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PREDSEDNIK REPUBLIKE

3403.

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 7. člena za-
kona o odlikovanju častni znak svobode Republike Sloveni-
je (Uradni list RS, št. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike

Slovenije

Ob sedemdesetletnici zaslužnega delovanja na področ-
ju zdravstvene nege in njenega strokovnega razvoja pode-
ljujem

srebrni častni znak svobode Republike Slovenije Zve-
zi društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slo-
venije.

Št. 996-01-30/97
Ljubljana, dne 14. novembra 1997.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

3404.

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 izdajam

U K A Z
o imenovanju izredne in pooblaščene veleposlanice

Republike Slovenije v Republiki Finski

Za izredno in pooblaščeno veleposlanico Republike Slo-
venije v Republiki Finski s sedežem v Stockholmu imenu-
jem

Dragoljubo Benčina.

Št. 001-09-23/97
Ljubljana, dne 17. novembra 1997.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

MINISTRSTVA

3405.

Na podlagi 79. člena zakona o prevozu nevarnih snovi
(Uradni list SFRJ, št. 27/90) v zvezi s 4. členom ustavnega
zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti
in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
1/91-I) izdaja minister za notranje zadeve v soglasju z mini-
strom za promet in zveze ter ministrom za zdravstvo

P R A V I L N I K
o strokovnem usposabljanju voznikov motornih vozil,

s katerimi se prevažajo nevarne snovi, in oseb,
ki sodelujejo pri prevozu teh snovi

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta pravilnik predpisuje program strokovnega uspo-
sabljanja voznikov motornih vozil, s katerimi se prevažajo
nevarne snovi, in oseb, ki sodelujejo pri pripravi za prevoz,
nakladanju, prekladanju in razkladanju nevarnih snovi (v
nadaljnjem besedilu: osebe, ki sodelujejo pri prevozu nevar-
nih snovi), postopek in način opravljanja izpita in evidenco o
izpitih.

2. člen

Osnovnega strokovnega usposabljanja se morajo udele-
žiti vsi vozniki vozil, ki prevažajo nevarne snovi.

3. člen

Specialističnega strokovnega usposabljanja za prevoz
nevarnih snovi v cisternah se morajo udeležiti vozniki vozil,
ki prevažajo nevarne snovi v pritrjenih ali snemljivih
cisternah, vozniki baterij posod s skupno prostornino nad
1.000 litrov in vozniki vozil, ki prevažajo nevarne snovi v
cisternah – kontejnerjih s posamično prostornino večjo od
3.000 litrov na prevozno enoto.

4. člen

Specialističnega strokovnega usposabljanja za prevoz
eksplozivnih snovi in predmetov se morajo udeležiti vozniki
vozil, s katerimi se prevažajo nevarne snovi razreda 1.

5. člen

Specialističnega strokovnega usposabljanja za prevoz
radioaktivnih snovi se morajo udeležiti vozniki vozil, s kate-
rimi se prevažajo nevarne snovi razreda 7.

6. člen

Osnovnega, specialističnega ali obnovitvenega strokov-
nega usposabljanja se lahko udeležijo tudi osebe, ki sodelu-
jejo pri prevozu nevarnih snovi.
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7. člen

Osebam, ki so se udeležile strokovnega usposabljanja
in uspešno opravile izpit, izda Ministrstvo za notranje zade-
ve (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ) certifikat o stro-
kovni usposobljenosti (v nadaljnjem besedilu: certifikat).

II. PROGRAM STROKOVNEGA USPOSABLJANJA

8. člen

Strokovno usposabljanje za prevoz nevarnih snovi po-
teka v obliki osnovnega, specialističnih in obnovitvenih te-
čajev.

