizadete osebe,
– odstranitev obstoječih pomožnih objektov: do tlori-

sne površine 30 m2; velja za objekte, za katere ni potrebna
posebna statična presoja.

Vse tlorisne površine pomožnih objektov, ki so ome-
njene v tem členu, veljajo kot gradbene bruto površine.

5. člen

Pomožnih objektov ni možno dograjevati s ponovnimi
priglasitvami.

6. člen

Investitor, ki namerava postaviti pomožni objekt po
2. členu tega odloka, mora pred pričetkom del gradnjo oziro-
ma postavitev priglasiti za urejanje prostora pristojnemu
upravnemu organu.

7. člen

Priglasitev nameravanih del mora vsebovati:
1. dokazilo o upravičenosti razpolaganja z zemljiščem,
2. kopijo katastrskega načrta z vrisanim predvidenim

objektom oziroma posegom v prostor,
3. idejni projekt predvidenega objekta oziroma posega

v prostor vsaj v merilu 1:100 (glede na majhno površino
objektov se priporoča merilo 1:50), ki mora vsebovati:

a) opis projekta:
– podatki o investitorju,
– uvodni opis celotnega objekta in zemljišča, na kate-

rem naj bi bil lociran objekt,
– opis funkcije objekta glede na namembnost z naved-

bo funkcionalnih enot,
– tehnični opis gradbenega dela projekta,
– opis materialov, ki se uporabljajo za nosilne elemen-

te, druge konstrukcije in obrtniška dela;
b) značilne arhitektonsko-gradbene načrte (načrti mo-

rajo biti opremljeni s kotami):
– tloris pritličja z vpisano koristno površino,
– tloris strehe,
– dva med seboj pravokotna prereza,
– pogledi oziroma fasade,
4. soglasje sosedov mejašev in upravljalcev komunal-

nih vodov in naprav, kolikor se v postopku ugotovi, da je
potrebno.

8. člen

Če upravni organ ugotovi, da za nameravana dela po
zakonu oziroma po tem odloku zadostuje priglasitev in da
niso v nasprotju s prostorskim izvedbenim aktom, izda inve-
stitorju odločbo o dovolitvi priglašenih del.

Pristojni organ mora izdati odločbo najkasneje v 30
dneh po vložitvi pravilno sestavljene vloge za priglasitev
gradbenih del.

Odločba o dovolitvi priglašenih del neha veljati, če
investitor ne prične z deli v enem letu po prejemu pravno-
močne odločbe.

9. člen

Odločba o dovolitvi priglašenih del se lahko spremeni.
Zahteva za spremembo odločbe vsebuje priloge, ki se nana-
šajo na predlagane spremembe. Nova odločba, ki deloma
nadomesti prejšnjo odločbo, se omeji na predlagane spre-
membe, če zaradi narave teh sprememb ni potrebno izdati
nove odločbe.
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10. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna
inšpekcija.

11. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovi
družin (Uradne objave, št. 30/86).

12. člen

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

Št. 352-49/97-1
Sežana, dne 23. oktobra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Sežana
Pavel Macarol l. r.

ŠENTJERNEJ

3335.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in zakona o vrtcih
(Uradni list RS, št. 12/96), 11. člena statuta Občine Šentjer-
nej (Uradni list RS, št. 43/95) ter na podlagi predloga OŠ
Šentjernej p.o., Vrtca Čebelica z dne 19. 9. 1997, je Občinski
svet občine Šentjernej na 29. seji dne 20. 10. 1997 sprejel
naslednji

S K L E P

1. člen

V otroških vrtcih v Občini Šentjernej (Vrtec Čebelica,
Vrtec Sonček) se izvajajo dnevni programi v trajanju 6 do
9 ur oziroma 22 dni v mesecu.

Cena za oddelke starostne skupine:
– 3 do 7 let 30.500 SIT
– družinska varstva 35.400 SIT

2. člen

Dnevna cena prehrane v vrtcu je 250 SIT/dan, v družin-
skih varstvih pa 300 SIT/dan.

3. člen

Plačilo staršev se obračunava po pravilniku o plačilu
staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96).

4. člen

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

Št. 061-95/362
Šentjernej, dne 20. oktobra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Šentjernej

Alojz Simončič l. r.

ŠKOCJAN

3336.

V skladu s 7. členom statuta Občine Škocjan (Uradni
list RS, št. 29/95) ter na podlagi okrožnice Ministrstva za
notranje zadeve št. 0211-2-S-557-97 je Občinski svet občine
Škocjan na 30. redni seji dne 23. septembra 1997 sprejel

O D L O K
o uskladitvi odloka o plakatiranju v Občini Škocjan

z zakonom

l. člen

V 13. členu odloka o plakatiranju v Občini Škocjan
(Uradni list RS, št. 43/96) se črta besedica “policija”, tako,
da se novo besedilo 13. člena tega odloka glasi:

“Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja komunal-
na inšpekcija in redarji.”

2. člen

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

Št. 290-1-97
Škocjan, dne 23. septembra 1997.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Škocjan

Marija Halas l. r.

3337.

Na podlagi 14. in 114. člena statuta Občine Škocjan
(Uradni list RS, št. 29/95) ter predloga JP Komunala d.o.o.
Novo mesto, je Občinski svet občine Škocjan na 30. redni
seji dne 23. septembra 1997 sprejel

O D L O K
o nadomestitvi člena odloka o ravnanju z odpadki

na območju Občine Škocjan

1. člen

V Občini Škocjan se ne uporablja več tretji odstavek
42. člena odloka o ravnanju z odpadki na območju Občine
Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 1/87 in Uradni
list RS, št. 29/91), ki se od 1. 1. 1995 dalje uporablja in
izvršuje kot občinski predpis.

2. člen

Materija, ki jo ureja določilo, ki se več ne uporablja, se
vsebinsko uredi s tem odlokom in glasi:

“Za kmečka gospodinjstva sme Komunala na zahtevo
zavezanca ali na predlog KS določiti smetarino v višini 50%
polne obveznosti. Kmečkemu gospodinjstvu, ki poleg kme-
tijske dejavnosti opravlja tudi dopolnilno dejavnost, s katero
povzroča odpadke, se odmeri plačilo odvoza odpadkov v
polni vrednosti.“

3. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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Št. 291-1-97
Škocjan, dne 23. septembra 1997.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Škocjan

Marija Halas l. r.

3338.

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih jav-
nih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in 14. člena statuta
Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 29/95) je Občinski svet
občine Škocjan na 30. redni seji dne 23. septembra 1997
sprejel

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o prispevku

za investicijska vlaganja na področju vodooskrbe,
odvajanja in čiščenja odpadnih voda in odlaganja

komunalnih odpadkov

1. člen

V odloku o prispevku za investicijska vlaganja na po-
dročju vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in
odlaganja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 6/97),
se 2. člen spremeni tako, da se pika na koncu 2. člena
nadomesti z vejico in doda besedilo:

“pri čiščenju odpadnih voda se upošteva tudi faktor
onesnaženosti.”

2. člen

V odloku o prispevku za investicijska vlaganja na po-
dročju vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in
odlaganja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 6/97),
se 3. člen spremeni in dopolni tako, da se zadnji odstavek 3.
člena črta in nadomesti z novim besedilom:

JP Komunala Novo mesto mesečno revalorizira prispe-
vek v skladu z gibanjem cen na drobno v Republiki Sloveniji
v preteklem mesecu.

3. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS, uporablja pa se od 1. oktobra 1997 dalje.

Št. 342-97

Predsednica
Občinskega sveta
občine Škocjan

Marija Halas l. r.

ŠKOFJA LOKA

3339.

Na podlagi 32. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93) in 5. člena odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Škofja Loka (Uradni
list RS, št. 65/95 in 31/97) in 18. člena statuta Občine Škofja
Loka (Uradni list RS, št. 37/95) je Občinski svet občine
Škofja Loka na 24. seji dne 23. 10. 1997 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o izvajanju
gospodarskih javnih služb s podelitvijo koncesije

1. člen

V odloku o izvajanju gospodarskih javnih služb s po-
delitvijo koncesije (Uradni list RS, št. 28/96 in 31/97) se v
prvi alinei prvega odstavka 2. člena besedi: “in tehnološko”
črtata brez nadomestila.

2. člen

V 3. členu odloka se doda nov, tretji odstavek z be-
sedilom:

“Za območje izvajanja posamezne gospodarske javne
službe praviloma velja območje celotne Občine Škofja Loka.
Občinski svet lahko v določenih primerih, ko to narekujejo
potrebe lokalnega prebivalstva, omogočajo krajevne danosti
in okoliščine in se pri tem izkaže tudi ekonomska prednost, s
sklepom določi posamezno območje ali območja, za katera
se podeli koncesija. Ta sklep je sestavni del koncesijskega
akta.”

3. člen

V 9. členu se drugi odstavek v celoti nadomesti z be-
sedilom:

“O načinu plačevanja cen v obliki taks, nadomestil ali
povračil odloča občinski svet. Izhodiščne cene za opravljanje
storitev za posamezno gospodarsko javno službo po tarifi se,
na podlagi metodologije za oblikovanje cen storitev, določijo
s koncesijsko pogodbo. O spremembi cen storitev, obliko-
vanih na podlagi tarife, odloča pristojni organ po postopku, ki
je predpisan z zakonom ali lokalnim predpisom.”

4. člen

17. člen se v celoti nadomesti z besedilom:
“Koncesionar za opravljanje posamezne javne službe

ali opravljanje več javnih služb se izbere na podlagi javnega
razpisa. Javni razpis strokovno pripravi občinska uprava,
besedilo določi župan in ga v imenu občine objavi.

Javni razpis traja od dneva objave do poteka razpisnega
roka, ki ne more biti krajši od 30 dni in ne daljši od 60 dni. S
pričetkom razpisnega roka mora biti interesentom na voljo
razpisna dokumentacija, ki je priloga koncesijskega akta in v
kateri se podrobneje opredelijo kriteriji iz koncesijskega akta
za opravljanje posamezne gospodarske javne službe. Oblika
plačevanja in metodologija za oblikovanje cen storitev za
posamezno gospodarsko javno službo je obvezna sestavina
razpisne dokumentacije. V razpisu se določi tudi datum, ura
in kraj odpiranja vlog.

Javni razpis uspe, če do roka, določenega v razpisu,
ponudbo pravočasno in pravilno vloži najmanj eden vla-
gatelj. Po vsebinski ocenitvi mora ostati najmanj ena popol-
na vloga, ki zadovolji zahtevanim pogojem in merilom
javnega razpisa. Če javni razpis ne uspe ali, če ni popolnih
vlog, se javni razpis v roku najmanj 60 dni ponovi pod
enakimi ali drugačnimi pogoji. Če je neuspešen tudi ponovni
javni razpis, se uporabijo določila za neposredni prenos
opravljanja gospodarske javne službe.

Na podlagi opravljene analize o izbiri koncesionarja
odloči občinska uprava z upravno odločbo po zakonu o
splošnem upravnem postopku in v skladu z zakonom o lo-
kalni samoupravi.

Župan v imenu in za račun občine z izbranim kon-
cesionarjem najkasneje v 60 dneh po pravnomočnosti
odločbe sklene koncesijsko pogodbo.”
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5. člen

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

Št. 301-73/94
Škofja Loka, dne 23. oktobra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

3340.

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) in 18. člena statuta
Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95) je Občinski
svet občine Škofja Loka na 24. seji dne 23. 10. 1997 sprejel

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

v Občini Škofja Loka

1. člen

V odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Škof-
ja Loka (Uradni list RS, št. 64/95 in 31/97) se v 1. točki
prvega odstavka 3. člena besedi: “in tehnološko” črtata brez
nadomestila.

2. člen

Prvi odstavek 9. člena odloka se v celoti nadomesti z
naslednjim besedilom:

“Koncesija se ustanovi s pričetkom veljave odloka –
koncesijskega akta o izvajanju ene ali več gospodarskih
javnih služb iz 3. člena tega odloka, ki ga na predlog župana
sprejme občinski svet in s tem prične postopek za podelitev
koncesije. Koncesijski akt pripravi občinska uprava.”

3. člen

Tretji odstavek 9. člena odloka se v celoti nadomesti z
naslednjim besedilom:

“Na podlagi koncesijskega akta se koncesionarji za
opravljanje posameznih gospodarskih javnih služb pridobi-
vajo z javnim razpisom. Postopek in način izvedbe javnega
razpisa se določi v koncesijskem aktu.”

4. člen

V 18. členu se beseda “svetu” nadomesti z besedo
“organu”.

5. člen

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

Št. 301-72/94
Škofja Loka, dne 23. oktobra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

3341.

Na podlagi 99. člena stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 18/91-I, 19/91-I, 9/94, 21/94, 23/96, 24/96 in
44/96) in 18. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list
RS, št. 37/95) je Občinski svet občine Škofja Loka na seji
dne 23. 10. 1997 sprejel

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

Stanovanjskega sklada občine Škofja Loka

1. člen

V odloku o ustanovitvi Stanovanjskega sklada občine
Škofja Loka (Uradni list RS, št. 9/94) se 1. člen dopolni z
novim drugim odstavkom, ki glasi:

“Občina Škofja Loka je pravna naslednica bivše občine
Škofja Loka in je bila ustanovljena z zakonom o ustanovitvi
občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št.
60/94) pod zaporedno številko 112. Premoženje bivše obči-
ne Škofja Loka je bilo razdeljeno s sklepom o delitvi premo-
ženja (Uradni list RS, št. 33/97).”

2. člen

V celotnem besedilu odloka se beseda “skupščina”
nadomesti z “občinski svet”, besedi “izvršni svet” z “žu-
pan”, besedi “upravni organ” z “oddelek občinske uprave”
in besedilo “Komisija za volitve in imenovanja ter kadrov-
ske zadeve” s “Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja”.

3. člen

22. in 23. člen se črtata.

4. člen

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

Št. 362-266/93
Škofja Loka dne, 23. oktobra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

3342.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95,
63/95, 9/96, 44/96 in 26/97), 14. člena zakona o gospodar-
skih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 14. člena
odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Škofja Loka
(Uradni list RS, št. 64/95, 31/97) in 18. člena statuta Občine
Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95) je Občinski svet
občine Škofja Loka na 24. redni seji dne 23. 10. 1997 sprejel

S K L E P
o ustanovitvi sveta za varstvo uporabnikov javnih

dobrin v Občini Škofja Loka

1. člen

S tem sklepom se v Občini Škofja Loka ustanovi svet
za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Škofja Loka
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(v nadaljnjem besedilu: svet), ki je sestavljen iz njihovih
predstavnikov.

2. člen

Svet šteje sedem članov, ki jih imenuje občinski svet,
pri čemer se upošteva zastopanost vseh uporabnikov javnih
služb celotnega območja občine.

Člani sveta se imenujejo za naslednja področja gospo-
darskih javnih služb:

– oskrba s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje komu-
nalnih odpadnih in padavinskih voda,

– ravnanje s komunalnimi odpadki ter odlaganje ostan-
kov teh odpadkov,

– javna snaga in čiščenje javnih površin, urejanje jav-
nih poti, površin za pešce, zelenih površin, ulic, trgov in cest
za katere skrbi občina ter javna razsvetljava,

– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih na-
prav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka ter
gasilstvo,

– oskrba s plinom ter upravljanje in vzdrževanje plino-
vodne infrastrukture,

– upravljanje s pokopališči ter pogrebna dejavnost,
– upravljanje s parkirišči.
Strokovne zadolžitve za posamezno področje gospo-

darskih javnih služb se lahko določi v pravilih za delovanje
sveta.

3. člen

Člane sveta se imenuje za štiri leta.

4. člen

Funkcija članice/člana sveta ni združljiva s funkcijo
članice/člana občinskega sveta, članico/člana poslovodstev
organizacij, ki so izvajalci gospodarskih javnih služb v obči-
ni in članico/člana vodstev političnih strank.

5. člen

Pristojnosti in naloge sveta so:
– sprejme pravila za delovanje sveta,
– zastopa in uskljajuje interese uporabnikov ter obliku-

je skupne predloge glede izvajanja gospodarskih javnih služb,
njihovega razvoja in financiranja v razmerju do občine in
njenega sveta,

– zastopa interese uporabnikov v razmerju do izvajal-
cev gospodarskih javnih služb in opozarja na pomanjkljivo-
sti ter predlaga izboljšave,

– opravlja druge naloge v skladu s svojimi pravili.

6. člen

Občina ter izvajalci gospodarskih javnih služb so dolž-
ni, na podlagi pripomb in predlogov v zvezi z izvajanjem
gospodarskih javnih služb, ki jih je posredoval svet, obvesti-
ti svet o svojih stališčih in ukrepih.

V primeru negativnega stališča sveta do določenega
ukrepa občine ali izvajalcev gospodarskih javnih služb, svet
lahko opozori pristojne o svojem stališču, le-ti pa morajo
svoj ukrep ponovno preučiti.

Zaporedje drugih členov se spremeni.

7. člen

Občina zagotovi materialne in finančne pogoje za delo
sveta.

8. člen

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

Št. 301-58/97
Škofja Loka, dne 23. oktobra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

3343.

Na podlagi 18. člena statuta Občine Škofja Loka (Urad-
ni list RS, št. 37/95) je Občinski svet občine Škofja Loka na
24. redni redni seji dne 23. 10. 1997 sprejel

S P R E M E M B E   S K L E P A
o ustanovitvi, pristojnostih in sestavi odborov in komisij

Občinskega sveta občine Škofja Loka

1. člen

V sklepu o ustanovitvi, pristojnostih in sestavi odborov
in komisij Občinskega sveta občine Škofja Loka (Uradni list
RS, št. 64/95, 17/96 in 15/97) se na koncu 3. člena doda
nova, 11. točka, ki glasi:

“11. Komisija za odlikovanja in priznanja.”

2. člen

Za 13. členom se doda nov 14. člen, ki glasi:
“Komisija za odlikovanja in priznanja ima pet članov in

opravlja naslednje naloge:
– pripravi razpis, na podlagi katerega se bo podeljevalo

priznanja Občine Škofja Loka, ter ga objavi v sredstvih
javnega obveščanja,

– zbira predloge,
– na podlagi zbranih predlogov pripravi predlog o po-

delitvi priznanj Občine Škofja Loka.”
Zaporedje drugih členov se temu ustrezno spremeni.

3. člen

Te spremembe sklepa začnejo veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu RS.

Št. 061-1/94
Škofja Loka, dne 23. oktobra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

3344.

Na podlagi 29., 32. in 109. člena zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) ter
na podlagi ugotovitvenega sklepa Sveta KS Reteče-Gorenja
vas o prenehanju članstva v svetu KS, Občinska volilna
komisija občine Škofja Loka

r a z p i s u j e
nadomestne volitve za člana Sveta krajevne skupnosti

Reteče-Gorenja vas

1. Nadomestne volitve za člana Sveta KS Reteče-Gore-
nja vas bodo v nedeljo 18. januarja 1998.
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2. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za
izvedbo volilnih opravil, se šteje 28. oktober 1997.

3. Za izvedbo nadomestnih volitev skrbita Občinska
volilna komisija občine Škofja Loka in Volilna komisija
krajevne skupnosti Reteče-Gorenja vas.

Št. 008-1/96
Škofja Loka, dne 28. oktobra 1997.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Škofja Loka
Marija Šifrar, dipl. prav. l. r.

ŠKOFLJICA

3345.

Na podlagi 29. člena zakona o naravni in kulturni de-
diščini (Uradni list SRS, št. 1/81) in po predlogu Ljubljan-
skega regionalnega zavoda za varstvo naravne in kulturne
dediščine je Občinski svet občine Škofljica na 9. izredni seji
dne 14. 10. 1997 sprejel

O D L O K
o začasni razglasitvi gradu Lisičje za zgodovinski

kulturni spomenik

1. člen

Objekt gradu Lisičje z okolico se z namenom, da se
zaščiti in ohrani kulturna in naravna dediščina gradu Lisičje,
za čas 12 mesecev tega odloka, razglaša za zgodovinski
kulturni spomenik.

2. člen

Objekt z okolico na parcelah št. 337/8, 337/9, 335,
46/1, 46/2 k.o. Lanišče se mora ohraniti v vseh svojih bistve-
nih sestavinah predvsem glede mase objekta, strešine in
celotne fasade ter notranjega dvorišča.

3. člen

Strokovni konservatorski posegi se opravijo skupaj z
vrsto drugih ureditvenih posegov, ki pa morajo biti s prvimi
usklajeni in smotrno povezani.

4. člen

Kršitve določb tega odloka se kaznujejo po zakonu, ki
ureja varovanje kulturne dediščine.

5. člen

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

Predsednik
Občinskega sveta
občine Škofljica
Ivan Jordan l. r.

TURNIŠČE

3346.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 39/86,
Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93) in 19. člena
statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 38/95) je Občin-
ski svet občine Turnišče na 27. seji dne 23. 10. l997 sprejel

O D L O K
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine

Turnišče

I. UVODNA DOLOČILA

1. člen

Sprejmejo se prostorski ureditveni pogoji (v nadaljeva-
nju: PUP) za območja naselij, zaselkov in odprtega prostora
v Občini Turnišče, ki jih je izdelala ZEU – Družba za načrto-
vanje in inženiring pod številko 12/97.

2. člen

PUP za območje Občine Turnišče so usklajeni s spre-
membami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročne-
ga in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje
Občine Turnišče, dopolnjeni v letu l997 (Uradni list RS, št.
61/97).

3. člen

PUP vsebuje tekstualni del in grafične priloge v merilu
1:2500, ki se nanašajo na merila in pogoje za posege v
prostor in na prikaze iz prostorskih sestavin planov.

Tekstualni del vsebuje:
– obrazložitev meril in pogojev za posege v prostor,
– soglasja pristojnih organov in organizacij.
Grafični del vsebuje:
– pregledno karto obravnavanih območij v merilu

1:25000,
– ureditvena območja naselij v merilu 1:2500.
Za odprti prostor se pri opredelitvi namenske rabe upo-

rabljajo grafične priloge iz sprememb in dopolnitev prostor-
skih sestavin planov v merilu 1:5000.

4. člen

Prostorski ureditveni pogoji določajo:
– območje urejanja in veljavnost;
– funkcijo območja;
– merila glede vrste posegov;
– pogoje in merila za urbanistično oblikovanje obmo-

čij;
– splošne pogoje za arhitektonsko oblikovanje objek-

tov in naprav;
– merila in pogoje za komunalno, energetsko in pro-

metno urejanje.
Prostorski ureditveni pogoji določajo tudi merila in

pogoje za:
– ohranjanje in varovanje naravne in kulturne dediščine

ter drugih dobrin splošnega pomena;
– razvijanje in izboljšanje okolja;
– urejanje prostora za potrebe splošne ljudske obrambe

in družbene samozaščite ter
– končna določila.
Merila in pogoji, določeni v odloku o prostorskih uredi-

tvenih pogojih so podlaga za pripravo lokacijske dokumen-
tacije za posamezen poseg v prostor na območju, ki ga
urejajo.
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II. OBMOČJE UREJANJA IN VELJAVNOST

5. člen

PUP veljajo za vsa naselja, zaselke in posamične grad-
nje, ki so v spremembah in dopolnitvah planov Občine Tur-
nišče opredeljena kot zazidana ali nezazidana stavbna zem-
ljišča (poselitvena območja), ter za odprti prostor (kmetijska,
gozdna in ostala zemljišča) v katastrskih občinah: Turnišče,
Renkovci, Gomilica in Nedelica, razen za območja, ki se že
urejajo s prostorskimi izvedbenimi akti.