9. člen

Program osnovnega tečaja za prevoz nevarnih snovi je
enak za vse kandidate in obsega:

a) splošne zahteve za prevoz nevarnih snovi;
b) glavna tveganja (nevarnosti);
c) informacije o varstvu okolja in o nadziranju poti

odpadkov;
d) preventivne in varnostne ukrepe glede na različne

stopnje tveganja (nevarnosti);
e) ukrepanje po nesreči (prva pomoč, varnost na cesti,

osnovno znanje o uporabi zaščitnih pripomočkov itd.);
f) opremljanje z listki nevarnosti in nameščanje oznak

za nevarnost;
g) kaj sme voznik in česa ne sme delati med prevaža-

njem nevarnih snovi;
h) namen in metode delovanja tehničnih pripomočkov

na vozilih;
i) prepoved mešanega tovora v posameznem vozilu ali

vsebniku;
j) ukrepi med nakladanjem in razkladanjem nevarnih

snovi;
k) splošne informacije glede na civilne obveznosti;
l) informacije o kombiniranem prevozu;
m) delo in zlaganje embalaže;
n) oceno prometno varnostnih razmer in nadzorstvo;
o) zahteve cestno prometne zakonodaje.

10. člen

Program specialističnega tečaja za prevoz nevarnih sno-
vi v cisternah obsega:

a) obnašanje vozil na cesti, vključno z obnašanjem to-
vora;

b) posebne zahteve za vozila;
c) splošna teoretična znanja o različnih sistemih polnje-

nja in praznjenja;
d) posebne zahteve za uporabo teh vozil (tipsko dovo-

ljenje, označevanje, listki nevarnosti itd.).

11. člen

Program specialističnega tečaja za prevoz eksplozivnih
snovi in predmetov razreda 1 obsega:

a) posebne nevarnosti eksplozivnih in pirotehničnih
snovi in predmetov;

b) posebne zahteve glede skupnega nakladanja snovi in
predmetov razreda 1.

12. člen

Program specialističnega tečaja za prevoz radioaktiv-
nih snovi razreda 7 obsega:

a) posebne nevarnosti ionizirajočega sevanja;
b) posebne zahteve za embaliranje, skupno nakladanje,

zlaganje in ravnanje z radioaktivnimi snovmi;

c) posebni ukrepe ob nesreči z radioaktivnimi snovmi.

13. člen

Programi obnovitvenih tečajev so enaki programom
osnovnih tečajev, s poudarkom na novostih zadnjih petih let.

14. člen

Pooblaščene organizacije za izvajanje strokovnega us-
posabljanja pripravijo in vodijo seznam literature in predpi-
sov za posamezne programe strokovnega usposabljanja.

15. člen

Programi usposabljanja se izvajajo:
Osnovni tečaj 18 učnih ur
Specialistični tečaj za prevoz v cisternah 12 učnih ur
Specialistični tečaj za prevoz

eksplozivnih snovi in predmetov razreda 1 8 učnih ur
Specialistični tečaj za prevoz radioaktivnih

snovi  8 učnih ur.

Pristojni organ lahko določi manjši obseg specialistič-
nega tečaja za razred 1 in 7.

Učna ura traja 45 minut. Tečaj se izvaja največ 8 učnih
ur na dan. Pri osnovnem in specialističnem tečaju se izvajajo
praktične vaje, ki potekajo v povezavi s teoretičnim uspo-
sabljanjem in morajo obsegati vsaj prvo pomoč, gašenje
požara in ukrepe ob napaki ali nesreči.

16. člen

Programi obnovitvenega usposabljanja trajajo 1 dan,
po potrebi lahko tudi več. Tečaj se lahko izvaja največ 8
učnih ur na dan. Obnovitveni tečaji in ustrezni izpiti se
morajo zaključiti pred iztekom veljavnosti certifikata.

III. NAČIN IN POSTOPEK OPRAVLJANJA IZPITA

17. člen

Minister za notranje zadeve imenuje predsednike in
člane izpitne komisije za opravljanje izpita o strokovni uspo-
sobljenosti oseb, ki so se usposabljale za prevoz nevarnih
snovi po programih, predpisanih s tem pravilnikom.

18. člen

Izpitno komisijo iz prejšnjega člena tega pravilnika se-
stavljata predsednik in dva člana.

Za enega člana izpitne komisije mora biti imenovan
predstavnik Ministrstva za notranje zadeve.