6. člen

Veljavnost PUP na obravnavanem območju je začasna
in neomejena. Začasno veljajo PUP za območja, kjer je
predvidena izdelava prostorskih izvedbenih načrtov. Za vsa
ostala območja veljajo PUP neomejeno.

7. člen

PUP ne veljajo za območja, ki se že urejajo s prostor-
skimi izvedbenimi akti, in sicer:

Območje črpališča in varstvenih pasov v Turnišču, ki se
ureja z odlokom o lokacijskem načrtu za novo vodovodno
črpališče z varstvenimi pasovi v Turnišču (Uradni objave, št.
16/87).

8. člen

PUP veljajo začasno za nekatera območja znotraj nase-
lij, za katera je predvidena izdelava izvedbenih načrtov, in
sicer:

Območje zazidalnega načrta Turnišče – sever (Pasike).

9. člen

Za vsa ostala območja v katastrskih občinah navedenih
v 5. členu tega odloka veljajo PUP neomejeno. Neomejeno
veljajo PUP tudi za območje zazidalnega načrta Turnišče –
zahod.

III. FUNKCIJA OBMOČJA

10. člen

Celotna površina območja obdelave zavzema območja
strnjenih naselij in zaselkov ter odprti prostor, ki se deli po
namenu na kmetijska zemljišča, območja gozdov, vodnih
površin, infrastrukturnih objektov in ostala območja.

Poselitvena območja so območja naselij in zaselkov ter
posameznih objektov in vključujejo vse dejavnosti, ki so
vezane na bivanje in delovanje prebivalstva v poselitvenih
območjih. V pretežni meri je to kmetijska dejavnost in to v
vseh naseljih v območju obdelave.

Največ površin odprtega prostora odpade na kmetijska
zemljišča, skoraj v celoti trajno namenjena kmetijski rabi.

Gozdne površine so manjše gozdne združbe, pretežno
proizvodnega značaja.

Ostala območja izven poselitvenih površin so poleg
vodnih površin (reke, potoki, jezera, gramoznice) in površin
infrastrukturnih objektov (ceste, koridori) še površine za
izkoriščanje rudnin (gramoznice) ter območja zajetij pitne
vode.

Tako odprti prostor, kot poselitvena območja so poleg
primarne rabe v določenih mejah opredeljena tudi kot zava-
rovana ali varovalna območja. To so varovalni pasovi zajetij
pitne vode, koridori in varnostni pasovi posameznih infra-
strukturnih objektov, območja naravne in kulturne dediščine
ipd. Celotno območje obdelave je opredeljeno tudi kot razi-
skovalni prostor za nafto in plin ter geotermalno vodo.

IV. POGOJI IN MERILA GLEDE VRSTE POSEGOV

11. člen

Vrsto posegov delimo glede na funkcijo prostora v
ureditvenih območjih naselij in v odprtem prostoru po na-
slednjih območjih:

A) Ureditvena območja naselij, zaselkov in posamičnih
gradenj

B) Območja odprtega prostora:
 – kmetijska zemljišča
 – območja gozdov
 – vodne površine
 – infrastrukturni objekti
 – ostala območja
C) Območja, ki segajo preko ostalih območij:
 – varstveni pasovi zajetij pitne vode
 – zavarovana območja naravne in kulturne dediščine
 – raziskovalni prostor za nafto in plin.

12. člen

A) Ureditvena območja naselij, zaselkov in posamičnih
gradenj

Na območjih naselij in delov naselij, ki so v prostorskih
sestavinah planov opredeljena kot stavbna zemljišča in za
katere ni predvidena izdelava izvedbenih načrtov, so dopust-
ni naslednji posegi:

– sanacije, adaptacije in tekoča vzdrževalna dela na
obstoječih objektih in napravah;

– novogradnje, dograditve in nadomestne gradnje in-
frastrukturnih naprav in omrežij;

– novogradnja vseh vrst objektov (dopolnilna gradnja);
– novogradnja pritiklin kot samostojnih objektov ali

prizidkov v sklopu že obstoječih objektov;
– sprememba namembnosti objektov in prostorov za proi-

zvodno, kmetijsko, obrtno, servisno ali trgovsko dejavnost;
– odstranitev dotrajanih objektov in naprav;
– postavitev začasnih montažnih kioskov in stojnic za

sezonsko prodajo;
– postavitev začasnih montažnih objektov za turistične,

športne in druge prireditve;
– postavitev obeležij in spomenikov.
Na zemljiščih, ki ležijo v notranjosti obstoječih stavb-

nih parcel in nimajo direktnega dostopa z javne ceste (sadov-
njaki), gradnja stanovanjskih ali poslovnih objektov ni do-
pustna. Zemljišča so namenjena gradnji pritiklin ali objektov
za kmetijsko dejavnost.

Vse gozdne površine, večje skupine dreves in posamez-
na značilna drevesa znotraj zazidljivih površin je potrebno v
celoti ohraniti.

13. člen

Na območjih naselij in delov naselij, za katera je pred-
videna izdelava izvedbenih načrtov, ki so navedena v 8.
členu tega odloka so do sprejetja le-teh dopustni naslednji
posegi:

– dograditve in nadomestne gradnje infrastrukturnih ob-
jektov in naprav;

– novogradnja vseh vrst objektov, pod pogojem, da gre
za gradnjo na že odmerjeni parceli z dostopom na javno
cesto in da je do parcele možno urediti minimalno komunal-
no opremo.

14. člen

B) Območja odprtega prostora
1. Kmetijska zemljišča
a) Na najboljših kmetijskih zemljiščih, ki so trajno na-

menjena kmetijski rabi, so poleg primarne rabe dopustni
naslednji posegi:
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– manjše dograditve in nadomestne gradnje infrastruk-
turnih objektov in naprav

– vodnogospodarske ureditve
– vzdrževalna dela na obstoječih objektih, napravah in

površinah
– ureditev utrjenih površin za potrebe kmetijstva
– postavitev začasnih ograj
– širitev pokopališč
– postavitev začasnih montažnih objektov za potrebe

kmetijstva (rastlinjaki)
b) Na ostalih kmetijskih zemljiščih so dopustni nasled-

nji posegi:
– vzdrževalna dela na obstoječih objektih, napravah in

površinah
– gradnja in dograditev manjših infrastrukturnih objek-

tov in naprav
– gradnja dopolnilnih kmetijskih objektov pri obstoje-

čih domačijah
– ureditev utrjenih površin za potrebe kmetijstva
– ureditev rekreacijskih in športnih površin
– vodnogospodarske ureditve
– širitev pokopališč
– postavitev začasnih montažnih objektov za potrebe

kmetijstva, turizma, športnih in drugih prireditev
– postavitev in odstranitev ograj
– odstranitev obstoječih objektov in naprav.

15. člen

2. Območja gozdov
 Na območju gozdov so dopustni naslednji posegi:
– novogradnja ali dograditev objektov in naprav za goz-

darsko, lovsko, turistično ali športno dejavnost
– dograditve in nadomestne gradnje infrastrukturnih ob-

jektov in naprav
– vzdrževalna dela na obstoječih objektih in napravah.
Za večje posege v gozdne površine je potrebno pridobi-

ti soglasje Zavoda za gozdove.

16. člen

3. Območja vodnih površin
Na območjih vodnih površin in na površinah, ki jim

pripadajo so dopustni naslednji posegi:
–  tekoča vzdrževalna dela na obstoječih površinah,

objektih in napravah
– vodnogospodarske ureditve
– ureditve manjših zajemališč požarne vode
– ureditev manjših zajetij za ureditev ribnikov.

17. člen

4. Koridori in varovalni pasovi infrastrukturnih objek-
tov

Na območjih infrastrukturnih objektov (ceste) so do-
pustni naslednji posegi:

– tekoča vzdrževalna dela
– rekonstrukcije
– gradnja oziroma postavitev avtobusnih postajališč
– gradnja kolesarskih in peš površin
– gradnja in rekonstrukcija podzemnih in nadzemnih

komunalnih in energetskih objektov in omrežij
– gradnja servisnih objektov.
 Na območju varovalnih pasov infrastrukturnih objek-

tov so dopustni posegi, če niso v nasprotju z veljavnimi
predpisi za posamezen objekt oziroma, če s posegom soglaša
upravljalec tega objekta.

18. člen

5. Ostala območja
Na območjih za izkoriščanje rudnin (gramoznice) so

dopustni naslednji posegi:
– tekoča vzdrževalna dela
– postavitev začasnih pomožnih objektov in naprav
– postavitev ograj
– odstranitev in ponovna zasaditev visoke vegetacije
– ureditev manjših zajemališč požarne vode.

19. člen

C) Območja, ki segajo preko ureditvenih območij na-
selij

1. Varstveni pasovi zajetij pitne vode
Varstveni pasovi vodnega črpališča v Turnišču so dolo-

čeni v Odloku o lokacijskem načrtu za novo vodovodno
črpališče z varstvenimi pasovi v Turnišču (Uradni objave, št.
16/87). Pri posegih v navedene varstvene pasove je potrebno
upoštevati vse ukrepe za zavarovanje podtalnice in črpališča
pred onesnaženjem.

20. člen

2. Zavarovana območja
Območja in objekte kulturne dediščine meja odlok o

razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomeni-
kov na območju Občine Lendava (Uradni list RS, št. 20/93).

Naravna dediščina na območju bivše občine Lendava je
evidentirana in označena v planskih dokumentih Občine Tur-
nišče, navedenih v 2. členu tega odloka.

Na zavarovanih območjih naravne in kulturne dedišči-
ne so dopustni posegi na obstoječih objektih, napravah in
površinah pod pogoji, ki jih predpisuje varstveni režim za
varovanje naravne in kulturne dediščine.

Za vse posege na varovanih območjih je potrebno pri-
dobiti soglasje pristojne varstvene službe (Zavod za varstvo
naravne in kulturne dediščine, Maribor).

21. člen

3. Raziskovalni prostor
Na celotnem območju obdelave so dopustna razisko-

valna vrtanja za pridobitev nafte, plina in geotermalne vode,
pod pogoji, ki jih navajajo strokovne podlage za raziskoval-
ni prostor za nafto in plin (št. 2/86-SP/LE) izdelana na Zavo-
du za ekonomiko in urbanizem ter pod pogoji iz zakona o
rudarstvu.

Dopustne so tudi raziskave ležišč drugih rudnin in su-
rovin.

Na celotnem območju, razen na ožjem varstvenem ob-
močju zajetij pitne vode, so dopustna tudi geološka vrtanja
pod pogojem, da vrtanja trajno ne spreminjajo obstoječega
stanja na površini in podtalju.

V. SPLOŠNI POGOJI IN MERILA ZA URBANISTIČNO
OBLIKOVANJE OBMOČIJ

22. člen

Merila in pogoji za urbanistično oblikovanje območij
določajo:

– namembnost, velikost in lego gradbenih parcel;
– odmike med objekti in parcelami;
– namembnost, velikost in lego objektov in naprav;
– ureditev parcele.
Merila in pogoji se nanašajo na zazidana in nezazidana

stavbna zemljišča.
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23. člen

Stavbna parcela se določa ob upoštevanju koncepta
obstoječe tlorisne zasnove določenega območja, naselja ali
zaselka, ter zavisi od namembnosti, velikosti in zmogljivosti
objektov in naprav na predmetnem zemljišču.

Funkcionalno zemljišče mora zagotavljati vse potrebne
površine za dejavnost v obstoječih in v bodočem objektu. Če
celotnega funkcionalnega zemljišča ni možno zagotoviti zno-
traj obravnavane gradbene parcele, se lahko predvidijo tudi
druge površine stavbnih zemljišč.

Pri razporeditvi objektov in naprav se mora dosledno
upoštevati obstoječi koncept zazidave in obstoječe urejene
površine.

Stanovanjski objekti v naseljih in zaselkih se morajo
graditi ob cesti, ostali (gospodarski objekti, pritikline in
pomožni objekti) pa v notranjosti parcele. Izjemoma se sta-
novanjski objekti lahko gradijo v drugi vrsti le, če so na
sosednjih parcelah že taki objekti in če imajo zagotovljen
dovoz z javne ceste.

Ob cesti se lahko gradijo tudi proizvodni in servisni
objekti, ob pogoju, da s svojo dejavnostjo ne vplivajo nega-
tivno na sosednje stanovanjske objekte.

24. člen

Odmiki objektov in naprav od sosednih parcelnih mej
morajo biti tolikšni, da omogočajo normalno vzdrževanje in
da ne ovirajo pozidave na sosednji parceli.

Pri določanju odmikov od sosednjih parcelnih mej je
potrebno dosledno upoštevati obstoječi zaporedni sistem od-
mikov.

Najmanjši odmik od sosednje parcelne meje je 1 m.
Odmiki od vseh javnih prometnih poti in cest morajo

biti najmanj 4 m od kategoriziranih cest pa tudi v skladu s
cestno-prometnimi predpisi. Odstopanje v odmiku od javnih
cest je možno le s soglasjem upravljalca.

Odmiki med objekti znotraj stavbne parcele morajo biti
tolikšni, da omogočajo varnost pred požarom in zagotavljajo
sanitarne in druge pogoje. Odmik med objekti na sosednjih
parcelah ne sme biti manjši kot znaša maksimalna višina
sosednjih objektov.

Ventilacijske odprtine in okna na proizvodnih kmetij-
skih objektih naj ne bodo orientirana proti bivalnim prosto-
rom ali sosednjem dvorišču.

Odstopanja v odmikih so dopustna, če tako narekuje
sistem zazidave, obstoječa razporeditev objektov ter konfi-
guracija terena in če niso v nasprotju s požarnimi, sanitarni-
mi in drugimi predpisi.

V strnjeni vrstni zazidavi se novi objekti locirajo na
mejo.

25. člen

Vsak objekt na zaključeni stavbni parceli mora imeti
zagotovljen in urejen prost in varen dovozni priključek na
javno cesto v skladu z veljavnimi predpisi o javnih cestah.

Objekti ob kategoriziranih cestah morajo imeti po mož-
nosti za več objektov skupaj skupni priključek.

Javni objekti in lokali morajo imeti glede na svojo
dejavnost zadostno število parkirnih mest.

26. člen

V strnjenih naseljih in zaselkih morajo biti smeri sle-
men usklajene z obstoječo zazidavo. Praviloma so smeri
slemen na objektih, ki mejijo na cesto vzporedne s cesto.

Nepozidan del parcele mora biti urejen glede na funkci-
jo objekta. Zasaditev naj upošteva domačo avtohtono vege-
tacijo.

27. člen

Parcela ali deli parcele znotraj naselja, zaselka ali za
posamezni objekt je lahko ograjena. Ograja ne sme presegati
višine 1,20 m in mora biti postavljena znotraj parc. meje, ali
na meji, če se tako sporazumeta oba soseda. Ograje v uredi-
tvenih območjih naselij morajo praviloma biti žive ali lese-
ne. Postavitev ograje zunaj ureditvenih območij naselij je
dopustno ob zemljiščih, ki jih je potrebno zavarovati, oziro-
ma preprečiti dostop. Višina in izvedba ograje se prilagodi
namenu

Višina zemljišča ob parcelni meji mora biti prilagojena
višini sosednjega zemljišča.

28. člen

Kmetijski objekti za proizvodnjo (hlevi) morajo biti
praviloma najmanj vsaj 12 m oddaljeni od stanovanjskih
objektov.

Gnojne jame in gnojišča morajo biti oddaljena od sta-
novanjskih objektov oziroma objektov, kjer bivajo ljudje
praviloma vsaj 12 m.

Posamični komunalni objekti in naprave morajo biti
postavljeni, tako da ne vplivajo negativno na sosednje ob-
jekte in okolico.

Začasni objekti in naprave morajo biti postavljeni tako,
da ne vplivajo moteče na sosednje objekte in območja.

Obstoječi vodnjaki se ne smejo zasipati. Odvajanje od-
padnih voda v opuščene vodnjake ni dopustno.

VI. SPLOŠNI POGOJI ZA ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE  OBJEKTOV IN  NAPRAV

29. člen

Merila in pogoji za oblikovanje objektov in naprav
določajo:

– tlorisne oblike in velikosti objektov
– višinske gabarite
– obliko in naklon strehe ter kritine
Merila in pogoji veljajo za novogradnje in za obstoječe

objekte, ki se preurejajo (prizidave, nadzidave, sanacije itd.).

30. člen

Tlorisna oblika novih stanovanjskih in drugih objektov
ter objektov, ki se preurejajo mora biti podolgovata v raz-
merju stranic od 1:1,5 do 1:2 ali več. Enako razmerje se mora
upoštevati tudi pri gradnji pritiklin.

Tlorisna velikost objekta mora biti prilagojena velikosti
parcele oziroma velikosti in legi funkcionalnega zemljišča.

Višina predvidenih objektov in objektov, ki se nadzida-
vajo ne sme presegati višine bližnjih obstoječih objektov.

V naseljih, zaselkih in posamičnih gradnjah višina indi-
vidualnih stanovanjskih objektov ne sme presegati 2 stano-
vanjski etaži nad terenom.

Višina objektov, ki bodo namenjeni proizvodni, obrtni
ali drugi poslovni dejavnosti je lahko višja, vendar le tam,
kjer je višina že obstoječih objektov višja, oziroma če tako
zahteva funkcija objekta in če to dopuščajo odmiki od sosed-
njih parcelnih mej.

Vsi predvideni objekti in objekti, ki se preurejajo mora-
jo imeti streho v naklonu (enokapnice, dvokapnice). Eno-
kapne, ustrezno oblikovane so dovoljene le nad prizidanimi
pomožnimi objekti in pritiklinami v smeri slemena osnovne-
ga objekta.

Ravne strehe so dopustne le na objektih namenjenih
proizvodni dejavnosti (industrijski objekti) ter na manjših
pomožnih objektih.
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Naklon strehe mora biti od 35 do 45 stopinj, v nobenem
primeru pa ne sme biti manjši od 30 stopinj. Kritina mora biti
opečna, oziroma iz materiala, podobnega opeki.

Smeri slemen morajo biti vzporedne z daljšo stranico
objekta. Pri obdelavi fasad predvidenih in obstoječih objek-
tov je možno uporabiti vse razpoložljive materiale, vendar
prilagojeno že obstoječim objektom.

Odstopanja v naklonu strehe so možna le pri obstoječih
objektih, katerih ostrešja so izvedena za manjše naklone.

Pod enakimi pogoji se smejo postavljati tudi začasni
objekti in naprave.

VII. MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE
KOMUNALNIH IN  ENERGETSKIH NAPRAV

IN OMREŽIJ

31. člen

Predvideni gradbeni posegi (novogradnje, dozidave,
nadzidave, rekonstrukcije) so dopustne le na komunalno
opremljenih zemljiščih, ali zemljiščih, kjer je oprema pred-
videna.

Komunalno opremljeno zemljišče je zemljišče, ki ima
zagotovljen dovoz na javno cesto in če ima v bližini priključ-
ke za elektriko in rešeno vodooskrbo.

Minimalna komunalna oprema obsega omrežje in na-
prave za oskrbo s pitno in požarno vodo, električno energijo
in urejenim zbiranjem in odstranjevanjem komunalnih od-
padkov.

32. člen

Vodooskrba
Vsi predvideni objekti v sklopu naselij in zaselkov ter

predvideni posamični stanovanjski in proizvodni objekti mo-
rajo biti priključeni na javno vodovodno omrežje.

Gradnja objektov, ki jih ni možno priključiti na vodo-
vodno omrežje, pa je gradnja cevovoda predvidena je do-
pustna pod pogojem, da bo uporabno dovoljenje izdano ob
priključitvi na javni vodovod.

Gradnja objektov v katerih se predvideva večja poraba
vode je možna po predhodni proučitvi zadostnih količin
ustrezne vode. V območjih urejanja namenjenih poselitvi,
kjer vodovodno omrežje in naprave ne zagotavljajo zadost-
nih količin požarne vode in ustreznega pritiska, je potrebno
urediti ustrezne požarne bazene, oziroma zagotoviti odvzem
iz obstoječih vodnjakov, oziroma vodnih površin.

Pri gradnji objektov in drugih posegov je potrebno
upoštevati minimalne odmike od cevovodov javnega vodo-
voda.

33. člen

Odvajanje odpadnih voda
V naseljih, kjer je zgrajena kanalizacija, se morajo vsi

predvideni stanovanjski, poslovni, proizvodni in drugi ob-
jekti, ki so ali bodo priključeni na vodovodno omrežje, pri-
ključiti tudi na kanalizacijsko omrežje.

V ureditvenih območjih naselij, zaselkov in ob posa-
mičnih gradnjah, kjer ni kanalizacije, se odvod fekalne vode
rešuje z individualnimi ali skupinskimi vodotesnimi, tropre-
katnimi greznicami brez odtoka, ki se po potrebi praznijo.

V ureditvenih območjih naselij in zaselkov, kjer se
bodo urejale večje utrjene površine ali gradili objekti večjih
dimenzij, se mora urediti odvodnja meteornih odpadnih vo-
da. Odvod se mora urediti ločeno od fekalne kanalizacije in
obvezno preko lovilcev maščob v bližnje površinske odvod-
nike, za kar je potrebno pridobiti soglasje od ustreznega
organa.

34. člen

Odvajanje in zbiranje gnojnice in drugih odpadkov s
kmečkih gospodarstev se ureja individualno v gnojnične
jame in gnojišča.

Gnojnične jame in gnojišča morajo biti nepropustna,
brez odtoka. Razredčena vsebina gnojničnih jam in gnoj se
lahko odvaža na kmetijske površine. Gnojevka se mora takoj
podorati. Deponiranje gnojevke na principu “obdelane lagu-
ne” ni dopustno.

Na kmetijska zemljišča, ki so pod varstvenim režimom
zajetij pitne vode se tekoča vsebina greznic, gnojnih jam in
gnojišč (gnojevka) ne sme odvažati.

V naseljih, zaselkih in ob posamičnih stanovanjskih ali
gospodarskih objektih, kjer so gnojnične jame in gnojišča
neurejena, se le-ta morajo primerno sanirati v sklopu ostalih
ureditev na parceli.

35. člen

Zbiranje in odstranjevanje komunalnih in drugih od-
padkov

Zbiranje, odvoz in odlaganje komunalnih odpadkov je
urejeno z ustreznimi predpisi in jih izvaja pristojna komunal-
na organizacija.

Dovoljeno je zbiranje manjših količin organskih od-
padkov na vrtovih in njivah za predelavo v kompost.

Odlaganje posebnih odpadkov je dopustno le s soglas-
jem ustreznih inšpekcijskih služb na lastnem dvorišču.