19. člen

Kandidat, ki želi opravljati preizkus znanja, vloži pisno
prijavo za opravljanje preizkusa znanja pri pooblaščeni orga-
nizaciji za izvajanje strokovnega usposabljanja.

Prijava vsebuje podatke o kandidatu (ime in priimek,
datum in kraj rojstva, naslov stalnega prebivališča) in naved-
bo programa po katerem želi opravljati izpit.

Na izpitu mora kandidat dokazati, da ima znanje, spo-
sobnosti in praktične izkušnje za vožnjo vozil, s katerimi se
prevažajo nevarne snovi, ki se zahtevajo v tečaju.

20. člen

Izpit za osnovni tečaj lahko opravlja kandidat po ude-
ležbi na usposabljanju.

Vsak kandidat mora biti vprašan najmanj 60 vprašanj iz
kataloga vprašanj, ki ga pripravi pristojni organ. Izpit je
lahko pisni in ustni ali samo pisni, traja pa največ 90 minut.
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21. člen

Po opravljenem izpitu iz osnovnega tečaja in po udelež-
bi na specialističnem tečaju za prevoz nevarnih snovi v ci-
sternah ali prevoz eksplozivnih snovi in predmetov ali radi-
oaktivnih snovi se sme kandidat udeležiti ustreznega izpita
specialističnega tečaja.

Vsak kandidat mora biti vprašan najmanj 20 vprašanj iz
kataloga vprašanj, ki ga pripravi pristojni organ. Izpit je
lahko pisni in ustni ali samo pisni, traja pa največ 45 minut.

22. člen

Po udeležbi na obnovitvenem tečaju se sme kandidat
udeležiti izpita za podaljšanje veljavnosti certifikata.

Vsak kandidat mora biti vprašan najmanj 30 vprašanj iz
kataloga vprašanj, ki ga pripravi pristojni organ. Izpit poteka
v pisni obliki ali kombinaciji pisnega in ustnega izpita. Izpit
traja največ 45 minut.

23. člen

Predsednik izpitne komisije ugotovi pred začetkom iz-
pita istovetnost kandidata in preveri, ali izpolnjuje pogoje za
udeležbo na izpitu.

24. člen

Izpitna komisija oceni kandidatov uspeh na izpitu z
oceno “opravil” ali “ni opravil”.

Kandidat je opravil izpit, če je odgovoril pravilno na
vsaj 70% postavljenih vprašanj.

25. člen

O poteku izpita član izpitne komisije, ki ga določi
predsednik izpitne komisije, vodi zapisnik.

Vanj se vpišejo: sestava izpitne komisije, datum oprav-
ljanja izpita, vrsta programa, število kandidatov, ki so opra-
vili izpit in seznam kandidatov, ki ga niso opravili. V prilogi
zapisnika so izpitne pole vseh kandidatov.

Zapisnik podpišejo predsednik in oba člana izpitne ko-
misije.

26. člen

Kandidat, ki izpita ne opravi, ga lahko ponovno oprav-
lja najprej 30 dni po prejšnjem izpitu.

27. člen

Kandidatu, ki je opravil izpit, izda pristojni organ certi-
fikat o strokovni usposobljenosti, na obrazcu, ki je objavljen
skupaj s tem pravilnikom in je njegov sestavni del.

Veljavnost certifikata je pet let od dneva opravljanja
izpita. Pristojni organ podaljša veljavnost certifikata, če se je
imetnik v letu pred iztekom veljavnosti udeležil obnovitve-
nega tečaja in opravil odgovarjajoči izpit. Novo petletno
obdobje veljavnosti se začne z dnem poteka veljavnosti cer-
tifikata.

28. člen

Certifikat mora biti napisan v slovenskem jeziku in v
angleškem, francoskem ali nemškem jeziku.

IV. EVIDENCA O IZPITIH

29. člen

Pristojni organ vodi evidenco o opravljenih izpitih.
Evidenca vsebuje: zaporedno številko, številko certifi-

kata, ime in priimek imetnika certifikata, datum rojstva, na-
slov stalnega prebivališča, datum opravljanja izpita, datum
veljavnosti certifikata in podatke o vrsti opravljenih izpitov.