36. člen

Oskrba z električno energijo
Objekti se priključijo na elektro omrežje pod pogoji, ki

jih določi upravljalec v svojem soglasju.
V strnjenih naseljih in večjih zaselkih ter pomembnej-

ših posameznih objektih, površinah in območjih se mora v
skladu s potrebami urediti javna razsvetljava.

37. člen

PTT omrežje in kabelski sistemi
Telefonsko omrežje se bo izgrajevalo na podlagi plan-

skih usmeritev. Za posamezno medkrajevno povezavo bo
izdelana ustrezna lokacijska dokumentacija oziroma lokacij-
ski načrt.

V naseljih je v skladu s predpisi dopustna gradnja ka-
belskih TV in drugih sistemov, vendar le na podlagi ustrez-
nih strokovnih podlag.

VIII. MERILA IN POGOJI ZA PROMETNO UREJANJE

38. člen

Urejanje prometnega omrežja mora biti načrtovano in
izvajano v skladu s predpisi, ki urejajo promet.

V varovalnih pasovih, obstoječih prometnih površin ni
dopustna gradnja nadzemnih objektov.

Postavitev nadzemnih prometnih, turističnih in drugih
objektov ter gradnja podzemnih naprav v cestnem telesu ali
cestnem pasu je dopustna le s soglasjem upravljalca ceste.

Rekonstrukcija obstoječih cest se mora izvajati na pod-
lagi ustrezne lokacijske dokumentacije in v skladu s pred-
pisi.

Predvideni priključi na cesto ali sanacija obstoječih,
morajo biti izvedeni tako, da ne ovirajo prometa in da se ne
poškoduje cestno telo.

Prometne površine in dovozi morajo biti urejeni tako,
da omogočajo dostope do objektov z vseh strani za primer
intervencije.
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Pri lokaciji novih objektov in površin je treba glede na
možnosti predvideti skupne priključke za več objektov.

Parkiranje javnih prometnih vozil (avtobusov) in tovor-
njakov na območju naselij ni dopustno, razen na mestih, ki
so za to določena.

IX. MERILA IN POGOJI ZA OHRANJANJE
IN VAROVANJE NARAVNE IN KULTURNE

DEDIŠČINE TER DRUGIH DOBRIN
SPLOŠNEGA POMENA

39. člen

Kulturna dediščina je v območju, ki ga obravnavajo
prostorski ureditveni pogoji, zavarovana z odlokom o raz-
glasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov
na območju Občine Lendava (Uradni list RS, št. 20/93).

Naravna dediščina še ni zavarovana z odlokom, eviden-
tirana pa je v planskih dokumentih.

Pri izdelavi lokacijske dokumentacije se morajo upo-
števati varstveni režimi iz zgoraj navedenega odloka, če gre
za posege na zavarovanih objektih in območjih ali v njihovi
bližini.

Pri posegih na zavarovanih in nezavarovanih objektih
in območjih je potrebno v lokacijskem postopku pridobiti
soglasje pristojne varstvene službe (Zavod za varstvo narav-
ne in kulturne dediščine, Maribor).

Vsa območja in objekti (zavarovana in nezavarovana)
so razvidna iz grafičnega dela PUP.

X. MERILA IN POGOJI ZA VAROVANJE IN
IZBOLJŠANJE  OKOLJA

40. člen

Odstranjevanje in odvažanje plodne zemlje ni dovolje-
no. Prav tako ni dovoljeno nekontrolirano odpiranje gramoz-
nic in odvažanje gramoza ali peska.

Za zagotovitev kvalitetnejših pogojev bivanja in varo-
vanja okolja je potrebno sanirati vse obstoječe vire onesna-
ženja kot so:

–  nekontrolirano izpuščanje odpadnih voda;
– prekomerno izpuščanje zračnih emisij;
– nezavarovana ali neustrezna skladišča tekočih goriv;
– divja odlagališča komunalnih odpadkov;
– nelegalne gramoznice.
Pri razvrščanju novih dejavnosti ali objektov je potreb-

no upoštevati bližino obstoječih objektov in predvidene vpli-
ve na te objekte.

Proizvodna ali obrtna območja ali objekti, ki povzroča-
jo prekomerne emisije negativnih vplivov (hrup, smrad ipd.)
morajo biti locirani izven stanovanjskih območij, praviloma
na robu naselja.

41. člen

Vse spremembe v krajini, povzročene z gradnjo objek-
tov in naprav ali s spremembo kmetijske rabe na kmetijskih
in gozdnih zemljiščih morajo biti ovrednotene tudi z vidika
dolgoročnih posledic na okolje (npr. posek vegetacije, izrav-
nava, preusmeritev ali zajezitev vodotokov ipd.).

Posegi v krajino, ki trajno spreminjajo njeno podobo
brez ustreznega dovoljenja pristojne službe, niso dovoljeni,
četudi gre za vzdrževalna dela.

XI. MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE PROSTORA
ZA POTREBE  SLO IN DS

42. člen

Pri predvidenih posegih je potrebno upoštevati vse pred-
pise, ki urejajo zaščito pred požarom, rušenjem, poplavami,
plazovi in drugimi naravnimi nesrečami.

V lokacijskem postopku je za vsak poseg, za katerega
to določi požarni inšpektor, potrebno definirati osnovne in
dodatne vire požarne vode. Definirati je potrebno tudi inter-
ventne poti ter možnost evakuacije v primeru požara.

XII. KONČNA DOLOČILA

43. člen

Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Turni-
šče so na vpogled na sedežu Občine Turnišče.

44. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne
inšpekcijske službe.

45. člen

Z veljavnostjo tega odloka preneha veljati odlok o ur-
banističnem redu v občine Lendava (Uradne objave, št. 22/74
in 29/88) v delu, ki se nanaša na območje Občine Turnišče,
ter odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območja iz-
ven ureditvenih območij naselij v občini Lendava, ki ga ne
urejamo s prostorskimi izvedbenimi načrti (Uradne objave,
št. 28/88) v delu, ki se nanaša na območje Občine Turnišče.

46. člen

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

Št. 4/27-97
Turnišče, dne 23. oktobra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Turnišče

Edvard Špilak, dipl. inž. agr. l. r.

VELIKE LAŠČE

3347.

Na podlagi 31. in 32. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96), 7. člena pravilnika o plačilih staršev za pro-
grame v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96) in 16. člena statuta
Občine Velike Lašče (Uradni list RS, št. 34/95), je Občinski
svet občine Velike Lašče na 29. seji dne 23. oktobra 1997
sprejel

S K L E P
o določitvi nove cene programov za otroke, vključene

v vrtec Sončni žarek

1. člen

Cene programov: SIT
Prva starostna skupina 40.943,30
Druga starostna skupina 35.814,40
Varstvena družina 37.495,50
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Skrajšan program
– od 4 do 5 ur brez hrane 22.980,10
– od 4 do 5 ur s kosilom 27.406,70
– od 4 do 5 ur z zajtrkom in kosilom 28.815,20

2. člen

Ta sklep začne veljati 1. novembra 1997.

Št. 1462/97
Velike Lašče, dne 23. oktobra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Velike Lašče
Peter Indihar l. r.

VIDEM

3348.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85), 30. in 56. člena zakona o referendumu in
o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) je zbor kraja-
nov dne 12. 10. 1997 sprejel

S K L E P
razpisu referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka v Krajevni skupnosti Leskovec

1. člen

V KS Leskovec se razpiše referendum o uvedbi krajev-
nega samoprispevka za naslednja naselja: Zg. Leskovec, Sp.
Leskovec, Berinjak, Belavšek, Mala Varnica, Velika Varni-
ca, Veliki Okič, Trdobojci, Strmec, Skorišnjak, Gradišče in
Repišče.

2. člen

Referendum bo v nedeljo dne 23. 11. 1997 od 7. do 19.
ure, na glasovalnih mestih, ki jih določi z odločbo volilna
komisija Krajevne skupnosti KS Leskovec.

3. člen

S samoprispevkom zbrana sredstva bodo porabljena za
sofinanciranje naslednjega programa:

– sofinanciranje izgradnje OŠ Leskovec (50% vseh
zbranih sredstev),

– sofinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture na
območju KS Leskovec (30% vseh zbranih sredstev),

– sofinanciranje vzdrževanja objektov skupne porabe
(pokopališče, mrliške vežice 15% vseh zbranih sredstev),

– sofinanciranje delovanja društev v KS (3% vseh zbra-
nih sredstev),

– nepredvidene aktivnosti KS Leskovec (2% vseh zbra-
nih sredstev).

4. člen

S sredstvi krajevnega samoprispevka se bo predvidoma
zbralo 18,000.000 SIT.

5. člen

Sredstva samoprispevka bodo zbrana na posebnem ra-
čunu. O izvajanju investicij in zbranih sredstvih bo KS ob-
veščala krajane na zboru krajanov.

6. člen

Samoprispevek bo uveden za dobo 4 let, in sicer od
1. 1. 1998 do 31. 12. 2001.

7. člen

Zavezanci za samoprispevek bodo krajani s stalnim
bivališčem v KS Leskovec, in sicer na naslednji način:

– 2% od neto osebnega dohodka oziroma nadomestila,
– 4% zavezanci, ki imajo dohodek od kmetijske dejav-

nosti in dohodek od gozdnih površin,
– zavezanci, ki opravljajo samostojno gospodarsko ali

poklicno dejavnost 2% od neto zavarovalne osnove oziroma
2% od ostanka čistega dohodka,

– upokojenci po stopnji 1% od mesečne pokojnine.
Zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov,

plačujejo samoprispevek za vsak vir posebej.
Krajani, ki so začasno zaposleni v tujini in krajani, ki

imajo na območju KS Leskovec zgrajene hiše, stalno pa
bivajo drugje, plačujejo prispevek letno v višini 300 DEM
tolarske protivrednosti.

Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci iz
12. člena zakona o samoprispevku.

Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali
nadomestil in pokojnin. Od zavezancev, ki samoprispevka
ne bodo plačevali se bodo obveznosti izterjale po predpisih,
ki urejajo izterjavo davkov.

8. člen

Pravico do glasovanja imajo vsi krajani, ki so vpisani v
volilni imenik in so starejši od 18 let oziroma starejši od
15 let in so v delovnem razmerju.

9. člen

Referendum vodi volilna komisija KS Leskovec, pri
čemer se smiselno uporabljajo določila zakona o volitvah in
zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.

10. člen

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

KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC

GLASOVNICA

Na referendumu dne 23. 11. 1997 o uvedbi krajevnega
samoprispevka za dobo 4 let od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2001 za
KS Leskovec za

– sofinanciranje izgradnje OŠ Leskovec 50% sredstev,
– sofinanciranje vzdrževanja komunalne infrastrukture

30%,
– sofinanciranje vzdrževanja objektov skupne porabe

15% (pokopališče, mrliška vežica),
– sofinanciranje delovanja društev v KS Leskovec 3%

vseh zbranih sredstev,
– nepredvidene aktivnosti KS Leskovec 2% vseh zbra-

nih sredstev.

ZA PROTI

glasujete tako, da obkrožite besedo ZA, če se strinjate z
uvedbo krajevnega samoprispevka in besedo PROTI, če se z
uvedbo ne strinjate.
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11. člen

Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi KS Lesko-
vec.

12. člen

Denarna sredstva, ki se zberejo od krajevnega samo-
prispevka so strogo namenska in se zbirajo na posebnem žiro
računu KS Leskovec.

13. člen

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na zboru kraja-
nov, objavi pa se v Uradnem listu RS, ter na krajevno običa-
jen način.

Leskovec, dne 12. oktobra 1997.

Predsednik
KS Leskovec

Janko Kozel l. r.

3349.

Na podlagi 3. in 30. člena zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 3. člena zakona
o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 22. člena
statuta Krajevne skupnosti Podlehnik je Svet krajevne skup-
nosti Podlehnik na redni seji z dne 22. 10. 1997 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka za sofinanciranje programa izgradnje
komunalnih in drugih objektov ter dejavnosti

na območju Krajevne skupnosti Podlehnik

1. člen

Za območje Krajevne skupnosti Podlehnik, ki obsega
naselja: Dežno pri Podlehniku, Gorca, Jablovec, Kozminci,
Strajna, Ložina, Rodni vrh, Sedlašek, Sp. Gruškovje, Zg.
Gruškovje, Zakl, Podlehnik in Stanošina se razpisuje refe-
rendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za
sofinanciranje programa izgradnje komunalnih in drugih ob-
jektov ter dejavnosti.

2. člen

S samoprispevkom bo predvidoma zbranih 40,000.000
SIT. Preostala sredstva za izvršitev programa bodo zagotov-
ljena iz drugih virov.

3. člen

Samoprispevek se bo uporabil za sofinanciranje izgrad-
nje naslednjih komunalnih in drugih objektov in dejavnosti:

1. Sofinanciranje širitve vodovodnega omrežja v skla-
du z občinskim programom

– v ta namen bomo namenili 20% vseh zbranih sred-
stev.

2. Sofinanciranje vzdrževanja cest (gramoziranje, zim-
ska služba, preplastitve, razširitve …)

– v ta namen bomo namenili 10% vseh zbranih sred-
stev.

3. Sofinanciranje modernizacij lokalnih cest v skladu s
krajevnim in občinskim programom

– v ta namen bomo zagotovili 5% vseh zbranih sred-
stev.

4. Sofinanciranje modernizacij krajevnih cest v skladu
z letnim programom Krajevne skupnosti Podlehnik

– v ta namen bomo zagotovili 20% vseh zbranih sred-
stev.

5. Sofinanciranje ureditve kanalizacije v strnjenih nase-
ljih

– v ta namen bomo zagotovili 5% vseh zbranih sred-
stev.

6. Sofinanciranje dograditve Osnovne šole Podlehnik
za potrebe 9-letnega šolanja in za potrebe oddelka vrtca

– v ta namen bomo zagotovili 20% vseh zbranih sred-
stev.

7. Sofinanciranje vzdrževanja objektov skupne rabe (mr-
liške veže, zdravstvenega doma, doma krajanov, avtobusnih
postajališč …)

– v ta namen bomo zagotovili 15% vseh zbranih sred-
stev.

8. Sofinanciranje programov društev v KS Podlehnik
– v ta namen bomo zagotovili 3% vseh zbranih sred-

stev.
9. Financiranje stroškov poslovanja krajevne skupnosti
– v ta namen bomo zagotovili 2% vseh zbranih sred-

stev.

4. člen

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

5. člen

Samoprispevek se uvaja v denarju.
Višina samoprispevka znaša:
1. Za zavezance, ki imajo osebne dohodke iz delovnega

razmerja oziroma nadomestila ter od drugih dohodkov in
prejemkov, ki imajo značaj osebnih dohodkov

– po stopnji 2% od neto osebnega dohodka oziroma
nadomestila.

2. Za zavezance, ki imajo dohodek od kmetijske dejav-
nosti

– po stopnji 5% letno od katastrskega dohodka.
3. Za zavezance, ki prejemajo pokojnino, ki je višja od

pokojnine z varstvenim dodatkom
– po stopnji 1% od izplačane pokojnine.
4. Za zavezance, ki imajo dohodke od samostojnega

opravljanja gospodarske in poklicne dejavnosti
– po stopnji 2% od neto osebnega dohodka in 2% od

ostanka čistega dohodka.
Zavezanci, ki imajo dohodke iz dveh ali več virov,

navedenih v prejšnjem odstavku, plačujejo samoprispevek
za vsak vir posebej.

Samoprispevek se ne plačuje v primerih, ki jih določa
12. člen zakon o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).

6. člen

Zavezanci za samoprispevek so občani, ki imajo na
območju KS Podlehnik stalno prebivališče in imajo lastne
dohodke. Občani sodelujejo v pripravljalnem postopku za
razpis referenduma v razpravah – zborih po volilnih enotah
oziroma naseljih.

7. člen

Pravico do glasovanja na referendumu imajo vsi obča-
ni, ki so vpisani v splošni volilni imenik Krajevne skupnosti
Podlehnik za naselja: Dežno pri Podlehniku, Gorca, Jablo-
vec, Kozminci, Ložina, Rodni vrh, Podlehnik, Sedlašek, Sp.
Gruškovje, Zg. Gruškovje, Stanošina, Strajna in Zakl in
zaposleni, ki še nimajo volilne pravice in še niso vpisani v
splošni volilni imenik, živijo pa na območju Krajevne skup-
nosti Podlehnik v omenjnih naseljih.
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8. člen

Referendum bo v nedeljo, 23. novembra 1997 od 7. do
19. ure na glasovalnih mestih, ki jih določi z odločbo volilna
komisija Krajevne skupnosti Podlehnik.

Na referendumu glasujejo volivci neposredno in tajno z
glasovnico. Na glasovnici je naslednje besedilo:

KRAJEVNA SKUPNOST PODLEHNIK

GLASOVNICA

za referendum, dne 23. novembra 1997

za uvedbo krajevnega samoprispevka za sofinanciranje
programa izgradnje komunalnih in drugih objektov ter de-
javnosti na območju Krajevne skupnosti Podlehnik

glasujem

PROTI ZA

Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži »ZA«,
če se strinja z uvedbo samoprispevka, »PROTI« pa obkroži,
če se z uvedbo krajevnega samoprispevka ne strinja.

Vse glasovnice so overjene s pečatom Krajevne skup-
nosti Podlehnik.

9. člen

Za postopek o glasovanju pri izvedbi referenduma se
smiselno uporabljajo določbe zakona o lokalnih volitvah.
Postopek vodi in izid glasovanja ugotovi ter ga razglasi
volilna komisija Krajevne skupnosti Podlehnik.

Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka sprejme na
podlagi poročila volilne komisije krajevne skupnosti o us-
pešnem izidu referenduma Svet krajevne skupnosti Podleh-
nik.

10. člen

Samoprispevek od osebnega dohodka iz delovnega
razmerja bo obračunaval izplačevalec osebnega dohodka,
od upokojencev pa Skupnost invalidskega in pokojninske-
ga zavarovanja RS, oziroma njene podružnice ob vsakem
izplačilu.

Samoprispevek, ki ga plačujejo krajani, ki se z osebnim
delom ukvarjajo s kmetijstvom, obrtjo ali drugo gospodar-
sko dejavnostjo ter intelektualno strotvijo, odmerja in pobira
v imenu Krajevne skupnosti Podlehnik pristojna Davčna
uprava Republike Slovenije.

Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti iz samo-
prispevka v določenem roku, se obveznosti prisilno izterjajo
po predpisih, ki veljajo za izterjavo prispevkov in davkov
občanov.

Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu se na Krajevno
skupnost Podlehnik dostavi seznam zaposlenih, od katerih
se nakazuje krajevni samoprispevek.

11. člen

Denarna sredstva, ki se zberejo od krajevnega samo-
prispevka so strogo namenska in se zbirajo na posebnem žiro
računu Krajevne skupnosti Podlehnik številka 52400-842-
-041-82271.

12. člen

S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbrala na poseb-
nem računu bo upravljal Svet krajevne skupnosti Podlehnik,

ki je odgovoren za zbiranje in namensko uporabo sredstev.
Nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samo-
prispevkom zbranih sredstev opravlja nadzorni odbor Kra-
jevne skupnosti Podlehnik. Svet KS je dolžan o zbranih in
porabljenih sredstvih najmanj enkrat letno poročati na zboru
krajanov.

13. člen

Sredstva za določene namene razporeja po programu
Svet KS Podlehnik s sklepi na podlagi letnega finančnega
programa.

14. člen

Svet krajevne skupnosti Podlehnik po preteku obdobja
sprejme zaključni račun o višini zbranih in uporabljenih
sredstvih krajevnega samoprispevka.

15. člen

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

Videm, dne 22. oktobra 1997.

Predsednik
Sveta KS

Alojz Novak l. r.

VITANJE

3350.

Na podlagi zakona o planiranju in urejanju prostora v
prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list
SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93 in 71/93) ter 10. člena statuta Občine Vitanje
(Uradni list RS, št. 20/95), je Občinski svet občine Vitanje
na 30 redni seji dne 18. 9. 1997 sprejel

S K L E P
o začetku postopka za spremembe in dopolnitve

prostorskih sestavin planskih aktov Občine Vitanje

I

Začne se postopek za spremembe in dopolnitve prostor-
skih sestavin planskih aktov (Občine Vitanje) za območje
Občine Vitanje:

– dolgoročni plan Občine Slovenske Konjice za obdob-
je 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 23/87)

– družbeni plan razvoja Občine Slovenske Konjice za
srednjeročno obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 23/87)

– spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgo-
ročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenske Konjice
v letu 1993 (sklep Vlade RS, 8. 7. 1994)

– spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgo-
ročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenske Konjice
v letu 1994 (sklep Vlade RS, 1. 12. 1994)

II

Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin občinskih planskih aktov sprejme občinski svet.
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III

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

Št. 061-030/97
Vitanje, dne 18. septembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Vitanje
Plankl Zdenko, dipl. jur. l. r.

TREBNJE

3351.

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 – odločba US, št. 38/96 in 43/96 – odločba
US) je Svet krajevne skupnosti Šentlovrenc na seji dne 16. 10.
1997 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka za območje Krajevne skupnosti
Šentlovrenc

1. člen

Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samopris-
pevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Šentlov-
renc.

2. člen

S samoprispevkom zbrana sredstva bodo uporabljena
za sofinanciranje naslednjega programa:

– izgradnja mrliške veže 6,000.000 SIT.

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 6,000.000 SIT.
Za izvedbo programa je potrebno 10,000.000 SIT.
Potrebno je zagotoviti še sredstva občanov in pa sredst-

va proračuna Občine Trebnje.

6. člen

Samoprispevek bodo plačevali občani, ki imajo stalno
prebivališče na območju Krajevne skupnosti Šentlovrenc po
stopnji 1%.

– zavezanci, ki imajo plačo iz delovnega razmerja
oziroma nadomestila ter druge dohodke in prejemke, ki
imajo značaj plače; po stopnji 1% od neto plače oziroma
nadomestila;

– zavezanci, ki imajo dohodek od samostojnega oprav-
ljanja gospodarskih in poklicnih dejavnosti ter avtorskih  pra-
vic, če se jim ugotavlja dohodek, po stopnji 1% od neto
plače in če se jim ne zagotavlja dohodek (dopolnilna gospo-
darska dejavnost ali poklicna dejavnost, avtorske pravice),
po stopnji 1% od dohodka;

– zavezanci, ki prejemajo pokojnino, po stopnji 1% od
izplačane pokojnine, razen tistih, katerih pokojnina je enaka
ali nižja od zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko
dobo;

– zavezanci, ki imajo dohodek od kmetijske dejavno-
sti po stopnji 4% od katastrskega dohodka in dohodka od
gozdov.

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 RS, Davč-
ni urad Novo mesto – izpostava Trebnje. Ob vsakem izplači-
lu oziroma nakazilu samoprispevka se Krajevni skupnosti
Šentlovrenc dostavi seznam zaposlenih oziroma upokojen-
cev, za katere se nakazuje samoprispevek.

8. člen

Samoprispevek se ne plačuje od socialnovarstvenih po-
moči, od otroških dodatkov, od invalidnin, od štipendij učen-
cev in študentov na proizvodnem delu oziroma praksi, od
regresa za letni dopust in od jubilejnih nagrad in odpravnin.