30. člen

Podatke, potrebne za vodenje evidence, pošlje pooblaš-
čena organizacija pristojnemu organu takoj po opravljenih
izpitih.

V. KONČNI DOLOČBI

31. člen

Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik se preneha upo-
rabljati pravilnik o strokovnem usposabljanju voznikov mo-
tornih vozil, s katerimi se prevažajo nevarne snovi, in drugih
oseb, ki sodelujejo pri prevozu teh snovi (Uradni list SFRJ,
št. 17/91).

32. člen

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

Št. 0212-1-525/8-97
Ljubljana, dne 10. oktobra 1997.

Minister
za notranje zadeve
Mirko Bandelj l. r.

Soglašam!
Minister

za promet in zveze
mag. Anton Bergauer l. r.

Soglašam!
Minister

za zdravstvo
dr. Marjan Jereb l. r.
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3406.

Na podlagi četrtega odstavka 38. člena zakona o druš-
tvih (Uradni list RS, št. 60/95) in 99. člena zakona o upravi
(Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 in 29/95) izdaja minister za
gospodarske dejavnosti

P R A V I L N I K
o kriterijih za podelitev statusa društva, ki deluje

v javnem interesu na področju gospodarstva

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta pravilnik določa kriterije za pridobitev statusa druš-
tva, ki deluje v javnem interesu na področju gospodarstva,
postopek za podelitev in izgubo takšnega statusa ter vpis v
evidenco društev, ki delujejo v javnem interesu.

2. člen

Status društva, ki deluje v javnem interesu na področju
gospodarstva, se podeli z odločbo za pet let.

3. člen

Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo vodi ločene evi-
dence društev iz posameznih sektorjev in enotno zaporedno
evidenco vseh društev, ki jim je minister podelil ali zavrnil
podelitev statusa za delovanje društva v javnem interesu.

II. KRITERIJI ZA PODELITEV STATUSA

4. člen

Šteje se, da društvo deluje v javnem interesu, če:
– namen njegove ustanovitve in delovanje presega inte-

rese članov,
– je od njegove ustanovitve minilo najmanj 5 let,
– je za svoje delovanje že prejelo državno priznanje ali

priznanje mednarodne organizacije ali skupnosti,
– je za izvedbo posameznih projektov in programov že

prejelo javna sredstva,
– je s svojim delovanjem pomembno prispevalo k pro-

mociji Republike Slovenije oziroma k povečanju njenega
ugleda v mednarodni skupnosti,

– pretežni del svojih prihodkov uporablja za delovanje
v javno korist.

5. člen

Izpolnjevanje pogojev za pridobitev statusa društva, ki
deluje v javnem interesu na področju gospodarstva, se pre-
verja vsakih pet let.

Društvo, ki želi zadržati status, mora ministrstvu najka-
sneje šest mesecev pred iztekom petih let od podelitve statu-
sa oziroma od zadnjega podaljšanja, vložiti zahtevo za po-
daljšanje veljavnosti dovoljenja.

Zahtevi mora predložiti poročilo o delu in o finančno-
materialnem poslovanju v tem obdobju, če je društvo spre-
menilo statut, pa tudi spremenjeni status.

III. POSTOPEK ZA PODELITEV STATUSA DRUŠTVU

6. člen

Ministrstvo vodi postopek in izda odločbo v skladu s
predpisi, ki urejajo splošni upravni postopek.

Zahtevi za podelitev statusa mora društvo priložiti:
– odločbo o registraciji društva ali zveze,
– statut društva,

– poročilo o delu društva za zadnje koledarsko leto,
– delovni program društva za tekoče koledarsko leto,
– utemeljitev zahteve, za delovanje društva v javnem

interesu,
– reference dosedanjega delovanja društva.

IV. EVIDENCE

7. člen

Ministrstvo vodi evidenco društev, ki so pridobila sta-
tus.

Podatki, vpisani v evidenco, so javni.