9. člen

Pravico do glasovanja imajo vsi občani, ki so vpisani v
volilnem imeniku s stalnim bivališčem v Krajevni skupnosti
Šentlovrenc in so starejši od 18 let oziroma starejši od 15 let,
če so v delovnem razmerju.

10. člen

Referendum vodi volilna komisija Krajevne skupnosti
Šentlovrenc, pri čemer smiselno uporablja določila zakona o
lokalnih volitvah in določila zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi.

11. člen

Družbeni nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodar-
jenjem s samoprispevkom zbranih sredstev, opravlja nadzor-
ni odbor krajevne skupnosti. Pravilnost obračunavanja in
odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni pro-
met Novo mesto – ekspozitura Trebnje ter Davčna uprava
RS, Davčni urad Novo mesto – izpostava Trebnje, v okviru
svojih pristojnosti.

12. člen

Na referendumu glasujejo krajani neposredno in z gla-
sovnicami. Na glasovnicah je naslednje besedilo:

KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLOVRENC
GLASOVNICA

Na referendumu, dne 23. 11. 1997 za uvedbo samopris-
pevka v denarju za dobo 5 let, to je od 1. 1. 1997 do 31. 12.
2002, za financiranje programa:

glasujem

ZA PROTI

(PEČAT)
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Tisti, ki glasuje izpolni glasovnico tako, da obkroži
“ZA”, če se strinja z uvedbo samoprispevka oziroma “PRO-
TI”, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.

13. člen

Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna
skupnost Šentlovrenc.

14. člen

Zavezancem se plačani zneski krajevnega samopris-
pevka odštejejo od osnove za dohodnino (7. člen zakona o
dohodnini, Uradni list RS, št. 71/93, 2/94, 7/95).

15. člen

Poročilo o izidu referenduma in po uspešno izvedenem
referendumu tudi sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka
se objavi v Uradnem listu RS.

16. člen

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Šentlovrenc, dne 17. oktobra 1997.

Predsednica
KS Šentlovrenc

Mojca Gorišek l. r.

ZAGORJE

3352.

Na podlagi 8. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94), 16. in 22. člena statuta Občine Zagorje ob
Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 6/95) je župan Občine
Zagorje ob Savi dne 23. 10. 1997 določil

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

kampanje na območju Občine Zagorje ob Savi

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

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

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

2. člen

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

– obstoječa plakatna mesta na območju Občine Zagorje
ob Savi,

– panoji,
– transparenti,
– manjši, prostostoječi panoji,
– stojnice.
2. Dimenzije objektov za oglaševanje so:
– pano do 18 m2,
– transparent (širina ulice x mas. 1 m),
– prostostoječi pano do 3,40 m2,
– strojnica (ca. 2 × 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

3. člen

1. Posamezni organizator volilne kampanje ima lahko
na območju Občine Zagorje ob Savi postavljenih največ:

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

drugih 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 izvajalec jav-
nega oglaševanja v občini.

4. Na vsakem obstoječem plakatnem panoju se lahko
nalepi največ 2 plakata enega organizatorja volilne kam-
panje.

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

6. Taki plakati se odstranijo na stroške organizatorja
volilne kampanje, ki je prelepil plakat.

IV. POTREBNA DOVOLJENJA IN SOGLASJA

4. člen

Za uporabo objektov plakatiranja morajo organizatorji
volilne kampanje pridobiti dovoljenje Občine Zagorje ob
Savi – oddelka za okolje in prostor. Vloga za pridobitev
dovoljenja vsebuje:

– soglasje lastnika zemljišča z zemljiško-knjižnim izpi-
skom,

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

oziroma zemljišča, ki so v lasti Občine Zagorje ob Savi, ni
potrebno prilagati soglasja lastnika, pač pa je potreben zem-
ljiškoknjižni 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.
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V. DRUGA DOLOČILA

4. člen

1. Vsi objekti iz 3. točke ki so postavljeni brez dovolje-
nja Občine Zagorje ob Savi, se odstranijo na stoške organi-
zatorja volilne kampanje, 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 nadzorna služba Občine Zagorje ob Savi.

5. člen

Ti pogoji se objavijo na oglasni deski Občine Zagorje
ob Savi ter v Uradnem listu RS.

Št. 00803-4/97
Zagorje, dne 23. oktobra 1997.

Župan
Občine Zagorje ob Savi

Matjaž Švagan l. r.

ZREČE

3353.

Na podlagi 7. člena zakona o gospodarskih javnih služ-
bah (Uradni list RS, št. 32/93), 4. člena odloka o gospodar-
skih javnih službah na območju Občine Zreče (Uradni list
RS, št. 38/96), 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95,
73/95, 9/96) in 20. člena statuta Občine Zreče (Uradni list
RS, št. 30/95 in 48/95), je Občinski svet občine Zreče na seji
dne 24. 10. 1997 sprejel

O D L O K
o ureditvi zimske službe v Občini Zreče

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se določi način opravljanja, organizaci-
ja ter izvajanje zimske službe, ki je sestavni del vzdrževanja
lokalnih cest, kot obvezne gospodarske javne službe, na
območju Občine Zreče.

2. člen

Zimska služba se opravlja na naslednjih površinah: na
lokalnih javnih cestah, javnih poteh in površinah za pešce,
pločnikih, intervencijskih poteh in drugih podobnih objektih
(v nadaljevanju: ceste), ki jo izvaja izvajalec in zavezanec.

Javne prometne površine so vse kategorizirane in neka-
tegorizirane ceste, ulice, trgi, kolesarske steze, pločniki in
javni parkirni prostori.

II. IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE

3. člen

V zimsko službo sodijo naslednja vzdrževalna dela:
l. zagotavljanje potrebnega števila prometnih znakov,

obvestil in snežnih kolov,

2. posipanje javnih prometnih površin s snovmi za pre-
prečevanje poledice,

3. pluženje, odstranjevanje in odvažanje snega z javnih
prometnih površin,

4. pluženja snega z glavnih peš poti na javnih zelenih
površinah, otresanje snega z drevja in grmovja ter odstranje-
vanje poškodovanih dreves in odlomljenih vej, ki ogrožajo
varnost ljudi in stvari

5. odvoz snega iz avtobusnih postajališč, križišč in
prehodov za pešce,

6. čiščenje objektov in naprav zgrajenih za intervencije
in požarno varnost,

7. čiščenje odtokov uličnih požiralnikov v času odjuge,
8. odstranjevanje ledenih sveč s streh in strešnih žle-

bov,
9. namestitev in vzdrževanje snegolovov na strehah, s

katerih se lahko vsuje snežni plaz in je zaradi tega ogrožena
varnost občanov in premoženja,

10. ureditev in vzdrževanje žlebov in strešnih odtočnih
cevi,

11. čiščenje zasneženih prometnih znakov,
12. obveščanje javnosti o stanju cest,
13. druge naloge, ki omogočajo v zimskem času promet

na cestah.

III. NALOGE IZVAJALCA ZIMSKE SLUŽBE

4. člen

Zimsko službo na območju Občine Zreče opravlja fizič-
na ali pravna oseba (v nadaljevanju: izvajalec zimske službe)
na podlagi podeljene koncesije v skladu z zakonom o gospo-
darskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93).

5. člen

Izvajalca zimske službe na podlagi javnega razpisa v
skladu z zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, št.
24/97) izbere Občina Zreče.

Medsebojne pravice in obveznosti izvajalca zimske
službe ter Občine Zreče se uredijo s koncesijsko pogodbo.

6. člen

Izvajalec zimske službe je dolžan vsako leto do 15.
oktobra izdelati načrt zimske službe, ki obsega popis vseh
površin in objektov, na katerih se izvaja zimska služba in ga
predložiti Občini Zreče v potrditev.

Z načrtom zimske službe iz prejšnjega odstavka se do-
loči vrsta, obseg in razpored potrebnih strojev in druge opre-
me, delavcev in materiala, način uporabe teh sredstev, zlasti
organizacijo pluženja, posipanja in odstranjevanja snega s
cest in ostalih javnih površin in prednostni vrstni red posipa-
vanja ter pluženja cest, čiščenje odtokov uličnih požiralni-
kov, površine za katere organizira zimsko službo posamezna
krajevna skupnost, organizacijo stalne dežurne službe, od-
stavne površine za vozila v primeru delnih ali popolnih
zapor in nadzor nad izvajanjem zimske službe.

Zimska služba traja praviloma od 15. novembra do 15.
marca. Načrt zimske službe mora vsebovati tudi izvajanje
zimske službe v primeru potreb pred in po tem terminu.

7. člen

Naloge izvajalca zimske službe so:
1. izdela načrt zimske službe in ga predloži v potrditev

županu občine;
2. redno vzdržuje naprave in opremo potrebno za zim-

sko službo;
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3. skrbi za skladiščenje zadostne količine posipnega
materiala in soli;

4. uvaja ekološko primernejše postopke in materiale za
posipavanje;

5. izvaja zimsko službo po potrjenem načrtu zimske
službe in načrt prilagaja s sprotnimi meteorološkimi napo-
vedmi;

6. posipa ceste po prednostnem vrstnem redu takoj, ko
se na vozišču zazna pojav poledice. Na cestah oziroma cest-
nih odsekih, za katere je v operativnem planu predvideno
tudi preventivno posipanje se posipa že ob nastopu okoliš-
čin, v katerih se lahko pričakuje poledica.

7. prične praviloma odstranjevati novo zapadli sneg, ko
ga zapade 10 cm na cestiščih in 5cm na pločnikih.

Višino snega ugotavlja izvajalec sam, po potrebi pa ga
na to opozori pristojni delavec občinske uprave. V izjemnih
primerih, ki jih ugotovi in potrdi pristojni delavec občinske
uprave, je možno pričeti z odstranjevanjem snega tudi pri
nižji višini zapadlega snega, kot je določeno v prejšnjem
odstavku.

8. organizira 24-urno stalno dežurno službo;
9. izdela poročilo in analizo zimske službe za preteklo

zimsko obdobje;
10. omogočiti lastnikom stavb nakup soli za posipa-

vanje.

8. člen

Pri odstranjevanju snega mora izvajalec upoštevati na-
slednje prioritete:

1. prioriteta: šolske in delavske avtobusne proge;
2. prioriteta: ostale pomembne občinske ceste;
3. prioriteta: druge javne poti in javne površine.

9. člen

Sneg mora biti odstranjen:
– s pločnikov tako, da je cestišče ali prometni pas, kjer

dopuščajo razmere širok 1m;
– z vozišča tako, da je cestišče ali prometni pas, kjer

dopuščajo razmere širok 3 m.
Sneg se praviloma ne sme odmetavati iz vozišča na

pločnik, kolikor je širina pločnika manjša od 1m. V načrtu
zimske službe se določi pločnike, ki jih čisti izvajalec in
tiste, ki jih čistijo zavezanci, izvajalec pa kasneje sneg samo
odpelje.

Sneg mora biti odstranjen do 6. ure oziroma 24 ur po
prenehanju sneženja iz cest po prednostnem vrstnem redu
oziroma se sneg odstrani takoj, ko so podani pogoji iz sedme
točke prejšnjega člena tega odloka.

10. člen

Postajališča avtobusnega prometa morajo biti očiščena
v celotni dolžini:

– postajališča izven vozišča se očistijo v celotnem rav-
nem delu (brez dolžine uvoznega in izvoznega radija na
postajališču);

– postajališča ob robu zunanjega voznega pasu se očisti
v dolžini 20 m.

Na postajališčih v območjih križišč se sneg odpelje, na
ostalih postajališčih pa se sneg ne sme odložiti na pločnikih.

11. člen

Župan na področju zimske službe:
1. potrjuje operativni del zimske službe,
2. spremlja izvajanje sprejetega operativnega plana zim-

ske službe,
3. zagotavlja finančna sredstva po sprejetem operativ-

nem planu za tekoče leto.

IV. OBVEZNOSTI LASTNIKOV STANOVANJ IN
POSLOVNIH PROSTOROV V ČASU ZIMSKIH

RAZMER

12. člen

Lastniki zemljišč, stanovanjskih hiš, stanovanj in po-
slovnih prostorov ali njihovi najemniki, v več stanovanjskih
hišah pa upravniki, če je upravljanje hiše preneseno s pogod-
bo nanje (v nadaljevanju: zavezanci), so dolžni okrog svoje
zgradbe, ne glede na to ali je javna površina, funkcionalna
površina ali skupna funkcionalna površina:

1. sproti odstraniti s strehe in žlebov ledene sveče,
2. sproti posipati pločnike za pešce ob poledici,
3. skrbeti, da so nameščeni in vzdrževani žlebovi in

odtoki meteornih voda, snežni ščitniki in podobno na proče-
ljih hiš, ki so obrnjene na cesto;

4. odstraniti novozapadli sneg s pločnikov, parkirnih
prostorov in drugih dohodov k objektom najkasneje do 7.
ure zjutraj, podnevi pa so ga dolžni odstranjevati sproti;

5. odstraniti sneg in led s površin, ki so potrebne za
intervencije in požarno varnost.

Material za posipanje zagotavlja izvajalec zimske služ-
be na stroške lastnikov oziroma uporabnikov na svojem se-
dežu; če sedeža nima v Zrečah ali njegovi neposredni okoli-
ci, pa tudi v Zrečah.

Zavezanci iz prvega odstavka tega člena so dolžni iz-
polnjevati svoje obveznosti tudi, če pločniki ne potekajo
neposredno ob objektu, temveč so med objekti in pločniki
funkcionalne površine objektov (zelenice, parkirišča, preho-
di ipd.).

Za obveznosti iz tega člena ob nezazidanih stavbnih
zemljiščih morajo skrbeti lastniki ali najemniki zemljišč.

13. člen

Če pooblaščena oseba za izvajanje lokalnega nadzora
ugotovi, da zavezanci niso opravili svojih obveznosti iz 7. in
12. člena tega odloka, odredi odstranitev snega izvajalcu
zimske službe na stroške zavezanca. Opravljeno storitev po-
ravna zavezanec.

14. člen

Pločniki za pešce in pešpoti se ob snegu in poledici
lahko posipajo le s soljo ali peskom oziroma drugim ustrez-
nim materialom.

Prepovedano je posipanje s pepelom, žagovino, smetmi
ali drugim posipnim materialom.

Izvajalec lahko organizira prodajo soli in drugih so-
dobnih posipnih materialov zavezancem iz 11. člena tega
odloka.

15. člen

Zgradbe, s katerih se lahko vsuje snežni plaz, ki ogroža
varnost občanov in premoženja, morajo imeti ustrezne zadr-
ževalne snegolove. Žlebovi, strešne odtočne cevi in odtoki
meteornih voda na zgradbah ne smejo biti poškodovani.
Sproti je treba odstranjevati ledene sveče.

Pred odstranjevanjem snega in ledenih sveč s streh je
potrebno pločnik za pešce ustrezno zavarovati.

16. člen

Pri odstranjevanju snega z javnih prometnih površin,
streh, funkcionalnih in drugih površin, je prepovedano za-
metavati javne prometne površine. Sneg se mora odlagati na
robu vozišča, pri čemer mora biti zagotovljeno odvodnjava-
nje ali na mestu, kjer odstranjeni sneg ne ovira hoje in
prometa z vozili.
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V času odstranjevanja snega s površin, določenih s tem
odlokom, so lastniki vozil dolžni odstraniti svoja vozila z
javnih prometnih površin.

Hidranti, ki so v uporabi zaradi požarne varnosti, mora-
jo biti dostopni ob vsakem času.

V. UKREPI V PRIMERU IZREDNIH SNEŽNIH
PADAVIN

17. člen

V času izrednih snežnih padavin ali velikih odjugah
župan poleg izvajalca zimske službe lahko aktivira Občinski
štab za civilno zaščito ter enote, službe in druge operativne
sestave za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Zreče. V tem
primeru nadzor nad izvajanjem ukrepov zimske službe prev-
zame občinski štab za civilno zaščito.

VI. NADZOR

18. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pooblašče-
na oseba za izvajanje lokalnega nadzora.

Pooblaščena oseba za izvajanje lokalnega nadzora
opravlja nad izvajanjem del izvajalca po tem odloku:

1. kvalitativni in količinski nadzor;
2. vodi akcije, ko je potrebno odstopiti od načrta zim-

ske službe;
3. daje pobude izvajalcu za izboljšanje organizacije

dela.

VII. KAZENSKE DOLOČBE

19. člen

Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje
izvajalec zimske službe, ki stori prekršek v zvezi z opravlja-
njem del, če ne izvaja nalog iz 7., 8., 9. in 10. člena tega
odloka.

Z denarno kaznijo najmanj 5.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba
pravne osebe.

20. člen

Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
na kraju samem posameznik, če:

1. ne izvaja del, kot določa 12. člen;
2. ne odstrani snega, kot to določa prvi odstavek

16. člena;
3. ne odstrani vozil, kot to določa drugi odstavek

16. člena.

21. člen

Z denarno kaznijo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekr-
šek na kraju samem pravna oseba, če:

1. ne izvaja del, kot določa 12. člen;
2. ne odstrani snega, kot to določa prvi odstavek

16. člena.
Z denarno kaznijo najmanj 5.000 tolarjev se kaznuje za

prekršek na kraju samem tudi odgovorna oseba pravne ose-
be, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

VIII. KONČNI DOLOČBI

22. člen

Z dnem, ko začne veljati ta odlok, prenehata veljati
odlok o zimski službi na območju občine Slovenske Konjice
(Uradni list SRS, št. 31/69).

23. člen

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

Št. 012-44/97
Zreče, dne 24. oktobra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

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

3354.

Občinski svet občine Zreče je na podlagi 39. in
43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/48) ter 20. in 82. členu
statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 30/95 in 48/95) na
seji dne 24. 10. 1997 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta

obstoječe vrstne hiše Nova Dobrova Zreče

I. SPLOŠNE DOLOČBE

l. člen

Sprejme se spremembe in dopolnitve zazidalnega načr-
ta obstoječe vrstne hiše Nova Dobrova Zreče, ki ga je izdelal
Razvojni center – Planiranje d.o.o. Celje pod številko pro-
jekta 044/96 v mesecu maju 1997. Zazidalni načrt je sestavni
del tega odloka.

2. člen

Spremembe in dopolnitve ZN iz 1. člena vsebujejo:
I. Tekstualni del
II. Soglasja in mnenja
l. Elektro Maribor, PE Slovenska Bistrica št. dop. Mu/,

z dne 17. 4. 1997.
2. Krajevna skupnost Zreče (vodovod, kanalizacija) z

dne 23. 4. 1997.
3. Telekom Slovenije, PE Celje, št. dop. 2-0/4/2287-

1997/MR z dne 28. 4. 1997.
4. RS, Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpekto-

rat RS, Enota Celje, izpostava Slovenske Konjice: Predhod-
ni pogoji (št. dop. 52600-029/97-0606 z dne 17. 7. 1997).

5. RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS, za vars-
tvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Celje.

III. Grafične priloge
1. situacija obstoječega stanja z mejo

obravnavanega območja M 1:1000
2. situacija inventarizacije M 1:1000
3. urbanistično arhitektonska zasnova M 1:1000
4. zbirna situacija komunalnih naprav

in napeljav M 1:1000
5. geodetsko kotirana situacija M 1:1000

II. MEJA OBMOČJA UREJANJA

3. člen

Opis meje topografsko:
severu: izhodiščna točka:

pri severnem robu ulice Pohorskega
bataljona
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vzhodu: po zahodnem robu pločnika Ceste na Roglo
na jugu: po severnem robu dovozne ceste severno od

blokov in nato po ograji obore
na zahodu: po robu ograje obore do ceste in nato po

zahodnem robu te ceste, kjer se opis meje
priključi na izhodiščno točko opisa meje.

4. člen

Opis meje po parcelnih mejah:
sever: po severnem robu parcelne meje št. 878/1
vzhod: po zahodnem robu parcele št. 1391
jug: prečka parcelo št. 330, po severnem robu

parcele 886/1
na zahodu: po vzhodnem robu parcele 886/l,

po vzhodnem robu parcele 889/4, prečka
parcelo 889/7, po vzhodnem robu parcele
889/6, 889/5, 889/3, 888/l, kjer se priključi
na izhodiščno točko opisa meje.

5. člen

Velikost obravnavanega območja:
Velikost obravnavanega območja meri 4,677 ha.

III. FUNKCIJE OBMOČJA

6. člen

Zasnova – funkcije območja
Območje je pretežno izgrajeno s stanovanjskimi hiša-

mi. Na zahodnem delu obravnavanega območja je na koncu
Ulice 12. oktobra in Ulice J. Vodovnika možna izgradnja
dveh stanovanjskih hiš.

Spremembe stanovanjske funkcije v nestanovanjske ni-
so dovoljene. Obstoječe nestanovanjske dejavnosti (trgovi-
na, poslovne dejavnoti) ni možno širiti, spremembe so lahko
le v stanovanjsko funkcijo.

Na vzhodnem delu Ulice J. Vodovnika je možna iz-
gradnja pritličnega objekta z namembnostjo slaščičarne in
bifeja.

Peš pot s severa do centra Zreč se zoži na širino 3 m,
ostali deli parcele pripadajo (odkup) sosednjim (mejnim)
parcelam.

Obračališča se ponudijo v odkup lastnikom parcel
št. 888/16, 882/9, 878/14, 881/16, 881/11 in 878/10, tako da
ostane linijska razmejitev parcel.

Del parcel ob Cesti na Roglo je možno odkupiti vendar
tako, da ob robu ceste ostane zemljišče širine 5 metra (za
komunalne in druge vode).

Na jugu obravnavanega območja na parceli št. 878/4 je
predvidena ureditev otroškega igrišča, na delu parcele
št. 330 pa je predvidena ureditev parkirnih površin.

Ob objektu na zahodnem koncu Ulice Pohorskega bata-
ljona je možen ali prizidek ali novogradnja stanovanjskega
objekta.

Na vseh parcelah je možna postavitev vrtne ute, vendar
tako, da ne bo stala na komunalnih vodih.

Predvidene (in dovoljene) so spremembe tlorisnega in
višinskega gabarita objektov v skladu s pogoji oblikovanja.

IV. URBANISTIČNO ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE

7. člen

Novi objekti:
Novo predvideni stanovanjski objekti bodo imeli: klet,

pritličje in izzidano podstrešje s kolenčnim zidom do 1 m.

Streha dvokapnica, naklon 35°, kritina opečna ali opeki po-
doben material po barvi in strukturi, strešna okna v obliki
frčade.

Objekt na vzhodni strani Ulice J. Vodovnika (v grafič-
nih prilogah označen z BS) bo nestanovanjski, namenjen
slaščičarni in bifeju. Objekt bo pritličen, možno je izzidano
podstrešje, dostop in dovoz sta s ceste severno od blokov.
Terasa (ali zasteklena veranda), bosta v vogalu obeh cest na
nivoju terena. Vogal objekta je potrebno arhitektonsko ob-
likovati in poudariti funkcijo objekta. Ob zahodnem robu
parcele je potrebno zasaditi gosto zimzeleno živo mejo
(tuja), da dejavnost ne bo motila sosednjega zahodnega
objekta.

Obstoječi objekti:
Preoblikovanje obstoječih objektov obsega:
– prizidek k objektu za potrebe garaže ali stopnišča ali

stanovanjske površine. Maksimalne dimenzije prizidka so
omejene na širino objekta, obvezna je gradbena linija s so-
rednje strani in višini objekta, možen je do stika s fasado
sosednjega objekta s soglasjem soseda ali z enometrskim
odmikom, če soglasje s sosedom ni doseženo; zaradi požarne
varnosti je v primeru stika dveh objektov potrebna izvedba
protipožarnega zidu;

– izzidava podstrešja za potrebe novih stanovanjskih
površin: višina kolenčnega zidu je lahko max. 1 meter, stre-
ha simetrična dvokapnica, naklon 35° in pri vseh strehah
enak. Kritina opečna ali opeki podoben material po barvi in
strukturi. Okna na strešini so v obliki frčade. V zvezi s
prenovo strehe je možno oblikovati (izzidati) vetrolov s pou-
darjeno frčado;

– zasteklitev terase (in balkona) na južni strani za potre-
be zimskega vrta. Zasteklitev balkona mora biti v ravnini
fasade, zasteklitev terase je lahko do 3,5 metra maksimalno
izven ravnine fasade oziroma 2,5 m iz ravnine kapi strehe.
Izzidki morajo biti v celoti zastekleni;

– povečanje tlakovanih površin pred garažo za parkira-
nje 2 in 3 vozil je možno;

– vrtna uta, lopa ali pesjak: na vrtu je možna postavitev
lesene vrtne ute, krožne, pravokotne, šesterokotne ali osme-
rokotne tlorisne oblike, maksimalne širine (premera) 3,5 me-
tra. Stranice ute morajo biti lesene, oblikovanje stranic mora
biti v ustreznem razmerju.

Priporočljivo je ob vrtne ute zasaditi popenjavko (vrtni-
ce) – uta ne sme stati na komunalnih vodih;

– ograje: možno je postavljanje ograj, živih mej do
višine 1,5 metra, v radijih križišč ograja ali živa meja ne
smeta presegati višine 60 cm od nivoja vozišča;

– oblikovanje gabarita objektov:
za gabaritne spremembe objekta (izzidava podstrešja,

prizidek) in za postavitev vrtne ute, ograje) se izdela projekt
(v dveh variantah), tako da bodo posegi na vseh objektih
enotni in arhitektonsko oblikovani;

– pred uvozom v garažo je možna postavitev pergole ali
nadstreška;

– otroško igrišče je potrebno izvesti po posebnem pro-
jektu.

Usmeritve za zunanje ureditve
Zunanja ureditev obsega ureditev nepozidanih delov

parcel. Parcele so lahko ograjene z leseno ograjo ali živo
mejo, obe višini do 1,5 metra, v radijih križišč ograje ali živa
meja ne smeta presegati višine 80 cm. Sprednja stran vrtov
hiš naj bo parkovno urejena, na notranji strani je možna
postavitev vrtne ute, manjših bazenov za kopanje in zasadi-
tev okrasnega drevja. Ureditev vrtov mora biti takšna, da ne
bo negativno vplivala na okolico (sence dreves, škropljenje
sadnega drevja).

Povečane površine za parkiranje avtomobilov naj bodo
tlakovane ali urejene s travnimi ploščami.
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Zabojnik za smeti je potrebno zakriti za ustreznim zid-
cem in ga obsaditi z okrasnim grmičevjem in popenjavko.

Pešpoti v smeri sever–jug (dostop do centra), se zoži na
3 m širine osno, ostali deli se ponudijo v odkup lastnikom
mejnih parcel.

V. REŠITVE INFRASTRUKTURNEGA OMREŽJA

8. člen

Cestno omrežje
Cestno omrežje je izgrajeno. Ceste so dvosmerne in

enostransko napajajo objekte. Novi priključki na parcele z
južne strani niso dovoljeni.

Križišče Ulice 12. oktobra, ki se nadaljuje v cesto na
Križevec in se križa s stanovanjsko cesto na zahodu, predla-
gamo urediti tako, da se gozdna cesta (mimo apartma vil)
predhodno priključki na Ulico J. Vodovnika.

Križišče Ul. 12. oktobra, ki se nadaljuje v cesto na
Križevec in se križa s stanovanjsko cesto na zahodu, se uredi
tako, da se gozdna cesta (mimo apartma vil) predhodno
priključi na Ul. J. Vodovnika.

9. člen

Komunalna, energetska in telefonska infrastruktura
Območje je komunalno urejeno, izvedeni so vsi hišni

priključki.
Tri nove objekte (2 stanovanjski hiši in objekt s slašči-

čarno in bifejem) bo možno priključiti na obstoječe omrežje.
Zaradi diagonalnega poteka vodovoda čez parcelo na zahod-
ni strani Ulice J. Vodovnika in predvidene postavitve stano-
vanjske hiše, bo potrebno prestaviti vodovod.

Obstoječe vodovodno omrežje je izvedeno iz cevi
∅ 100, obratuje pa v delovnem tlaku 2,5 bara. Za protipožar-
no zaščito se obstoječe vodovodno omrežje dogradi z nad-
zemnimi hidranti ob pogoju, da bo v primeru požara potre-
ben tlak za gašenje požara dosežen s črpalkami na vozilu.

Vse ostale priključke bo potrebno izvesti skladno s
soglasji tangiranih upravljalcev.

10. člen

Ogrevanje
Ogrevanje objektov je individualno, pretežno na lahko

kurilno olje.
V obravnavanem območju je predvidena izgradnja pli-

novodnega omrežja.

VI. VARSTVO OKOLJA

11. člen

Za varstvo okolja je upoštevano:
– prehod ogrevanja z lahkega kurilnega olja na plin,
– za varstvo pred hrupom: v stanovanjskem okolju niso

dovoljene nobene nestanovanjske dejavnosti. Obstoječih de-
javnosti ni dovoljeno širiti, za vse ostale dejavnosti (promet,
košnja trave z motornimi kosilnicami) je potrebno upoštevati
uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni
list RS, št. 45/1995),

– na vrtovih je dovoljeno uporabljati škropiva za sadno
drevje in vrtnine v skladu z zakonom o zdravstvenem vars-
tvu rastlin,

– novi objekti bodo priključeni na vodovod in kanaliza-
cijo,

– komunalni odpadki se zbirajo in odvažajo skladno z
občinskim odlokom.

VII. KONČNE DOLOČBE

12. člen

Za nameravane posege adaptacije ostrešja, prizidke in
novogradnje je potrebno lokacijsko (ali enotno) dovoljenje.

13. člen

Spremembe in dopolnitve ZN vrstne hiše Nova Dobro-
va – Zreče so stalno na vpogled vsem zainteresiranim na
sedežu Občine Zreče.

14. člen

Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja urba-
nistična inšpekcija.

15. člen

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

Št. 352-3/97
Zreče, dne 24. oktobra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

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

ŽELEZNIKI

3355.

Na podlagi referenduma, ki je bil dne 12. 10. 1997, je
Svet KS Dražgoše-Rudno, na seji dne 15. 10. 1997 sprejel

S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka v vasi Rudno

(razen h. št. 1, 38 in 39)

1. člen

Sredstva krajevnega samoprispevka se namenijo za so-
financiranje izgradnje kanalizacije Rudno.

2. člen

Samoprispevek se uvede za dobo treh let in sicer od
1. 12. 1997 do 30. 11. 2000.

Denarna sredstva za izvedbo programa iz 1. člena se
zbirajo na posebnem računu KS Dražgoše-Rudno št.
51510-842-146-0082383.

3. člen

Za realizacijo referendumskega programa je potrebno
zbrati 56,000.000 SIT, od tega se bo s samoprispevkom
zbralo 25% t.j. 14,000.000 SIT, preostalih 75% pa bo zago-
tovila Občina Železniki, ki pri izgradnji nastopa kot nosilec
investicije.

4. člen

Dela, za katera se uvaja krajevni samoprispevek, bodo
končana do 31. 12. 1998.

5. člen

Zavezanci plačila za samoprispevek so občani, ki stal-
no prebivajo na območju vasi Rudno (razen h. št. 1, 38 in 39)
in lastniki nepremičnin na tem območju, ki tu nimajo stalne-
ga prebivališča.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 5424 Št. 68 – 7. XI. 1997

Zavezanci bodo plačevali samoprispevek po naslednjih
merilih:

– vsi zaposleni krajani po stopnji 3% od bruto plač,
– lastniki zemljišč od katastrskega dohodka gozdnih in

negozdnih površin po stopnji 13%,
– zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali

poklicno dejavnost od bruto zavarovalne osnove po stopnji
4,5%,

– upokojenci po stopnji 3,8% mesečno od bruto pokoj-
nine,

– zavezanci, ki se jim davek odmerja od dopolnilne
dejavnosti (pop. obrt) od davčne osnove po stopnji 4,5%,

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

Krajani, ki so začasno zaposleni v tujini in krajani, ki
imajo na območju vasi Rudno zgrajene hiše in stalno bivajo
drugje, plačujejo samoprispevek letno 600 DEM v tolarski
protivrednosti.

6. člen

Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali
nadomestil in pokojnin. Zavezanci iz zadnjega odstavka
5. člena, pa obveznost poravnajo na podlagi položnice, ki jo
izstavi KS Dražgoše-Rudno.

Lastnikom kmetijskih zemljišč in obrtnikom bo obraču-
navala in odtegovala samoprispevek Davčna uprava Rebub-
like Slovenije, izpostava Škofja Loka.

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

7. člen

Glede odmere, pobiranja in izterjatve samoprispevka se
smiselno uporabljajo predpisi, ki veljajo za odmero, pobira-
nje in izterjatev davkov občanov. Stroški izvedbe, odmere,
pobiranja in izterjatve samoprispevka gredo v breme samo-
prispevka.

8. člen

Zavezanci samoprispevka postanejo vsi občani, ki se
bodo na novo zaposlili od pričetka veljavnosti referenduma
do izteka, občani ki se v času veljavnosti referenduma nase-
lijo na območju KS kjer je samoprispevek uveden, ter občani
ki tu nimajo stalnega prebivališča, pa bodo v obdobju plače-
vanja samoprispevka pridobili nepremičnine navedene v zad-
njem odstavku 5. člena.

9. člen

Samoprispevek se ne plačuje od prejemkov iz socialno
varstvenih pomoči, od priznavalnin, od invalidnine in od
drugih prejemnikov po predpisih o vojaških in civilnih inva-
lidih vojne, od denarnega nadomestila za telesno okvaro, od
dodatka za pomoč in postrežbo, od pokojnine ki ne presega
zneska nanjnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, od
starostne pokojnine priznane po zakonu o starostnem zava-
rovanju kmetov.

Samoprispevek se ne plačuje od OD delavcev in drugih
občanov, katerih OD ne zagotavljajo materialno in socialno
varnost delavca, ki je določena z zakonom.

10. člen

Zavezanci so dolžni poravnati zapadlo obveznost v ro-
ku, ki je določen v tem sklepu, sicer se jih bremeni z zamud-
nimi obrestmi po veljavnih predpisih. Morebitna izterjava bo
opravljena v skladu z zakonom o davkih občanov.

11. člen

Zbiranje in uporabo zbranih sredstev bo nadziral Svet
KS Dražgoše-Rudno in gradbeni odbor za izgradnjo kanali-
zacije. Gradbeni odbor je dolžan zboru krajanov vasi Rudno
podati periodično in končno poročilo o poteku zbiranja sred-
stev in izvajanju del. Poročilo mora vsebovati podatke o
višini zbranih sredstev in njihovi porabi.

12. člen

Za vse ostalo, kar v tem sklepu posebej ni določeno, se
smiselno uporablja določila zakona o samoprispevku, zako-
na o referendumu in o ljudski iniciativi ter zakona o davkih
občanov.

13. člen

Ta sklep se uporablja od 1. decembra 1997 dalje.

Rudno, dne 29. oktobra 1997.

Predsednik
Sveta KS Dražgoše-Rudno

Rafko Kavčič l. r.

3356.

Na podlagi 12. člena zakona o referendumu in drugih
oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77) in
sklepa o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka v
vasi Rudno (Uradni list RS, št. 56/97), objavlja volilna ko-
misija KS Dražgoše-Rudno

P O R O Č I L O
o izidu referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka v delu KS Dražgoše-Rudno v vasi Rudno

1

Na referendumu, dne 12. 10. 1997 za uvedbo krajevne-
ga samoprispevka v vasi Rudno, so bili ugotovljeni naslednji
izidi glasovanja:

1. na volilnem imeniku je bilo vpisanih 157 volilnih
upravičencev,

2. glasovanja se je udeležilo 151 volilnih upravičencev
ali 96,2%,

3. ZA uvedbo krajevnega samoprispevka je glasovalo
93 volilnih upravičencev ali 61,6%,

4. PROTI uvedbi krajevnega samoprispevka je glaso-
valo 58 volilnih upravičencev ali 38,4%,

5. neveljavnih glasovnic ni bilo.

2

Volilna komisija KS Dražgoše-Rudno ugotavlja, da se
je od 151 volilnih upravičencev, ki so se referenduma udele-
žili, izreklo za uvedbo krajevnega samoprispevka 93 volilnih
upravičencev, kar predstavlja 61,6%.

Na podlagi 21. člena zakona o referendumu in drugih
oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77)
volilna komisija ugotavlja, da je v delu KS Dražgoše-Rudno
v vasi Rudno sprejeta odločitev za uvedbo krajevnega samo-
prispevka.

Rudno, dne 29. oktobra 1997.

Predsednik
volilne komisije

KS Železniki
Brane Potočnik l. r.
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KRŠKO

3357.

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 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS
in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS,
63/95 – odločba US RS, 9/96 – odločba US RS, 39/96 –
odločba US RS, in 44/96 – odločba US RS, in Uradni list
RS, št. 26/97) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško
(Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski svet občine Krško na
27. seji dne 23. 10. 1997 sprejel

O D L O K
o Ureditvenem načrtu za naselje Podbočje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se sprejme ureditveni načrt za naselje
Podbočje, ki ga je izdelal Savaprojekt Krško pod številko
projekta UN 108/94.

2. člen

Ureditveni načrt vsebuje:

1. Odlok
2. Tekstualni del
– uvodni del,

– ureditvena situacija,
– rešitve v zvezi s prenovo grajene strukture in predvi-

denih objektov,

– rešitve v zvezi prenovo, dograditvijo ali novogradnjo
prometnega, energetskega in komunalnega omrežja,

– usmeritve za krajinsko oblikovanje,

– varovanje območij in objektov naravne in kulturne
dediščine,

– vodnogospodarske ureditve,
– omejitve in pogoji glede varovanja okolja in zaščite,

– načrt gradbenih parcel in elementi za zakoličbo,
– ocena stroškov za izvedbo UN,

3. Pogoji pristojnih organov in organizacij
4. Soglasja pristojnih organov in organizacij
5. Grafični del

U1 – katastrski načrt M 1: 2500
U2 – katastrski načrt M 1: 1250

U3 – topografski načrt M 1: 1000
U4 – ureditvena situacija M 1: 1000
U5– prometna situacija in načrt

gradbenih parcel M 1: 1000
U6– komunalna in energetska

infrastruktura M 1: 1000
U7– ureditve za obrambo in zaščito M 1: 1000
U8– elementi za zakoličbo M 1: 1000

II. MEJA OBMOČJA UREDITVENEGA NAČRTA

3. člen

Meja območja ureditvenega načrta Podbočje poteka po
naslednjih obodnih parcelah:

K.o. Podbočje
2851/1d, 643/11, 2854d, s 300, 666/2, 667d, 669/1d,

669/2d, 670/1d, 670/2d, 673/1d, 677/1d, 678/1d, 679/2d,
680/1d, 681/1d, 682/2d, 683/2d, 684/2, 2855d, 17d, 686/2d,
688d, 689d, 690d, 691d, 2850/1d, 719d, 2870/1d, 720/2d,
2870/2d, 727/2d, 2838/1d, 723/2, 2837/157d, 2837/184d,
2837/158d, 2837/159d, 24, 30/3d, 30/2d, 31d, 29d, 36/1d,
35/1d, 34/1d, 34/2, 37, 73d, 68/1d, 80d, 82/1, 83/2, 2848d,
409/1d, 411d, 413/1d, 2870/1d, 416, 2850d, 418/1d, s 6/3,
630/3, 630/5d, 631/3, 632/3, 632/4, 633/2d, 634/1d, 635/2d,
635/5d, 635/6d, 635/3.

d – del parcele, s – stavbna parcela

4. člen

Območje je razdeljeno na posamezna ožja ureditvena
območja, ki so razvidna iz grafičnih prilog:

– center naselja,
– območje šole in stanovanjske pozidave,
– poslovno stanovanjsko območje severno od lokalne

ceste Križaj–Šutna,
– območje zahodno od Sušice,
– območje vzhodno od Sušice,

– območje južno od lokalne ceste Križaj–Šutna in Ko-
stanjevica–Podbočje.

III. FUNKCIJE OBMOČJA UREJANJA S POGOJI
ZA IZRABO PROSTORA, KVALITETO GRADITVE

IN DRUGE POSEGE V PROSTOR

Razporeditev in namembnost obstoječih in predvidenih
objektov ter odprtih prostorov

5. člen

Prostor in objekti v centru naselja so predvideni za
naslednje dejavnosti: poslovni prostori, poslovno stanovanj-
ski prostori, stanovanjski prostori, trgovine, gostinstvo, ne-
hrupna drobna obrt, kulturne dejavnosti, verske dejavnosti in
ostale dejavnosti, ki ne posegajo negativno v obstoječe kva-
litete centra naselja.

Na območju šolskega kompleksa je možna izvedba pro-
gramov vezanih na šolske dejavnosti, ureditev šolskih igrišč
in zelenih površin.

Ostalo območje naselja je prvenstveno namenjeno sta-
novanjski gradnji in razvoju kmetijskih dejavnosti. Ob glav-
nih cestah je v obstoječih objektih dovoljena ureditev manj-
ših poslovnih prostorov.

6. člen

Center naselja

Uredi se trg pred župno cerkvijo, peš površine se tlaku-
je, uredijo se površine okoli varovanih dreves s klopmi.
Plato pri cerkvi je namenjen tudi za shode vernikov in verske
obrede na odprtem ter druge prireditve.

Objekt na trgu Podbočje št. 68 se adaptira. V objektu se
uredi poslovne prostore za potrebe naselja.

Zgradi se novi poslovno stanovanjski objekt nasproti
gasilskega doma. Proizvodnja betonskih izdelkov nasproti
cerkve se preseli iz centra naselja v območje obrtnih ali
proizvodnih dejavnosti. Na obstoječi lokaciji se z adaptacijo
obstoječih objektov in dozidavo uredijo poslovni prostori z
mirno uslužnostno dejavnostjo. Objekt se mora oblikovno
prilagoditi krajinski arhitekturi.

V objektih na tem območju je dopustna ureditev po-
slovnih prostorov.

V centru se uredijo parkirni prostori. Ob poslovnem
objektu Podbočje št. 70 se uredi ca. 13 parkirnih prostorov.
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7. člen

Območje šole in stanovanjske pozidave

V šolskem kompleksu je možna ureditev in dogradnja
objektov za potrebe šole ter izgradnja šolskih igrišč in razši-
ritev parkirišč.

Na robu individualne stanovanjske pozidave se zgradi
stanovanjska ulica. Ob ulici se uredita dva parkirna prostora
za avtobuse.

8. člen

Poslovno stanovanjsko območje severno od lokalne ceste
Križaj–Šutna

Območje zahodno od Sušice

Na tem območju je možno dopolniti obstoječo pozida-
vo in pridobiti 11 novih gradbenih parcel. Objekti so pritlič-
ni z izkoriščenim podstrešjem. Dopustna je tudi izgradnja
kleti pod pogojem, da je klet v celoti vkopana v teren.

V pritličjih objektov lociranih ob glavni cesti je možna
ureditev manjših nehrupnih poslovnih prostorov.

Na severu območja se zgradi nova stanovanjska cesta.

Gradnja gospodarskih objektov je predvidena v notra-
njosti dvorišč.

Pri proizvodnem objektu na začetku naselja se ob do-
vozni cesti uredijo parkirni prostori za potrebe dejavnosti.

9. člen

Območje vzhodno od Sušice

Zgradi se nova stanovanjska ulica med mlinskim poto-
kom in lokalno cesto ter most čez Sušico. Ob novi ulici je
možna zapolnitev območja z novimi enodružinskimi stano-
vanjskimi objekti. Objekti imajo podolžne tlorise, višinski
gabarit je pritličje in izkoriščeno podstrešje. Kleti se zaradi
visoke podtalnice ne priporočajo.

Rekonstruira se obstoječa cesta ob Mlinskem potoku in
podaljša naprej do obstoječe dovozne ceste, ki je speljana
preko mostu čez Sušico z zahodne strani. Stari mlin ob
mlinščici se ob rekonstrukciji ceste poruši. Ohranijo se ob-
stoječi leseni mostovi preko mlinščice. Možno jih je dopol-
niti tudi z novimi za potrebe peš povezav. Severno od ceste,
na delu, kjer cesta poteka vzporedno z mlinščico, je možna
zapolnitev obstoječe pozidave z novimi objekti.

Vzhodno od Minskega potoka je predvidena nova sta-
novanjska pozidava. Možna je gradnja 10 novih stanovanj-
skih objektov. Med objekti je potrebno urediti novo krožno
stanovanjsko cesto, ki se na eni strani navezuje na rekon-
struirano cesto ob Minskem potoku, na drugi strani pa na
lokalno cesto za Dobravo.

Območje med Sušico in Mlinskim potokom se sanira,
da ne bo prihajalo do poplav in dviga podtalnice na teren.
Sanacija se izvede z dvigom terena in kote pritličja ca.
157,70 m ter izvedbo drenaže območja.

Potok Sušica se z obvodno vegetacijo varuje kot narav-
na dediščina območja. Brežine potoka se očistijo in uredijo.

Objekti Podbočje št. 31 (stanovanjska hiša, pod, kozo-
lec na kozla) se pred rušenjem spomeniško varstveno doku-
mentirajo. Na zemljišču je možna gradnja nadomestne stano-
vanjske hiše.

Stanovanjski objekt Podbočje št. 32, predlagan za ohra-
nitev kot kulturna dediščina se poruši.

Na vzhodnem robu je območje namenjeno športu in
rekreaciji, kjer se uredi otroška igrišča, namesti klopi, posta-
vi uto za druženje otrok in mladine.

Travniki nad novo stanovanjsko pozidavo vzhodno od
mlinskega potoka se varujejo kot presledek med pozidavo in
gozdom.

10. člen

Območje južno od lokalne ceste Križaj–Šutna
in Kostanjevica–Podbočje

Na prostih površinah je možna zapolnitev pozidave s
stanovanjskimi hišami s tem, da se objekti locirajo v gradbe-
ni liniji obstoječe pozidave (ob potoku).