8. člen

V evidenco se vpišejo naslednji podatki:
– zaporedna številka vpisa,
– ime društva,
– sedež društva (kraj, ulica in hišna številka),
– številka in datum odločbe o podelitvi statusa,
– številka in datum odločbe o izgubi statusa,
– vzrok izgube statusa,
– opombe.

9. člen

Društvo izgubi status društva, ki deluje v javnem inte-
resu:

– če se ugotovi, da je društvo prenehalo obstojati,
– če društvo v roku iz 5. člena tega pravilnika ne vloži

zahteve za podaljšanje statusa,
– če se ugotovi, da je društvo spremenilo statut oziroma

svoje delovanje, tako da ne izpolnjuje več kriterijev iz 4.
člena tega pravilnika.

10. člen

O odvzemu statusa izda minister odločbo. Društvo se
izbriše iz evidence, ko postane odločba pravnomočna.

11. člen

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

Št. 017-5/97
Ljubljana, dne 13. novembra 1997.

Metod Dragonja l. r.
Minister

za gospodarske dejavnosti

3407.

Na podlagi 6. člena zakona o standardizaciji (Uradni
list RS, št. 1/95) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS,
št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) izdaja minister za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o spremembi pravilnika o kakovosti zaklanih prašičev

in kategorizaciji svinjskega mesa

1. člen

V 25. členu pravilnika o kakovosti zaklanih prašičev in
kategorizaciji svinjskega mesa (Uradni list RS, št. 68/95 in
53/96) se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
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“Stroške ocenjevanja mesnatosti in razvrščanja ter iz-
vajanje nadzora po tem pravilniku nosi klavnica, ki za 50%
obremeni proizvajalca živali, kolikor se ne dogovorita dru-
gače.”

2. člen

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

Št. 305-16/96
Ljubljana, dne 4. novembra 1997.

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo

in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

3408.

Na podlagi 87. člena zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96) izdaja minister
za finance

N A V O D I L O
o spremembah in dopolnitvah navodila o izvrševanju

proračuna

1. člen

V poglavju VIII. Prehodni in končni določbi navodila o
izvrševanju proračuna (Uradni list RS, št. 13/96) se doda
nova 2. točka, ki se glasi:

“2. Ne glede na določbe poglavja III. Roki plačil,
lahko uporabniki dogovarjajo roke plačil, ki so najmanj
20 dni od dneva izstavitve računa za plačilo vseh obvez-
nosti v breme proračuna Republike Slovenije v obdobju
začasnega financiranja v letu 1997 in proračuna Republi-
ke Slovenije za leto 1997. Če je v že sklenjenih pogodbah
dogovorjen plačilni rok daljši od 20 dni od izstavitve
računa, se plačilo obveznosti lahko izvrši že 20. dan od
izstavitve računa.”

Sedanja 2. točka postane 3. točka.

2. člen

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

Št. 401-59/97
Ljubljana, dne 10. novembra 1997

Minister za finance
Mitja Gaspari l. r.

SODNI SVET

3409.

Na podlagi prvega odstavka 95. člena zakona o uprav-
nem sporu (Uradni list RS, št. 50/97) je Sodni svet Republi-
ke Slovenije na 101. seji dne 6. 11. 1997 sprejel

A K T
o določitvi števila sodniških mest na Upravnem sodišču

Republike Slovenije

I

Upravno sodišče Republike Slovenije in predsednika in
25 sodnikov.

II

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

Predsednik
Sodnega sveta

Republike Slovenije
Janez Metelko l. r.

3410.

Na podlagi 38. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94) je Sodni svet Republike Slovenije na 101. seji dne
6. 11. 1997 sprejel

A K T
o spremembi akta o določitvi števila sodniških mest

na višjih, okrožnih in okrajnih sodiščih
v Republiki Sloveniji

I

V aktu o določitvi števila sodniških mest na višjih,
okrožnih in okrajnih sodiščih v Republiki Sloveniji (Uradni
list RS, št. 35/94, 40/96) se število sodniških mest poveča za
eno sodniško mesto na navedenih sodiščih tako, da ima:

– Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani pred-
sednika in 13 sodnikov,

– Okrožno sodišče v Celju predsednika in 22 sodnikov,
– Okrožno sodišče v Novi Gorici predsednika in 9 sod-

nikov,
– Okrajno sodišče v Domžalah predstojnika in 5 sodni-

kov,
– Okrajno sodišče v Škofji Loki predstojnika in 3 sod-

nike,
– Okrajno sodišče v Žalcu predstojnika in 5 sodnikov.

II

Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.

Predsednik
Sodnega sveta

Republike Slovenije
Janez Metelko l. r.
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OBČINE

LJUBLJANA

3411.

Na podlagi 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 32/95 in 33/95) je Mestni svet mestne
občine Ljubljana na 29. seji dne 25. 9. 1997 sprejel

O B V E Z N O   R A Z L A G O
78. člena statuta Mestne občine Ljubljana

(Uradni list RS, št. 32/95 in 33/95)

I

78. člen statuta Mestne občine Ljubljana se razlaga
tako, da statut daje pooblastilo direktorju Mestne uprave
mestne občine Ljubljana za opravljanje nalog iz drugega
odstavka tega člena, razen za odločanje o imenovanju oziro-
ma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v mestni upravi,
kar direktor opravlja le po županovem pooblastilu.

II

Ta obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republi-
ke Slovenije.

Št. 011-5/97
Ljubljana, dne 25. septembra 1997.

Predsednik
Mestnega sveta

mestne občine Ljubljana
Dimitrij Kovačič l. r.

3412.

Na podlagi 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 32/95 in 33/95) je Mestni svet mestne
občine Ljubljana na 29. seji dne 25. 9. 1997 sprejel

O B V E Z N O   R A Z L A G O
29. člena odloka o organizaciji in delovnem področju

Mestne uprave mestne občine Ljubljana in Sekretariata
Mestnega sveta mestne občine Ljubljana

(Uradni list RS, št. 32/95)

I

29. člen odloka o organizaciji in delovnem področju
Mestne uprave mestne občine Ljubljana in Sekretariata Mest-
nega sveta mestne občine Ljubljana se razlaga tako, da je z
odlokom dana pristojnost določanja projektnih skupin za
izvedbo zahtevnejših nalog, ki po svoji naravi zahtevajo
sodelovanje delavcev različnih strok oziroma delavcev iz
različnih področij dela in notranjih organizacijskih enot, le
direktorju mestne uprave.

II

Ta obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republi-
ke Slovenije.

Št. 021-4/97
Ljubljana, dne 25. septembra 1997.

Predsednik
Mestnega sveta

mestne občine Ljubljana
Dimitrij Kovačič l. r.

BLED

3413.

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93,
44/97) ter druge in četrte alinee četrtega odstavka 20. člena
statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95) je Občinski
svet občine Bled na 23. seji dne 2. oktobra 1997 sprejel

O D L O K
o zazidalnem načrtu na območju med Savsko cesto

in Cesto Gorenjskega odreda – ZN M1

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Sprejme se zazidalni načrt za gradnjo stanovanjsko tu-
rističnih objektov na območju med Savsko cesto in Cesto
Gorenjskega odreda na Bledu.

ZN je izdelal projektivni biro Kontura, d.o.o. Bled pod
št. projekta 291/96 v septembru 1997.

2. člen

Zazidalni načrt vsebuje:
A) Tekstualni del
1. obrazložitev in utemeljitev ZN,
2. idejne rešitve prometne, komunalne in energetske

ureditve območja z oceno stroškov,
3. soglasja in pogoji pristojnih organov in organizacij.
B) Grafični del
1. izsek iz sestavin prostorskega plana Občine Bled:
– prikaz območja ZN na karti m 1: 25000
– prikaz območja ZN na karti m 1: 5000
2. kopija katastrskega načrta m 1: 1000
3. parcelacija m 1: 1000
4. geodetska podloga – obstoječe stanje m 1: 500
5. arhitektonsko zazidalna situacija m 1: 500
6. zakoličbena situacija m 1: 500
7. idejni načrti komunalnih in