V vzhodnem delu območja, kjer so zgrajeni ribniki je
dovoljena preureditev kmetije v poslovne prostore vezane na
ponudbo ali predelavo lastnega proizvoda. Porušijo se ob-
stoječa gospodarska poslopja zgrajena ob cesti za Šutno, ki
so v slabem gradbenotehničnem stanju. Obstoječ gospodar-
ski objekt se preuredi v objekt z gostinsko ponudbo vezano
na lastno proizvodnjo rib in se tudi dozida za potrebe osnov-
ne dejavnosti.

Obstoječi mlin pa se preuredi v ribarnico.

Rekreativni ribnik se uredi na mestu obstoječe ribogoj-
nice.

Proizvodnja rib je v obstoječi ribogojnici urejeni med
cesto za Šutno in potokom Sušica.

Objekti na celotnem delu območja zadržijo podolgova-
te tlorise. Vertikalni gabariti objektov so pritlični z izkori-
ščenim podstrešjem. Dvoetažni objekti niso dovoljeni.

Dostopi do objektov so preko potoka Sušica za kar je
predvidena izgradnja novih mostov.

Obraščene brežine z avtohtono vegetacijo je potrebno
ohranjati v naravnem stanju. Dovoljeno je le sanitarno čišče-
nje obrežne vegetacije.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE
PROSTORA IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE

OBJEKTOV IN NAPRAV

11. člen

V ureditvenem območju naselja so pod predpisanimi
pogoji dopustni naslednji posegi v prostor:

– gradnja stanovanjskih, poslovnih in gospodarskih ob-
jektov;

– gradnja pomožnih in začasnih objektov v skladu z
določili odloka o določitvi pomožnih objektov za potrebe
občanov in njihovih družin (Uradni list SRS, št. 9/87 in
Uradni list RS, št. 62/95);

– gradnja dozidav, nadzidav, dopolnilna in nadomestna
gradnja;

– gradnja prometnih, komunalnih, energetskih in tele-
komunikacijskih objektov in naprav;

– rekonstrukcije, adaptacije, sanacije;

– urejanje zelenih, rekreacijskih površin in odprtih pro-
storov;

– rušitve;

– spremembe namembnosti nekaterih objektov;

– tekoča vzdrževalna dela;

– posegi za izboljšanje bivalnega in delovnega okolja;

– posegi za obrambo in zaščito v primeru naravnih
nesreč ali vojne;

Za vse posege v prostor, ki nebistveno odstopajo od
določil UN, je potrebno pred izdajo lokacijskega dovoljenja
izdelati strokovno lokacijsko preverbo. Osnova za preverbo
je investitorjev program s prikazom potrebnih gabaritov.
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Splošni pogoji za prenovo grajene
strukture

12. člen

Pri urbanističnem in arhitektonskem oblikovanju pose-
gov v prostor je potrebno upoštevati morfološke značilnosti,
razmerja, merila in kvalitete posameznih ureditvenih obmo-
čij.

Posegi v prostor morajo obdržati vzpostavljeno obli-
kovno celoto v posameznem ureditvenem območju in se
prilagajati okoliškim objektom in ureditvam.

Pri varovanih objektih in območju kulturne dediščine
(območje južno od lokalne ceste in potoka Sušica) je za
predvidene posege v prostor potrebno pridobiti strokovno
mnenje pristojne organizacije za varstvo naravne in kulturne
dediščine.

13. člen

Pri prenovi stavbnega fonda je potrebno upoštevati zna-
čilnosti “lokalne” arhitekture predvsem glede:

– parcelacije in lege objekta na parceli;

– orientacije objekta;

– organizacije zunanje ureditve;

– sestave in razmerja osnovnih stavbnih mas;

– oblikovanja fasad (osnost, členitev, strukture, barve,
materiali);

– stavbih zasnov (veže, hodniki, stopnišča, bivalni pro-
stori);

– oblikovanja in opremljenosti stavb (stavbno pohiš-
tvo, tlaki, kamnoseška oprema ipd.);

– oblikovanje, naklon strešin in kritine.

Urbanistično arhitektonski pogoji

14. člen

Gabariti objektov
Na celotnem območju naselja so objekti podolgovatega

tlorisa. Smer poteka daljše stranice je pravokotna na cesto.
Paralelni potek daljše stranice s cesto je v primerih, kjer se
objekti gradijo v brežini in daljša stranica sledi plastnicam.
Velikost objektov je 8 x 11m do 10 x 14m. V centru naselja
pri poslovnih objektih je lahko velikost objektov tudi večja.

V centru naselja so predvideni enonadstropni objekti z
izkoriščenim podstrešjem, višinsko prilagojeni obstoječi po-
zidavi.

Na ostalem območju imajo objekti pritličje in izkoriš-
čeno podstrešje.Možna je izgradnja kleti na območjih, kjer je
izvedba možna zaradi podtalnice, pod pogojem, da je klet v
celoti vkopana v zemljo.

15. člen

Strehe
Strehe so v glavnem strme simetrične dvokapnice. V

centru naselja in pri objektih večjega gabarita so lahko strehe
večkapne.

Na strehah je možna izvedba frčad za osvetlitev pod-
strešij.

Naklon strehe se pri adaptacijah in dozidavah prilagodi
obstoječemu, novi objekti pa morajo slediti obstoječe naklo-
ne in to v povprečju 40 stopinj.

Kritina je opečna ali temnobarvana, vendar ne valoviti
salonit. V centru naselja je obvezna opečna kritina.

16. člen

Fasade

V območju centra naselja se mora oblikovanje fasad
prilagoditi značilnostim stare tipične lokalne arhitekture. Fa-

sade so razčlenjene z okenskimi, vhodnimi in vratnimi odpr-
tinami. Vhodne odprtine so ponavadi v osrednjem delu stav-

be. Nad vhodnimi vrati se lahko pojavi tudi centralna frčada.

Vrata so lesena, relijefno obdelana. Okna naj bodo razdelje-
na na manjše steklene površine.

Fasade se izvaja v zaglajenem zidarskem ometu. Balko-
ni na zatrepnih (čelnih) fasadah se ne izvajajo.

17. člen

Organiziranje novih programov po etažah

V centru naselja imajo objekti poslovno ali poslovno
stanovanjsko funkcijo. Pritličja so namenjena za poslovne

dejavnosti (trgovine, cvetličarne, gostilne, servise, manjše

obrtne delavnice ipd.), nadstropja in podstrešja pa so name-
njena stanovanjem. Možna je poslovna namembnost celot-

nega objekta. Na ostalih območjih ob glavnih cestah je v
pritličjih stanovanjskih hiš možna ureditev manjših lokalov.

Na ostalem območju pa prevladujejo čisti stanovanjski ob-

jekti ali objekti namenjeni kmetijstvu.

18. člen

Glavni dostopi, dovozi in vhodi

Glavni dovozi na dvorišče so z glavne ceste med dvema

objektoma. Glavni vhodi v objekte so na daljši stranici ob-
jekta.

19. člen

Ureditev funkcionalnega zemljišča

Ob glavni prometnici se postavi glavni objekt, na dvo-
rišču pa se organizirajo gospodarski objekti (garaža, drvarni-

ca, kotlarna, kurnik, senik, hlevi…). Ob objektu se uredi
zelenjavni in cvetlični vrt, ki se razteza do sosednjega objekta.

Usmeritve za krajinsko oblikovanje

20. člen

Površine na južni in severovzhodni strani naselja osta-
nejo nepozidane, tako da zelene kmetijske površine ločijo

naselje od gozda.
Na zunanjem robu naselja se ohranja, in pri novih pozi-

davah pogojuje, zasaditev sadnega drevja krajinskega zna-

čaja.
Ob potoku, ki teče skozi naselje se varuje obvodna

vegetacija. Na mestih, kjer je uničena, je potrebna ponovna
zasaditev.

Značilen oblikovni element v naselju so tudi posamez-

na drevesa s svojo krajinsko estetsko vrednostjo, ki se varu-
jejo. Bolana ali poškodovana drevesa se skuša pozdraviti, v

primerih, ko to ni mogoče, se drevesa zamenja z novimi.

21. člen

Na območju ureditvenega načrta je prenova odprtega

prostora poenotena. Za ureditev trga, ulic, mostov, površin
za pešce in oblikovanje urbane opreme (svetilke, koši za

smeti, reklamne table, nadstrešnice, ograje, klopi, oblika in

barva tlakovcev…) se priporoča izdelava projekta oziroma
kataloga, ki bo enoten za celotno naselje.
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Varstvo naravne in kulturne dediščine

22. člen

Za vse posege v prostor, ki odstopajo od določil uedi-
tvenega načrta, pa se ohranjajo kot elementi naravne in kul-
turne dediščine, je potrebno izdelati strokovno lokacijsko
preverbo, katere sestavni del mora biti prikaz oblikovanja in
na to pridobljeno soglasje pooblaščene institucije za varstvo
naravne in kulturne dediščine.

23. člen

V naselju se ohranjajo naslednji elementi naravne in
kulturne dediščine:

– ž. c. sv. Križa, zgrajena 1907 na osnovi starejše ro-
manske arhitekture;

– hiša Podbočje št. 68: opuščena, enonadstropna histo-
rično oblikovana zgradba;

– hiša Podbočje št. 64: enonadstropen objekt z bogato
historično fasado;

– znamenje pri hiši št. 41;

– znamenja pri hiši št. 32;

– Podbočje št. 66. gostinski lokal;

– Podbočje št. 63. stanovanjski objekt;

– Podbočje št. 67. trgovina;

– celotni niz stanovanjskih in gospodarskih objektov
južno od potoka Sušica, predvsem pa stanovanjski objekt
Podbočje št. 51. Do vsakega posameznega gospodarskega
sklopa vodi most čez Sušico, kar predstavlja kvaliteten obli-
kovalski element v naselju;

– Podbočje št. 39. stanovanjski objekt;

– Podbočje št. 36. stanovanjski objekt; mlin in kozolec
na kozla;

– Podbočje št. 33. stanovanjski objekt;

– Podbočje št. 54. stanovanjski in gospodarski objekt;

– Podbočje št. 26. stanovanjski in gospodarski objekt;

– Podbočje št. 25. stanovanjski in gospodarski objekt;

– Podbočje št. 24. stanovanjski objekt;

– Podbočje št. 20. stanovanjski objekt z mlinom, hle-
vom in kozolcem;

– Podbočje št. 19. stanovanjski objekt;

– Podbočje št. 8. stanovanjski in gospodarski objekt;

– Podbočje št. 6. stanovanjski objekt;

– kamniti most čez potok Sušica;

– potok Sušica, varstveni režim za hidrološko naravno
dediščino;

– lipa pri ž.c. sv. Križa;

– javor pred obnovljeno stanovanjsko hišo Podbočje
št. 67;

– lipa v središču naselja pred gostilno Kerin;

– oreh pred hišo Podbočje št. 55;

– tepka ob cesti pri hiši Podbočje št. 36;

– oreh na dvorišču hiše Podbočje št. 54;

– oreh ob hiši Podbočje št. 19;

– lipa pred hišo Podbočje št. 73;

– pet topolov ob cesti nasproti Tovarne kovinske galan-
terije;

Za posege na omenjenih objektih ali v območju določe-
nem za varovanje je potrebno pridobiti strokovno mnenje
pooblaščene organizacije za varstvo naravne in kulturne de-
diščine.

V. POGOJI ZA INFRASTRUKTURNO UREJANJE
 OBMOČJA POGOJI ZA PROMETNO UREJANJE

24. člen

Za izboljšanje prometnih razmer skozi center naselja je
predvidena rekonstrukcija lokalne ceste, omeji se hitrost vož-
nje, ureditev parkirnih mest ob vozišču ni možno.

Varuje se koridor za izgradnjo obvoznice v centru nase-
lja dolžine 130 m.

Ureditve cest

25. člen

Glavne lokalne ceste

Rekonstruira se glavne lokalne ceste skozi naselje:

– Krška vas–Šutna–Križaj št. L 2237,

– Podbočje–Kostanjevica št. L 3923,
– Podbočje–Dobrava št. L 3920,

Širina vozišča je 6 m. Ob vozišču se zgradi obojestran-
ska pločnika širine 1,2 m v asfaltni izvedbi.

Na začetku naselja pri stari šoli in ob pošti ter ob
Mlinskem potoku se uredi avtobusna postajališča.

Varuje se koridor za obvoznico v katerem ni možno
izvajati posegov trajnega značaja.

26. člen

Stanovanjske ulice (komunalne ceste)

Center naselja
Trg pred cerkvijo se tlakuje in nameni peš prometu.

Preko trga je dovoljen promet dostavnih in interventnih vo-
zil. Asfaltira se nova dovozna cesta do župnišča mimo gasil-
skega doma dolžine ca. 70 m, širine 4 m.

27. člen

Območje šole in stanovanjske pozidave
Izvede se cestna povezava v stanovanjskem območju

dolžine 60 m in širine 5,5 m. Ob cesti se uredita dva parkirna
mesta za avtobuse in enostranski pločnik.

28. člen

Poslovno stanovanjsko območje severno od lokalne ce-
ste – območje zahodno od Sušice

Na območju nove stanovanjske pozidave je potrebna
izgradnja cest skupne dolžine 125 m in širine 5,5 m. Ob
cestah se uredi vsaj enostranski pločnik širine 1,2 m.

Obstoječa cesta ob gostinskem objektu “Zlata gos” se
asfaltira v dolžini ca. 70 m in širine 5,5 m.

29. člen

Poslovno stanovanjsko območje severno od lokalne ce-
ste – območje vzhodno od Sušice

Rekonstruira se obstoječa cesta ob Mlinskem potoku
dolžine ca. 290 m. Ob rekonstrukciji se zgradi novi most.
Cesta se podaljša v smeri severozahoda do obstoječe dovoz-
ne ceste, urejene čez Sušico. Novi del ceste se zgradi v
dolžini ca. 80 m. Med Mlinskim potokom in lokalno cesto se
zgradi nova stanovanjska cesta do potoka Sušice, dolžine
280 m in most čez potok. Mostovi se izvedejo z naravnimi
materiali kamen, les. Beton ne sme biti viden. Peš mostovi
na Mlinskem potoku so leseni. Od rekonstruirane ceste ob
Mlinskem potoku, v območju nove stanovanjske pozidave
pa do lokalne ceste za Dobravo, se zgradi nova stanovanjska
cesta dolžine ca. 230 m. Širine novih cest so 5,5 m. Obstoje-
ča dovozna cesta ob potoku Sušica ostane kot dovoz do
objektov Podbočje št. 25, naprej pa se uredi pešpot.
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Ob predvideni stanovanjski pozidavi na severu naselja
se asfaltira obstoječa poljska pot v dolžini ca. 150 m, širine
5,5 m.

Ob vseh cestah se zgradi vsaj enostranski pločnik širine
1,2 m v asfaltni izvedbi.

30. člen

Območje južno od lokalnih cest
Na tem območju ni predvidena izgradnja novih cest,

potrebno je urediti dovoze do obstoječih in predvidenih ob-
jektov, za kar je potrebna izgradnja novih mostov čez potok
Sušica.

Mostovi se izvedejo z naravnimi materiali kamen, les.
Beton ne sme biti viden.

31. člen

Parkirišča
Na območju ureditvenega načrta se uredijo javni par-

kirni prostori v centru naselja. Ob poslovnem objektu (sedež
KS, Podbočje št. 70) se na obeh straneh objekta uredi skupno
13 parkirnih prostorov. Na območju šolskega kompleksa se
uredi 44 parkirnih mest v asfaltni izvedbi.

32. člen

Pešpoti

Pešpoti oziroma sprehajalne poti se izvedejo v maka-
damski izvedbi ob potoku Sušica severno od lokalne ceste na
desnem bregu. Med šolo in centrom naselja se tlakuje pove-
zovalna pešpot, ki delno poteka po pločniku ob stanovanjski
cesti.

Pogoji za komunalno urejanje

33. člen

Kanalizacija
Načrtovano kanalizacijsko omrežje v naselju Podbočje

je mešanega tipa.
Meteorne vode iz streh in drugih površin, ki niso one-

snažene se vodijo direktno v potok. Onesnažene vode iz
parkirišč in prometnih površin ter fekalne vode iz objektov
se vodijo po kanalizaciji do čistilne naprave.

Čistilna naprava bo locirana izven območja UN in je
predmet drugega prostorsko izvedbenega dokumenta. Na os-
novi programa izgradnje čistilnih naprav za čiščenje onesna-
ženih voda na območju Občine Krško z dne. 27. 6. 1997 je
izgradnja čistilne naprave Podbočje predvidena v drugem
srednjeročnem obdobju (do leta 2007).

Do izgradnje čistilne naprave se fekalne vode vodijo v
nepretočne greznice, ki se po potrebi praznijo. Odpadne
vode, tako izpraznjenih greznic, se odvažajo na komunalno
čistilno naprava.

Zbirna kanalizacija je zasnovana iz dveh primarnih ko-
lektorjev:

– kanal “A”, dolžine ca. 580 m na levem bregu Sušice,
– kanal “B”, dolžine ca. 740 m na desnem bregu Su-

šice.
Posamezna območja v ureditvenem načrtu so reševana

s sekundarnim kanalizacijskim omrežjem.
Iz sekundarnega kanala B1 v južnem delu naselja se, s

črpališčem lociranim ob obstoječem mostu, fekalne in me-
teorne vode črpajo v primarni kolektor.

Ob izgradnji kanalizacije je potrebno sanirati obstoječe
izpuste in izvesti priključitve vseh objektov na kanalizacijo.

Na območju naselja je potrebna sanacija in ureditev
gnojišč in gnojnih jam v skladu z navodilom o urejanju
gnojišč in greznic (Uradni list SRS, št. 10/85).

Načrtovano kanalizacijsko omrežje za naselje Podbočje
je možno izvesti tudi kot ločeni tip kanalizacij. V tem primeru
prevzamejo vlogo meteorne kanalizacije primarni kolektorji
mešane kanalizacije, ki so že prikazani v situaciji komunalne
in energetske infrastrukture U6. Fekalno kanalizacijo je po-
trebno načrtovati vzporedno s primarnimi kolektorji.

34. člen

Vodovod
Za zagotovitev pitne in požarne vode v novih stano-

vanjskih območjih je predvidena izgradnja vodovoda iz
DLTŽ cevi premera 110mm. Za potrebe novogradenj je po-
trebna izgradnja vodovoda skupne dolžine ca. 870 m. Na
mestih, kjer vodovod prečka prometne površine, potok ter
druge komunalno energetske vode, se vodovod položi v
zaščitne cevi.

Na vodovodni mreži se namestijo nadzemni hidranti.
Izvede se priključitev vseh stanovanjskih in poslovnih

objektov na obstoječe ali novo vodovodno omrežje.

35. člen

Električno omrežje
V skladu z LD za 20 kV kablovod in Tp Podbočje –

Ribnik št. 183/94 Savaprojekt, december 1994. se zgradi
nova Tp Ribnik in kablovod 20 kV od Tp Šola do Tp
Ribnik.

Napajanje nizko napetostnega omrežja v naselju je iz
transformatorskih postaj TP Šola, TP Trg in TP Ribnik.
Obstoječi zračni vodi se ob rekonstrukcijah omrežja nado-
mestijo s kabelskimi priključki.

Priključni 20 kV daljnovod do Tp Trg se ukine in se
nadomesti z 20 kV kablom. Kablovod se položi dolžine ca.
180 m.

Vsi predvideni stanovanjski oziroma poslovni objekti
se priključijo na eletrično omrežje s podzemnimi nizko nape-
tostnimi elektro kabli iz obstoječih transformatorskih postaj.

36. člen

Telefon
Za priključitev novih telefonskih naročnikov se na ob-

močju načrtovanih novih objektov zgradi sekundarno tele-
fonsko omrežje. Sekundarni telefonski vodi se izvedejo v
zemeljski izvedbi. Kablovod se položi v enocevno kabelsko
kanalizacijo iz plastičnih cevi premera 110 mm na globini
0,8 m.

Za predvidene objekte na severnem delu območja ure-
ditvenega načrta, na levem in desnem bregu Sušice se zgradi
sekundarni vod, ki se priključi na glavno kabelsko kanaliza-
cijo v jašku na glavni ulici. Trasa sekundarnega voda poteka
ob novih cestah in prečka tudi potok Sušico. Dolžina kablo-
voda je 400 m.

Za območje na severovzhodnem delu UN se zgradi
sekundarni vod vzporedno z izgradnjo primarnega vodovoda
premera 110 mm. Trasa enocevne kabelske kanalizacije po-
teka vzporedno s predvidenimi cestami in prečka mlinščico
potoka Sušica. Dolžina trase je 250 m.

Prečkanja z ostalimi komunalnimi vodi, prometnicami
in potoki se izvedejo z dodatno zaščito.

37. člen

Odpadki
Komunalni odpadki se odvažajo na občinsko deponijo

komunalnih odpadkov v Spodnji Stari grad. Posode za zbira-
nje odpadkov so tipske. Tip in velikost posode določi uprav-
ljalec odvoza odpadkov. Dostopi do zabojnikov morajo biti
vedno dostopni s specialnim smetarskim vozilom za odvoz
odpadkov.
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Vsi koristniki odvoza komunalnih odpadkov so se dolž-
ni ravnati v skladu z odlokom o ravnanju s komunalnimi
odpadki v Občini Krško (Uradni list RS, št. 40/92, 66/96).

VI. OSTALI POGOJI ZA UREJANJE OBMOČJA

38. člen

Hrup
Raven hrupa mora v mestu ostati v mejah dovoljenega.
Zmanjševanju vpliva hrupa cestnega prometa je poleg

prometno varnostnih razlogov namenjena tudi omejitev hi-
trosti vožnje skozi naselje. V primeru ugotovitve preseganja
ravni hrupa v naselju se izvedejo dodatni pasivni protihrupni
ukrepi (predvsem dvojna zasteklitev oken idr.).

39. člen

Vodnogospodarske ureditve
Izboljšanje okolja, oziroma varstvo voda bomo dose-

gli z:
– izgradnjo kanalizacije naselja,
– rednim vzdrževanjem kanalizacijskega sistema,
– priključitvijo vseh “proizvajalcev odpadnih voda” na

kanalizacijski sistem,
– sanacijo gnojnih jam in greznic,
– izgradnjo čistilne naprave,
– sanitarno čiščenje obrežne vegetacije.
Generalna rešitev zaščite voda na širšem območju je

izgradnja biološke čistilne naprave.

40. člen

Zrak
Na območju naselja in v bližnji okolici ni večjih virov

onesnaženja zraka. Pojavljajo se le individualna kurišča. V
naselju ni dovoljena izgradnja objektov in lociranje dejavno-
sti, ki lahko vplivajo na prekomerno onesnaženje zraka.

41. člen

Požarno varstvo
Za zagotovitev požarne vode se zgradi hidrantno omrež-

je.
Zaščita pred širjenjem požara med objekti, ki so v nizu

ali med katerimi ni možno zagotoviti varnostnega odmika, se
izvede s protipožarnimi zidovi brez odprtin ali protipožarni-
mi vrati, ter z obdelavo prostora z negorljivimi materiali.