energetskih ureditev in ureditev s področja
prometa in zvez m 1: 500

II. MEJA OBMOČJA

3. člen

Meja zazidalnega območja poteka na severu po Savski
cesti v območju parcel št. 904 in 903/2, na južni strani pa po
Cesti Gorenjskega odreda v območju parcel št. 903/1 in
905/14, v območje zazidalnega načrta pa spadajo tudi parce-
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le 905/1, 905/13, 912/5 in 912/1 – vse k.o. Želeče, katerih
meje so tudi meje zazidalnega območja.

Skupna površina območja je 5969 m2.

III. USKLAJENOST OBMOČJA ZN S PLANSKIMI AKTI
OBČINE

4. člen

Območje je v prostorskih sestavinah planskih aktov
Občine Bled opredeljeno kot območje stanovanjsko-turistič-
ne gradnje.

Prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana
občine Radovljica za obdobje 1986–1990 (Ur. vestnik Go-
renjske, št. 8/86, 15/87, 8/89, 4/90 in Uradni list RS, št.
26/91 in 1/93). Dokumentu je podaljšana veljavnost v skladu
z zakonom o planiranju in urejanju prostora v prehodnem
obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), odlok o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega
plana občine Radovljica za obdobje od leta 1986 do leta
2000 in srednjeročnega plana občine Radovljica za obdobje
od leta 1986 do leta 1990 za območje nove Občine Bled
(Uradni list RS, št. 15/96) in odlok o prostorsko ureditvenih
pogojih za območje planske celote Bled (Uradni list RS, št.
23/91 in 50/96).

IV. MERILA IN POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA
IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR

5. člen

V območju zazidalnega načrta je predvidena gradnja
dveh stanovanjskih objektov s po dvema turističnima apart-
majema.

6. člen

Tipologija objektov: stanovanjske vile
Objekti so osnovnega pravokotnega tlorisa, ki ga je

možno dopolnjevati z različnimi volumni do maksimalne
tlorisne velikosti 8 m × 18 m za enojno garažo oziroma 33 m2

za dvojno garažo. Sleme objektov je vzporedno s plastnica-
mi terena. V osnovi je streha dvokapna v naklonu 38–40
stopinj, dovoljene dopolnitve se prekrivajo z dvokapnicami
enakega naklona s slemeni pravokotno na osnovno sleme.
Dopušča se izvedba čopov in frčad.

Kritina: cementna siva.

7. člen

Gabariti

Etažnost: klet (delno vkopana proti severu), pritličje in
mansarda. Tipologija objektov narekuje svetlo etažno višino
kleti in pritličja 2,8 m–3 m.

8. člen

Tlorisna velikost in izraba etaž objektov št. 1 in 2

Osnovni tloris 12–14 m x 9–10 m, garaža na severni
strani objekta:

– klet: prostori za potrebe ogrevanja objekta, pralnica,
shramba, stanovanjski prostori,

– pritličje: stanovanjski prostori, garaža,
– mansarda: 2 turistična apartmaja – skupaj 8 ležišč.

9. člen

Višinske kote objektov

objekt kota pritličja kota slemena

0,00
1 480,50 488,50 ± 5%
2 479,60 487,50 ± 5%

10. člen

Konstrukcija

Masivna (betonska, zidana). Pred gradnjo je obvezno
potrebno izvesti tudi geomehanski pregled terena in izsledke
upoštevati pri projektiranju objektov.

11. člen

Oblikovanje objektov

V skladu s tipologijo objektov – “blejska” vila. Fasada
je v ometu svetlejših barv, dopustna kombinacija z lesom.
Odprtine na fasadi pravokotnih pokončnih oblik. Ograje bal-
konov lesene, fasadni podstavki obloženi s kamnom ali ob-
delani v temnem ometu.

12. člen

Zelenice

Parcele so zatravljene, možna je zasaditev z okrasnim
ali sadnim drevjem. Okolica objektov je tlakovana. Višinske
razlike se lahko premoščajo s stopnicami – brez ograj. Opor-
ni zidovi so obloženi z naravnim kamnom in intenzivno
zazelenjeni s plezalkami.