Preprečitev požara med samostoječimi objekti se zago-
tovi z medsebojnimi odmiki, ki so minimalno enaki višini
višjega objekta.

Dostop za gasilska vozila se zagotovi po intervencij-
skih poteh, ki potekajo po cestah, pešpovršinah, dvoriščih in
zelenicah. V ta namen je potrebno zgraditi ustrezne radije
krivin za nemoten promet intervencijskih vozil.

42. člen

Obramba in zaščita
Vsi objekti v ureditvenem načrtu morajo biti dimenzio-

nirani in projektirani za potresno območje VIII. stopnje po
lestvici MCS.

VII. TOLERANCE

43. člen

Pri horizontalnih gabaritih predvidenih objektov je do-
ločen maksimalni in minimalni gabarit. Odstopanje je mož-
no samo pri poslovnih objektih v centru naselja, za kar se
izdela strokovna lokacijska preverba.

Odstopanje pri vertikalnih gabaritih je dovoljeno do

višine sosednjih objektov, če ti bistveno ne odstopajo od
osnovnega gabarita naselja.

Pri izvedbi komunalne infrastrukture so dopustne tole-
rance v takih mejah, da ne povzročajo sprememb predlaga-
nih lokacij objektov in drugih predpisanih ureditev.

Posegi, ki odstopajo od definiranih ureditev se definira-
jo s strokovno lokacijsko preverbo.

VIII. ETAPE IZVAJANJA UREDITVENEGA NAČRTA

44. člen

V prvi fazi je potrebna izgradnja komunalne infrastruk-
ture, predvsem kanalizacije, rekonstrukcija cest ter ureditev
pločnikov. Komunalna ureditev posameznih območij je mož-
na fazno oziroma vzporedno z izgradnjo in ureditvijo novih
stanovanjskih območij.

IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
PRI IZVAJANJU UREDITVENEGA NAČRTA

45. člen

Pri izvajanju posegov v prostor na območju ureditvene-
ga načrta je izvajalec dolžan zagotoviti dostope do obstoje-
čih objektov in zemljišč v času gradnje, racionalno urediti
gradbišča in pri posegih na prometnicah zagotoviti varen
promet.

46. člen

Pri urejanju okolice in javnih površin mora investitor:
– ob izkopu gradbene jame odstraniti plodno zemljo in

jo začasno deponirati,
– med gradnjo zavarovati vegetacijo pred poškodbami,
– po končani gradnji odstraniti provizorije, odvečni

gradbeni material in urediti okolico ter višino zemljišča na
parcelni meji prilagoditi sosednjemu zemljišču.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

47. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati:
– odlok o sprejetju določenih dopolnilnih zazidalnih

načrtov (Skupščinski Dolenjski list, št. 19/81), ki se nanaša
na zazidavo v Podbočju in

– odlok o spremembi odloka o urbanističnem programu
in urbanističnem redu za območje občine Krško (Skupščin-
ski Dolenjski list, št. 24/79).

48. člen

Ureditveni načrt je stalno na vpogled pri pristojnem
občinskem organu za urejanje prostora v Občini Krško.

49. člen

Nadzor nad izvajanjem ureditvenega načrta izvaja pri-
stojna inšpekcijska služba in komunalni nadzornik v občini.

50. člen

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

Št. 352-11/92-1/15
Krško, dne 23. oktobra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Krško
Franci Bogovič l. r.
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VLADA

3358.

Na podlagi 5. člena zakona o priložnostnih kovancih
(Uradni list RS, št. 7/93) in v skladu z uredbo o določitvi
dogodka, ob katerem se v letu 1997 izdajo priložnostni ko-
vanci (Uradni list RS, št. 37/97) izdaja Vlada Republike
Slovenije

U R E D B O
o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih

znamenjih priložnostnih kovancev ob 250-letnici rojstva
Žige Zoisa

1. člen

Republika Slovenija izda priložnostne kovance ob 250-
letnici rojstva Žige Zoisa v obsegu in z glavnimi znamenji
ter drugimi značilnostmi, kakor je določeno s to uredbo.

2. člen

Ob 250-letnici rojstva Žige Zoisa izda Republika Slo-
venija:

– priložnostne zlatnike z nominalno vrednostjo 5.000
tolarjev, in sicer najmanj tisoč kovancev v skupni nominalni
vrednosti 5,000.000 tolarjev in največ tri tisoč kovancev v
skupni vrednosti 15,000.000 tolarjev;

– priložnostne srebrnike z nominalno vrednostjo 500
tolarjev, in sicer najmanj tri tisoč kovancev v skupni nomi-
nalni vrednosti 1,500.000 tolarjev in največ deset tisoč ko-
vancev v skupni vrednosti 5,000.000 tolarjev;

– priložnostne kovance, izdelane iz kovin, iz katerih se
izdelujejo kovanci v obtoku, z nominalno vrednostjo 5 tolar-
jev, v količini dvesto tisoč kovancev in v skupni vrednosti
1,000.000 tolarjev.

V prvi emisiji bo izdelano tisoč zlatnikov, tri tisoč
srebrnikov in dvesto tisoč tečajnih kovancev.

O morebitni naknadni izdelavi priložnostnih kovancev
do največje dopustne količine v skladu s prvo in drugo
alineo prvega odstavka tega člena soglasno odločata Banka
Slovenije in Ministrstvo za finance.

3. člen

Priložnostni zlatniki bodo izdelani iz zlata čistine
900/1000 v posebni tehniki z ravnimi površinami visokega
sijaja in materialnimi reliefnimi površinami priložnostnega
motiva.

Zlatniki bodo imeli težo sedem gramov in premer 24
milimetrov. Pri vsakem posameznem zlatniku je dovoljen pri
teži odmik do enega odstotka nad težo oziroma enega odstot-
ka pod težo.

4. člen

Priložnostni srebrniki bodo izdelani iz srebra čistine
925/1000 v posebni tehniki z ravnimi površinami visokega
sijaja in matiranimi reliefnimi površinami priložnostnega
motiva.

Srebrniki bodo imeli težo 15 gramov in premer 32
milimetrov. Pri vsakem posameznem srebrniku je dovoljen
pri teži odmik do enega odstotka nad težo oziroma enega
odstotka pod težo.

5. člen

Priložnostni kovanci, izdelani iz kovin, iz katerih se
izdelujejo kovanci v obtoku, bodo izdelani iz zlitine, ki
vsebuje 78 odstotkov bakra, 20 odstotkov cinka in dva od-
stotka niklja.

Kovanci bodo imeli težo 6,4 grama in premer 26 mili-
metrov. Pri vsakem posameznem kovancu je dopusten od-
mik od teže do dva odstotka nad ali pod težo, pri premeru pa
do 0,1 milimetra nad oziroma pod premerom.

6. člen

Videz sprednje strani zlatnikov, srebrnikov in tečajnih
kovancev iz 3., 4. in 5. člena te uredbe bo naslednji:

– glavni motiv je obris profila Žige Zoisa na desni
polovici kovanca in del kolesa invalidskega vozička na spod-
nji polovici kovanca. V osrednjem delu kovanca je napis
‘ZOIS ŽIGA’ postavljen tako, da črki ‘I’ druga pod drugi in
glavna prečka kolesa razdelijo kovanec na dve polovici. Ob
spodnjem robu sta letnici ‘1747’ in ‘1997’ prav tako ločeni z
glavno prečko.

7. člen

Videz zadnje strani priložnostnih kovancev iz 3., 4. in
5. člena te uredbe bo naslednji:

– v zgornji polovici kovanca je vodoravno izpisana
vrednost s številkami: ‘5000’, ‘500’ oziroma ‘5’, beseda:
‘TOLARJEV’ pa se navidezno podaljšuje v višini zgornjega
dela številke ‘5’. Nad številčno oznako kovancev je ob robu
letnica izdaje ‘1997’, v spodnji polovici kovanca je ob robu
izpisano besedilo: ‘REPUBLIKA SLOVENIJA’.

8. člen

Priložnostni kovanci, izdani na podlagi te uredbe, so po
obodu nazobčani.

9. člen

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

Št. 440-10/97-2
Ljubljana, dne 30. oktobra 1997.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3359.

Na podlagi 84. člena zakona o računovodstvu (Uradni
list SFRJ, št. 12/89, 35/89, 3/90 in 61/90) v zvezi s 4. členom
ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o sa-
mostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 1/91-I) Statistični urad Republike Slovenije objavlja

K O E F I C I E N T E
rasti cen v Republiki Sloveniji, oktober 1997

1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih izdelkov
pri proizvajalcih oktobra 1997 v primerjavi s septembrom
1997 je bil 0,018.

2. Koeficient rasti cen industrijskih izdelkov pri proi-
zvajalcih od začetka leta do oktobra 1997 je bil 0,057.

3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih
izdelkov pri proizvajalcih od začetka leta do oktobra 1997 je
bil 0,006.
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4. Koeficient rasti cen industrijskih izdelkov pri proi-
zvajalcih oktobra 1997 v primerjavi z istim mesecem prejš-
njega leta je bil 0,073.

5. Mesečni koeficient rasti cen na drobno oktobra 1997
v primerjavi s septembrom 1997 je bil 0,005.

6. Koeficient rasti cen na drobno od začetka leta do
oktobra 1997 je bil 0,085.

7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen na drobno
od začetka leta do oktobra 1997 je bil 0,009.

8. Koeficient rasti cen na drobno oktobra 1997 v pri-
merjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,097.

9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebš-
čin od začetka leta do oktobra 1997 v primerjavi s povpreč-
jem leta 1996 je bil 0,077.

Št. 052-07-28/97
Ljubljana, dne 5. novembra 1997.

Tomaž Banovec l. r.
Direktor

Statističnega urada
Republike Slovenije

Popravek

V pravilniku o povrnitvi stroškov v kazenskem postop-
ku, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 61-3027/97 z dne 3.
X. 1997, se v drugi točki 2. člena beseda “nagrad” pravilno
glasi: nagrade, v tretjem odstavku 18. člena pa se besedilo
“povrnitev potnih stroškov” pravilno glasi: “povrnitev pot-
ne stroške”...

Uredništvo

Popravek

V poročilu o gibanju plač za avgust 1997, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 65-3177/97 z dne 24. X. 1997, se
tretji odstavek pravilno glasi:

Indeks bruto plače na zaposleno osebo za avgust 1997
za obdobje september 1996–avgust 1997 znaša 102,7.

Direktor
Statističnega urada

Republike Slovenije
Tomaž Banovec l. r.

Popravek

V sklepu o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka (Ljutomer), objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 64-3134/97 z dne 17. X. 1997, se 4. člen pravilno glasi:

“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 23. novembra 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 samprispev-
ka.”

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti
Krištanci, Šalinci, Grlava

Davorin Kurbos, dipl. ek. l. r.

Popravek

V sklepu o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Zreče, ob-
javljenem v Uradnem listu RS, št. 67-3261/97 z dne 30. X.
1997 se v 2. in 11. členu črta besedilo: nakup orgel.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Zreče

Ivan Umnik l. r.

Popravek

V odloku o urejanju javnih in drugih površin v Občini
Beltinci, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 37/97 z dne 5.
VI. 1997, se v 39. členu črta besedilo »in policijo« tako, da
se novo besedilo tega člena pravilno glasi:

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo komu-
nalni redar in pristojni inšpektor, ki odredijo odpravo po-
manjkljivosti.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Beltinci

Marjan Maučec l. r.

DRŽAVNI ZBOR

3267. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za
najetje posojil za izgradnjo plinskih blo-
kov moči 2 x 114 MW v Termoelektrarni
Brestanica (ZPRSTB) 5341

3268. Zakon o spremembah in dopolnitvah zako-
na o Slovenski razvojni družbi in programu
prestrukturiranja podjetij (ZSRDPP-A) 5341

VSEBINA

Stran
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3269. Odlok o imenovanju ministra brez resor-
ja, odgovornega za evropske zadeve 5342

3270. Odlok o imenovanju ministra za malo gos-
podarstvo in turizem 5342

3271. Odlok o soglasju k statutu Kulturniške
zbornice Slovenije (OdSKZS) 5342

PREDSEDNIK REPUBLIKE

3272. Ukaz o imenovanju izredne in pooblašče-
ne veleposlanice Republike Slovenije v Re-
publiki Islandiji 5342

3273. Ukaz o imenovanju izredne in pooblašče-
ne veleposlanice Republike Slovenije v Re-
publiki Litvi 5342

3274. Ukaz o imenovanju izredne in pooblašče-
ne veleposlanice Republike Slovenije v Re-
publiki Latviji 5343

3275. Ukaz o imenovanju izredne in pooblašče-
ne veleposlanice Republike Slovenije v
Kraljevini Danski 5343

3276. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak
svobode Republike Slovenije 5343

VLADA

3358. Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apo-
enih in glavnih znamenjih priložnostnih
kovancev ob 250-letnici rojstva Žige Zoisa 5431

MINISTRSTVA

3277. Odredba o dopolnitvi odredbe o prepove-
di uporabe govejih možganov, hrbtenja-
če, vranice, priželjca, črevesja in vidnega
limfatičnega tkiva za prehrano ljudi 5343

3278. Odredba o spremembi odredbe o prepo-
vedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in
divjih prašičev ter izdelkov iz surovin, ki
izvirajo od domačih in divjih prašičev iz
provinc Brabant, Overijssel in Gelderland
v Kraljevini Nizozemski 5344

3279. Odredba o prenehanju veljavnosti odred-
be o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk
domačih in divjih prašičev ter izdelkov in
surovin, ki izvirajo od domačih in divjih
prašičev iz province Limburg v Kraljevi-
ni Belgiji 5344

3280. Pravilnik za varno vzletanje in pristaja-
nje letal v pogojih zmanjšane vidljivosti 5344

2381. Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi
Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija 5352

USTAVNO SODIŠČE

3282. Odločba o ugotovitvi, da ni v neskladju z
ustavo, da 2. in 3. člena zakona o ustano-
vitvi občin ter o določitvi njihovih obmo-
čij določata območja občin po območjih
naselij in da zakonu o ustanovitvi občin

Stran Stran

ter o določitvi njihovih območij ni prilo-
žen grafični prikaz območij občin, ter o
ugotovitvi skladnosti 1. člena statuta
Mestne občine Celje z ustavo in zakonom 5352

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

3283. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebš-
čin in cen na drobno na območju Sloveni-
je za oktober 1997 5354

3284. Aneks h kolektivni pogodbi grafične de-
javnosti 5355

3285. Aneks h kolektivni pogodbi celulozne, pa-
pirne in papirno predelovalne dejavnosti
Slovenije 5355

3359. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji,
oktober 1997 5431

OBČINE

3286. Odlok o spremembah in dopolnitvah pro-
storskih sestavin dolgoročnega in srednje-
ročnega plana bivše Občine Murska So-
bota za območje Občine Beltinci 5356

3287. Odredba o javni razgrnitvi osnutka spre-
memb odloka o razglasitvi nepremičnin
kulturnih in zgodovinskih spomenikov na
območju bivše Občine Murska Sobota za
Občino Beltinci 5357

3288. Odredba o javni razgrnitvi osnutka spre-
memb in dopolnitev prostorskih ureditve-
nih pogojev za nižinski del bivše Občine
Murska Sobota za Občino Beltinci 5357

3289. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splo-
šni rabi (v k.o. Medlog) (Celje) 5357

3290. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splo-
šni rabi (k.o. Brezova) (Celje) 5358

3291. Odlok o spremembah in dopolnitvah od-
loka o pomožnih objektih, napravah in
drugih posegih v prostor v Občini Cerk-
no, za katere ni potrebno lokacijsko dovo-
ljenje 5358

3292. Sklep Občinskega sveta občine Cerkno o
dovolitvi izjemnega posega na varovana
kmetijska zemljišča 5359

3293. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka na območju
Krajevne skupnosti Orehek 5359

3294. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o za-
zidalnem načrtu Drage II. Črnomelj 5360

3295. Odlok o spremembah in dopolnitvah od-
loka o proračunu Občine Dol pri Ljublja-
ni za leto 1997 5360

3296. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in do-
polnitev prostorskih sestavin dolgoročne-
ga in srednjeročnega plana Občine Gore-
nja vas-Poljane za obdobje 1986–2000 5361
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Stran Stran

3297. Odlok o ureditvenem načrtu za zadrže-
valnik Bičje–Grosuplje (Grosuplje) 5361

3298. Sklep o razpisu referenduma za plačilo po-
sebnega samoprispevka za financiranje
modernizacije krajevne ceste št. 1619 k.o.
Podbukovje v Gabrovčcu v dolžini 500 me-
trov od Cestne baze do Virja (Grosuplje) 5364

3299. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka za območje va-
si Hrušica v Krajevni skupnosti Hrušica
(Ilirska Bistrica) 5365

3300. Sklep o izločitvi podružnične šole Trboje
iz javnega vzgojno-izobraževalnega zavo-
da Osnovna šola Staneta Žagarja Kranj 5367

3301. Odlok o proračunu Občine Krško za leto
1997 5367

3302. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu (Krško) 5370

3303. Odlok o spremembah in dopolnitvah pro-
storskih sestavin dolgoročnega plana Ob-
čine Krško za obdobje 1986–2000 in druž-
benega plana Občine Krško za obdobje
1986–1990 5371

3304. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditve-
nega načrta Marija Gradec oznake KS 7/
1 in del KS 7 – južni del z Lahomnico
(Laško) 5371

3305. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
samoprispevka za območje Krajevne
skupnosti Breze (Laško) 5372

3306. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
samoprispevka za območje Krajevne
skupnosti Jurklošter (Laško) 5373

3307. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
samoprispevka za območje Krajevne
skupnosti Laško 5374

3308. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
samoprispevka za območje Krajevne
skupnosti Marija Gradec (Laško) 5375

3309. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
samoprispevka za območje Krajevne
skupnosti Rečica (Laško) 5377

3310. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
samoprispevka za območje Krajevne
skupnosti Vrh nad Laškim (Laško) 5378

3311. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka za območje ce-
lotne Krajevne skupnosti Voličina (Lenart) 5379

3312. Odlok o spremembi odloka o proračunu
Občine Litija za leto 1997 5380

3313. Odlok o spremembah in dopolnitvah od-
loka o zazidalnem načrtu za Dom starej-
ših občanov v Ljutomeru 5381

3314. Razpis nadomestnih volitev v Svet kra-
jevne skupnosti Križevci pri Ljutomeru v
VIII. volilni enoti Bučečovci (Ljutomer) 5381

3315. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
samoprispevka po krajevnih skupnostih
v Občini Majšperk 5382

3316. Sklep o javni razgrnitvi
a) osnutka sprememb in dopolnitev pro-
storskih sestavin dolgoročnega plana ob-
čine Novo mesto za obdobje od leta 1986
do leta 2000 in srednjeročnega družbene-
ga plana občine Novo mesto za obdobje
od leta 1986 do leta 1990, za območje
Mestne občine Novo mesto (PZ za LN za
kolektor in čistilno napravo za turistični
kompleks Otočec in širšo okolico),
b) osnutka lokacijskega načrta za kolek-
tor in čistilno napravo za turistični kom-
pleks Otočec in širšo okolico (Novo mesto) 5384

3317. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka v denarju na
območju Krajevne skupnosti Bršljin (No-
vo mesto) 5384

3318. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka v denarju na
območju Krajevne skupnosti Center (No-
vo mesto) 5385

3319. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka v denarju na
območju Krajevne skupnosti Drska (No-
vo mesto) 5386

3320. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka v denarju na
območju Krajevne skupnosti Gotna vas
(Novo mesto) 5387

3321. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka v denarju na
območju Krajevne skupnosti Kandija-
Grm (Novo mesto) 5388

3322. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka v denarju na
območju Krajevne skupnosti Ločna-Mač-
kovec (Novo mesto) 5389

3323. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka v denarju na
območju Krajevne skupnosti Majde Šilc
(Novo mesto) 5390

3324. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka v denarju na
območju Krajevne skupnosti Mestne Nji-
ve (Novo mesto) 5391

3325. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka v denarju na
območju Krajevne skupnosti Regrča vas
(Novo mesto) 5392

3326. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka v denarju na
območju Krajevne skupnosti Šmihel (No-
vo mesto) 5393

3327. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka v denarju na
območju Krajevne skupnosti Žabja vas
(Novo mesto) 5394

3328. Odlok o spremembah in dopolnitvah od-
loka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada
Občine Postojna 5396
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3329. Odlok o spremembah in dopolnitvah od-
loka o organizaciji in delovnem področju
občinske uprave ter o delavcih v občinski
upravi Občine Postojna 5396

3330. Sprememba statuta Občine Postojna 5396
3331. Odlok o javnem redu in miru v Občini

Puconci 5397
3332. Spremembe statuta Občine Puconci 5400
3333. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi

krajevnega samoprispevka za območje
Krajevne skupnosti Krmelj (Sevnica) 5400

3334. Odlok o pomožnih objektih, za katere ni
potrebno lokacijsko dovoljenje (Sežana) 5402

3335. Sklep Občinskega sveta občine Šentjernej
o otroških vrtcih v Občini Šentjernej 5404

3336. Odlok o uskladitvi odloka o plakatiranju
v Občini Škocjan z zakonom 5404

3337. Odlok o nadomestitvi člena odloka o rav-
nanju z odpadki na območju Občine Škoc-
jan 5404

3338. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka
o prispevku za investicijska vlaganja na
področju vodooskrbe, odvajanja in čišče-
nja odpadnih voda in odlaganja komu-
nalnih odpadkov (Škocjan) 5405

3339. Odlok o spremembah in dopolnitvah od-
loka o izvajanju gospodarskih javnih
služb s podelitvijo koncesije (Škofja Lo-
ka) 5405

3340. Odlok o spremembah odloka o gospodar-
skih javnih službah v Občini Škofja Loka 5406

3341. Odlok o spremembah in dopolnitvah od-
loka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada
občine Škofja Loka 5406

3342. Sklep o ustanovitvi sveta za varstvo upo-
rabnikov javnih dobrin v Občini Škofja
Loka 5406

3343. Spremembe sklepa o ustanovitvi, pristoj-
nostih in sestavi odborov in komisij Ob-
činskega sveta občine Škofja Loka 5407

3344. Razpis nadomestnih volitev za člana Sve-
ta krajevne skupnosti Reteče-Gorenja vas
(Škofja Loka) 5407

3345. Odlok o začasni razglasitvi gradu Lisičje za
zgodovinski kulturni spomenik (Škofljica) 5408

3346. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih
za območje Občine Turnišče 5408

3347. Sklep o določitvi nove cene programov za
otroke, vključene v vrtec Sončni žarek
(Velike Lašče) 5413

3348. Sklep razpisa referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka v Krajevni
skupnosti Leskovec (Videm) 5414

3349. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka za sofinanci-
ranje programa izgradnje komunalnih in
drugih objektov ter dejavnosti na območ-
ju Krajevne skupnosti Podlehnik (Videm) 5415

3350. Sklep o začetku postopka za spremembe
in dopolnitve prostorskih sestavin plan-
skih aktov Občine Vitanje 5416

3351. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka za območje
Krajevne skupnosti Šentlovrenc (Trebnje) 5417

3352. Pogoji za zagotavljanje možnosti plakati-
ranja v času volilne kampanje na območ-
ju Občine Zagorje ob Savi 5418

3353. Odlok o ureditvi zimske službe v Občini
Zreče 5419

3354. Odlok o spremembah in dopolnitvah za-
zidalnega načrta obstoječe vrstne hiše No-
va Dobrova Zreče 5421

3355. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispev-
ka v vasi Rudno (Zreče) 5423

3356. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka v delu KS
Dražgoše-Rudno v vasi Rudno (Zreče) 5424

3357. Odlok o ureditvenem načrtu za naselje
Podbočje (Krško) 5425

– Popravek pravilnika o povrnitvi stroškov
v kazenskem postopku 5432

– Popravek poročila o gibanju plač za
avgust 1997 5432

– Popravek sklepa o razpisu referenduma
za uvedbo krajevnega samoprispevka
(Ljutomer) 5432

– Popravek sklepa o razpisu referenduma
za uvedbo krajevnega samoprispevka za
območje Krajevne skupnosti Zreče 5432

– Popravek odloka v odloku o urejanju
javnih in drugih površin v Občini Beltinci 5432

MEDNARODNE POGODBE

63. Akt o nasledstvu večstranskih med-
narodnih pogodb s področja kmetijstva,
katerih pogodbenica je bila nekdanja
Jugoslavija in ki naj ostanejo v veljavi za
Republiko Slovenijo (MMPKNJ) 1993

64. Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje
Jugoslavije z Ljudsko republiko Kitajsko,
ki naj ostanejo v veljavi med Republiko
Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko
(BCNNSNS) 1993

65. Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje
Jugoslavije z Avstralijo, ki naj ostanejo v
veljavi med Republiko Slovenijo in
Avstralijo (BAUNSNJ) 1994

66. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Re-
publike Estonije o vzajemni odpravi
vizumov (BEEVOV) 1998

67. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Re-
publike Estonije o ponovnem sprejemu
oseb (BEEPSO)

Stran Stran



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 5436 Št. 68 – 7. XI. 1997

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor Lojze Janko – Založnik Časopisni zavod Uradni list Republike Slovenije – Direktor in odgovorni
urednik Marko Polutnik – Tisk Tiskarna SET, d.o.o., Vevče – Akontacija naročnine za leto 1997 je 13.860 SIT (s prometnim davkom), pri ceni
posameznega Uradnega lista RS je vračunan 5% prometni davek – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Uredništvo in
uprava Ljubljana, Slovenska 9 – Poštni predal 379/VII  – Telefon direktor, sekretar, šef računovodstva 125 14 19, prodaja 125 02 94, računovodstvo,
naročnine 125 23 57, telefaks 125 14 18, uredništvo 125 73 08, uredništvo – telefaks 125 01 99 – Internet http://www.uradni-list.si – Žiro račun
50100-603-40323 – Po mnenju Ministrstva za kulturo se ta publikacija uvršča med proizvode, od katerih se plačuje davek od prometa  proizvodov po

13. točki tar. št. 3 zakona o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4-245/92 z dne 25. I. 1992)

Pravkar izšlo!

PREDPISI O DELOVNIH RAZMERJIH,
PLAČAH, ZAPOSLOVANJU

IN ZAVAROVANJU ZA PRIMER
BREZPOSELNOSTI

(peta spremenjena in dopolnjena izdaja)

Po novi splošni kolektivni pogodbi za gospodarske dejavnosti bodo zaposleni dobivali dodatek za

delovno dobo do konca leta 1999, regres za letni dopust pa bo prihodnje leto znašal 102.000 SIT. To sta

samo dve med številnimi novostmi, ki so objavljene v novi knjižici zbirke predpisov. V njej so zbrani vsi

predpisi o delovnih razmerjih, plačah in zaposlovanju, ki so izšli do 5. septembra 1997.

Tako so poleg veljavnih zakonov o delovnih razmerjih objavljeni tudi:

– zakon o inšpekciji dela

– splošna kolektivna pogodba za gospodarske dejavnosti s tarifno prilogo

– navodilo za prikazovanje podatkov o plačah

– pravila delovanja Ekonomsko-socialnega sveta

– predpisi o plačah direktorjev

– predpisi o plačah v državnih organih, javnih zavodih in organih lokalnih skupnosti

– zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti

– pravilniki na področju aktivne politike zaposlovanja in o izplačevanju nadomestil oziroma denarne

pomoči med brezposelnostjo

– pravilnik o štipendiranju

– poglavja novega zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, ki govorijo o delovnih razmerjih in

plačah

– zakon o zaposlovanju tujcev z novimi navodili za njegovo izvajanje

Cena 3465 SIT (10431)

Naročila sprejema ČZ URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, SLOVENSKA 9,
p.p. 379/VII. Pošljete jih lahko po telefaksu 125 14 18.

Vse naše publikacije lahko kupite neposredno v prodajnem oddelku vsak dan od 7.30 do 12.30,
ob sredah tudi od 15. do 17. ure.

Informacije dobite na tel. 061/125 02 94.


	䐀刀紁䄀嘀一䤀 娀䈀伀刀
	3267. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za najetje posojil za izgradnjo plinskih blokov moèi 2 x 114 MW v Termoelektrarni Br
	㌀㈀㘀㠀⸀ 娀愀欀漀渀 漀 猀瀀爀攀洀攀洀戀愀栀 椀渀 搀漀瀀漀氀渀椀琀瘀愀栀 稀愀欀漀渀愀 漀 匀氀漀瘀攀渀猀欀椀 爀愀稀瘀漀樀渀椀 搀爀甀縁戀椀 椀渀 瀀爀漀最爀愀洀甀 瀀爀攀猀琀爀甀欀琀甀爀椀爀愀渀樀愀 瀀漀搀樀攀琀椀樀 ⠀娀匀刀䐀倀倀ⴀ䄀⤀
	3269. Odlok o imenovanju ministra brez resorja, odgovornega za evropske zadeve
	3270. Odlok o imenovanju ministra za malo gospodarstvo in turizem 
	3271. Odlok o soglasju k statutu Kulturniške zbornice Slovenije (OdSKZS)

	PREDSEDNIK REPUBLIKE
	3272. Ukaz o imenovanju izredne in pooblašèene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Islandiji
	3273. Ukaz o imenovanju izredne in pooblašèene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Litvi
	3274. Ukaz o imenovanju izredne in pooblašèene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Latviji
	3275. Ukaz o imenovanju izredne in pooblašèene veleposlanice Republike Slovenije v Kraljevini Danski
	3276. Ukaz o podelitvi odlikovanja èastni znak svobode Republike Slovenije

	VLADA
	㌀㌀㔀㠀⸀ 唀爀攀搀戀漀 漀 漀戀猀攀最甀 椀稀搀愀樀攀Ⰰ 猀攀猀琀愀瘀椀渀愀栀Ⰰ 愀瀀漀攀渀椀栀 椀渀 最氀愀瘀渀椀栀 稀渀愀洀攀渀樀椀栀 瀀爀椀氀漀縁渀漀猀琀渀椀栀 欀漀瘀愀渀挀攀瘀 漀戀 ㈀㔀　ⴀ氀攀琀渀椀挀椀 爀漀樀猀琀瘀愀 縁椀最攀 娀漀椀猀愀

	MINISTRSTVA
	㌀㈀㜀㜀⸀ 伀搀爀攀搀戀漀 漀 搀漀瀀漀氀渀椀琀瘀椀 漀搀爀攀搀戀攀 漀 瀀爀攀瀀漀瘀攀搀椀 甀瀀漀爀愀戀攀 最漀瘀攀樀椀栀 洀漀縁最愀渀漀瘀Ⰰ 栀爀戀琀攀渀樀愀ഁ攀Ⰰ 瘀爀愀渀椀挀攀Ⰰ 瀀爀椀縁攀氀樀挀愀Ⰰ ഁ爀攀瘀攀猀樀愀 椀渀 瘀椀搀渀攀最愀 氀椀
	3278. Odredbo o spremembi odredbe o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domaèih in divjih prašièev ter izdelkov in surovin, ki i
	3279. Odredbo o prenehanju veljavnosti odredbe o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domaèih in divjih prašièev ter izdelkov in 
	3280. Pravilnik za varno vzletanje in pristajanje letal v pogojih zmanjšane vidljivosti
	3281. Odloèbo o soglasju k aktu o ustanovitvi Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija

	USTAVNO SODIŠÈE
	3282. Odloèba o ugotovitvi, da ni v neskladju z ustavo, da 2. in 3. èlena zakona o ustanovitvi obèin ter o doloèitvi njihovih o

	䐀刀唀䜀䤀 䐀刀紁䄀嘀一䤀 伀刀䜀䄀一䤀 䤀一 伀刀䜀䄀一䤀娀䄀䌀䤀䨀䔀
	㌀㈀㠀㌀⸀ 倀漀爀漀ഁ椀氀漀 漀 爀愀猀琀椀 挀攀渀 縁椀瘀氀樀攀渀樀猀欀椀栀 瀀漀琀爀攀戀愁ഁ椀渀 椀渀 挀攀渀 渀愀 搀爀漀戀渀漀 渀愀 漀戀洀漀ഁ樀甀 匀氀漀瘀攀渀椀樀攀 稀愀 漀欀琀漀戀攀爀 㤀㤀㜀
	3284. Aneks h kolektivni pogodbi grafiène dejavnosti
	3285. Aneks h kolektivni pogodbi celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti Slovenije
	3359. Koeficient rasti cen v Republiki Sloveniji, oktober 1997

	OBÈINE
	BELTINCI
	3286. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoroènega in srednjeroènega plana bivše Obèine Murska Sobota za
	3287. Odredbo o javni razgrnitvi osnutka sprememb odloka o razglasitvi nepremiènih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na obmo
	㌀㈀㠀㠀⸀ 伀搀爀攀搀戀漀 漀 樀愀瘀渀椀 爀愀稀最爀渀椀琀瘀椀 漀猀渀甀琀欀愀 猀瀀爀攀洀攀洀戀 椀渀 搀漀瀀漀氀渀椀琀攀瘀 瀀爀漀猀琀漀爀猀欀椀栀 甀爀攀搀椀琀瘀攀渀椀栀 瀀漀最漀樀攀瘀 稀愀 渀椀縁椀渀猀欀椀 搀攀氀 戀椀瘀愁攀 伀戀ഁ椀渀攀 䴀甀
	CELJE
	3289. Sklep o ukinitvi statusa zemljišèa v splošni rabi (v k.o. Medlog)
	3290. Sklep o ukinitvi statusa zemljišèa v splošni rabi (v k.o. Brezova)
	CERKNO
	㌀㈀㤀⸀ 伀搀氀漀欀 漀 猀瀀爀攀洀攀洀戀愀栀 椀渀 搀漀瀀漀氀渀椀琀瘀愀栀 漀搀氀漀欀愀 漀 瀀漀洀漀縁渀椀栀 漀戀樀攀欀琀椀栀Ⰰ 渀愀瀀爀愀瘀愀栀 椀渀 搀爀甀最椀栀 瀀漀猀攀最椀栀 瘀 瀀爀漀猀琀漀爀 瘀 伀戀ഁ椀渀椀 䌀攀爀欀渀漀Ⰰ 稀愀 欀愀
	3292. Sklep Obèinskega sveta obèine Cerkno o dovolitvi izjemnega posega na varovana kmetijska zemljišèa
	3293. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka na obmoèju Krajevne skupnosti Orehek
	ఁ刀一伀䴀䔀䰀䨀
	3294. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem naèrtu Drage II. Èrnomelj
	DOL PRI LJUBLJANI
	3295. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proraèunu Obèine Dol pri Ljubljani za leto 1997
	GORENJA VAS-POLJANE
	3296. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoroènega in srednjeroènega plana Obèine Gorenja 
	GROSUPLJE
	㌀㈀㤀㜀⸀ 伀搀氀漀欀 漀 甀爀攀搀椀琀瘀攀渀攀洀 渀愀ഁ爀琀甀 稀愀 稀愀搀爀縁攀瘀愀氀渀椀欀 䈀椀ഁ樀攀ⴀ䜀爀漀猀甀瀀氀樀攀
	3298. Sklep o razpisu referenduma za plaèilo posebnega samoprispevka za financiranje modernizacije krajevne ceste št. 1619 k.o.
	ILIRSKA BISTRICA
	3299. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za obmoèje vasi Hrušica v Krajevni skupnosti Hrušica
	KRANJ
	㌀㌀　　⸀ 匀欀氀攀瀀 漀 椀稀氀漀ഁ椀琀瘀椀 瀀漀搀爀甀縁渀椀ഁ渀攀 愁漀氀攀 吀爀戀漀樀攀 椀稀 樀愀瘀渀攀最愀 瘀稀最漀樀渀漀ⴀ椀稀漀戀爀愀縁攀瘀愀氀渀攀最愀 稀愀瘀漀搀愀 伀猀渀漀瘀渀愀 愁漀氀愀 匀琀愀渀攀琀愀 ∠愀最愀爀樀愀 䬀爀愀渀樀
	KRŠKO
	3301. Odlok o proraèunu Obèine Krško za leto 1997
	3302. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
	㌀㌀　㌀⸀ 伀搀氀漀欀 漀 猀瀀爀攀洀攀洀戀愀栀 椀渀 搀漀瀀漀氀渀椀琀瘀愀栀 瀀爀漀猀琀漀爀猀欀椀栀 猀攀猀琀愀瘀椀渀 搀漀氀最漀爀漀ഁ渀攀最愀 瀀氀愀渀愀 伀戀ഁ椀渀攀 䬀爀愁欀漀 稀愀 漀戀搀漀戀樀攀 㤀㠀㘀ⴀ㈀　　　 椀渀 搀爀甀縁戀攀渀攀最愀
	LAŠKO
	㌀㌀　㐀⸀ 匀欀氀攀瀀 漀 樀愀瘀渀椀 爀愀稀最爀渀椀琀瘀椀 漀猀渀甀琀欀愀 甀爀攀搀椀琀瘀攀渀攀最愀 渀愀ഁ爀琀愀 䴀愀爀椀樀愀 䜀爀愀搀攀挀 漀稀渀愀欀攀 䬀匀 㜀⼀ 椀渀 搀攀氀 䬀匀 㜀 ⴀ 樀甀縁渀椀 搀攀氀 稀 䰀愀栀漀洀渀椀挀漀
	3305. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za obmoèje Krajevne skupnosti Breze
	3306. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za obmoèje Krajevne skupnosti Jurklošter
	3307. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za obmoèje Krajevne skupnosti Laško
	3308. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za obmoèje Krajevne skupnosti Marija Gradec
	3309. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za obmoèje Krajevne skupnosti Reèica
	3310. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za obmoèje Krajevne skupnosti Vrh nad Laškim
	LENART
	3311. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za obmoèje celotne Krajevne skupnosti Volièina
	LITIJA
	3312. Odlok o spremembi odloka o proraèunu Obèine Litija za leto 1997
	LJUTOMER
	3313. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem naèrtu za Dom starejših obèanov v Ljutomeru
	㌀㌀㐀⸀ 刀愀稀瀀椀猀甀樀攀 渀愀搀漀洀攀猀琀渀攀 瘀漀氀椀琀瘀攀 瘀 匀瘀攀琀 欀爀愀樀攀瘀渀攀 猀欀甀瀀渀漀猀琀椀 䬀爀椀縁攀瘀挀椀 瀀爀椀 䰀樀甀琀漀洀攀爀甀 瘀 嘀䤀䤀䤀⸀ 瘀漀氀椀氀渀椀 攀渀漀琀椀 䈀甀ഁ攀ഁ漀瘀挀椀
	MAJŠPERK
	3315. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka po krajevnih skupnostih v Obèini Majšperk
	NOVO MESTO
	3316. Sklep o javni razgrnitvi
	a) osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoroènega plana obèine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 200
	b) osnutka lokacijskega naèrta za kolektor in èistilno napravo za turistièni kompleks Otoèec in širšo okolico
	3317. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na obmoèju Krajevne skupnosti Bršljin
	3318. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na obmoèju Krajevne skupnosti Center
	3319. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na obmoèju Krajevne skupnosti Drska
	3320. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na obmoèju Krajevne skupnosti Gotna vas
	3321. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na obmoèju Krajevne skupnosti Kandija-Grm
	3322. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na obmoèju Krajevne skupnosti Loèna-Maèkovec
	3323. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na obmoèju Krajevne skupnosti Majde Šilc
	3324. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na obmoèju Krajevne skupnosti Mestne Njive
	3325. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na obmoèju Krajevne skupnosti Regrèa vas
	3326. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na obmoèju Krajevne skupnosti Šmihel
	㌀㌀㈀㜀⸀ 匀欀氀攀瀀 漀 爀愀稀瀀椀猀甀 爀攀昀攀爀攀渀搀甀洀愀 稀愀 甀瘀攀搀戀漀 欀爀愀樀攀瘀渀攀最愀 猀愀洀漀瀀爀椀猀瀀攀瘀欀愀 瘀 搀攀渀愀爀樀甀 渀愀 漀戀洀漀ഁ樀甀 䬀爀愀樀攀瘀渀攀 猀欀甀瀀渀漀猀琀椀 紁愀戀樀愀 瘀愀猀
	POSTOJNA
	3328. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Obèine Postojna 
	3329. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem podroèju obèinske uprave ter o delavcih v obèinski up
	3330. Spremembo statuta Obèine Postojna
	PUCONCI
	3331. Odlok o javnem redu in miru v Obèini Puconci
	3332. Spremembe statuta Obèine Puconci
	SEVNICA
	3333. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za obmoèje Krajevne skupnosti Krmelj
	匀䔀紁䄀一䄀
	㌀㌀㌀㐀⸀ 伀搀氀漀欀 漀 瀀漀洀漀縁渀椀栀 漀戀樀攀欀琀椀栀Ⰰ 稀愀 欀愀琀攀爀攀 渀椀 瀀漀琀爀攀戀渀漀 氀漀欀愀挀椀樀猀欀漀 搀漀瘀漀氀樀攀渀樀攀
	态䔀一吀䨀䔀刀一䔀䨀
	3335. Sklep Obèinskega sveta obèine Šentjernej o otroških vrtcih v Obèini Šentjernej
	态䬀伀䌀䨀䄀一
	3336. Odlok o uskladitvi odloka o plakatiranju v Obèini Škocjan z zakonom
	3337. Odlok o nadomestitvi èlena odloka o ravnanju z odpadki na obmoèju Obèine Škocjan
	3338. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o prispevku za investicijska vlaganja na podroèju vodooskrbe, odvajanja in èišèenj
	态䬀伀䘀䨀䄀 䰀伀䬀䄀
	㌀㌀㌀㤀⸀ 伀搀氀漀欀 漀 猀瀀爀攀洀攀洀戀愀栀 椀渀 搀漀瀀漀氀渀椀琀瘀愀栀 漀搀氀漀欀愀 漀 椀稀瘀愀樀愀渀樀甀 最漀猀瀀漀搀愀爀猀欀椀栀 樀愀瘀渀椀栀 猀氀甀縁戀 猀 瀀漀搀攀氀椀琀瘀椀樀漀 欀漀渀挀攀猀椀樀攀
	㌀㌀㐀　⸀ 伀搀氀漀欀 漀 猀瀀爀攀洀攀洀戀愀栀 漀搀氀漀欀愀 漀 最漀猀瀀漀搀愀爀猀欀椀栀 樀愀瘀渀椀栀 猀氀甀縁戀愀栀 瘀 伀戀ഁ椀渀椀 态欀漀昀樀愀 䰀漀欀愀
	3341. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada obèine Škofja Loka
	3342. Sklep o ustanovitvi sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Obèini Škofja Loka
	3343. Spremembe sklepa o ustanovitvi, pristojnostih in sestavi odborov in komisij Obèinskega sveta obèine Škofja Loka
	3344. Razpisuje nadomestne volitve za èlana Sveta krajevne skupnosti Reteèe-Gorenja vas
	态䬀伀䘀䰀䨀䤀䌀䄀
	3345. Odlok o zaèasni razglasitvi gradu Lisièje za zgodovinski kulturni spomenik
	TURNIŠÈE
	3346. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za obmoèje Obèine turnišèe
	VELIKE LAŠÈE
	㌀㌀㐀㜀⸀ 匀欀氀攀瀀 漀 搀漀氀漀ഁ椀琀瘀椀 渀漀瘀攀 挀攀渀攀 瀀爀漀最爀愀洀漀瘀 稀愀 漀琀爀漀欀攀Ⰰ 瘀欀氀樀甀ഁ攀渀攀 瘀 瘀爀琀攀挀 匀漀渀ഁ渀椀 縁愀爀攀欀
	VIDEM
	3348. Sklep razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Leskovec
	3349. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za sofinanciranje programa izgradnje komunalnih in drugih 
	VITANJE
	3350. Sklep o zaèetku postopka za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Obèine Vitanje
	TREBNJE
	3351. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za obmoèje Krajevne skupnosti Šentlovrenc
	ZAGORJE
	㌀㌀㔀㈀⸀ 倀漀最漀樀攀 稀愀 稀愀最漀琀愀瘀氀樀愀渀樀攀 洀漀縁渀漀猀琀椀 瀀氀愀欀愀琀椀爀愀渀樀愀 瘀 ഁ愀猀甀 瘀漀氀椀氀渀攀 欀愀洀瀀愀渀樀攀 渀愀 漀戀洀漀ഁ樀甀 伀戀ഁ椀渀攀 娀愀最漀爀樀攀 漀戀 匀愀瘀椀
	ZREÈE
	㌀㌀㔀㌀⸀ 伀搀氀漀欀 漀 甀爀攀搀椀琀瘀椀 稀椀洀猀欀攀 猀氀甀縁戀攀 瘀 伀戀ഁ椀渀椀 娀爀攀ഁ攀
	3354. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega naèrta obstojeèe vrstne hiše Nova Dobrova Zreèe
	紁䔀䰀䔀娀一䤀䬀䤀
	3355. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v vasi Rudno (razen h. št. 1, 38 in 39)
	㌀㌀㔀㘀⸀ 倀漀爀漀ഁ椀氀漀 漀 椀稀椀搀甀 爀攀昀攀爀攀渀搀甀洀愀 稀愀 甀瘀攀搀戀漀 欀爀愀樀攀瘀渀攀最愀 猀愀洀漀瀀爀椀猀瀀攀瘀欀愀 瘀 搀攀氀甀 䬀匀 䐀爀愀縁最漀愁攀ⴀ刀甀搀渀漀 瘀 瘀愀猀椀 刀甀搀渀漀

	Popravek pravilnika o povrnitvi stroškov v kazenskem postopku
	Popravek poroèila o gibanju plaè za avgust 1997
	Popravek sklepa o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka (Ljutomer)
	Popravek sklepa o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za obmoèje Krajevne skupnosti Zreèe
	Popravek odloka v odloku o urejanju javnih in drugih površin v Obèini Beltinci