13. člen

Ograje

Med parcelami so dopustne ograje višine 60–80 cm – v
obliki žive meje ali kombinacije žive meje in drugega mate-
riala. Ograja proti dovozni cesti ne sme ovirati preglednosti.

14. člen

Funkcionalno zemljišče je celotna parcela posamezne-
ga objekta.

Parcele št. 903/1, 905/14, 905/13, 912/5 in 912/1, k.o.
Želeče ostanejo nepozidane in ohranijo obstoječo namem-
bnost – travnik, močvirje.

15. člen

Zakoličba

Se veže na zakoličbo dostopne ceste. Fiksne točke za-
količbe objektov so na osi ceste in sicer za objekt št. 1 na
profilu 1 in za objekt št. 2 na profilu 2.

V. POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO
IN ENERGETSKO UREJANJE PROSTORA

16. člen

Kanalizacija

Fekalna kanalizacija iz novozgrajenih objektov se pri-
ključi na obstoječe kanalizacijsko omrežje. Predvidene so
PVC cevi 225 mm in 160 mm, skladno s hidravličnim izra-
čunom. Izvede se tudi kanalizacijski krak za priključitev
obstoječega dela naselja nad Savsko cesto in priključek za
možnost priključitve objektov na parceli št. 907/1, k.o. Žele-
če in vodi, ki niso v območju ZN.

Meteorna kanalizacija in zajetje zalednih voda se izve-
de v potok Jezernico.

Predvidene so delno obbetonirane cevi premera 30 cm.

17. člen

Vodovod

Po predvidenem ZN M1 poteka obstoječ vodovod M
DN 100. Objekta št. 1 in 2 se priključita nanj s priključki 2 x
3/4”.

V območju, kjer poteka vodovod po cesti bo ta položen
po levem robu cestišča, 0,5 m od roba asfaltiranih površin.
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Na mestih, kjer poteka izven ZN, je cevovod položen ob
robu parcelnih mej in ob robu obstoječega cestišča.

18. člen

Promet

Dostop do objektov je po obstoječem vozišču Savske
ceste.

Brežine so minimalne, predvidene v naklonu 1:1,5 ozi-
roma v skladu z zunanjo ureditvijo novopredvidenih objek-
tov. Obstoječi uvozi se v celoti ohranijo.

Ob Savski cesti se v območju parcel objektov št. 1 in 2
izdela pločnik širine 1,5 m.

Od ceste se odcepljata individualna uvoza k objektoma,
pred katerima je urejeno tlakovano dvorišče z možnostjo
parkiranja.

Odvodnjavanje se uredi v skladu s predpisi za parkirne
površine.

19. člen

Elektroenergetsko omrežje

Gradnja objektov št. 1 in 2 ne ovira obstoječih in pred-
videnih visokonapetostnih elektroenergetskih naprav. Pred-
videva se kabelski priključek iz obstoječega nizkonapetost-
nega omrežja.

20. člen

Javna razsvetljava

Predvideva se javna razsvetljava cestišča s kandelabri
višine 4,5 m.

Napajanje nove javne razsvetljave bo izvedeno kot ra-
dialni odcep iz obstoječega prižigališča v TP Vila Bled.

21. člen

Prestavitev obstoječih NN vodov
Vsa prostozračna nizkonapetostna omrežja, ki bi ovira-

la gradnjo novih objektov bo potrebno nadomestiti z zemelj-
skimi kabli.

Kabli bodo tipa PPOO AY ustreznih presekov.

22. člen

Pri izvedbi elektroenergetskega omrežja je potrebno
upoštevati določila ZN M1.

23. člen

Telefonsko omrežje
Za napajanje posameznih objektov se položijo novi

zemeljski telefonski kabli. Potrebna je prestavitev obstoječe-
ga naročniškega kabla.

Novo omrežje je priključeno na obstoječo rezervo ka-
belskih parov, ki je oddaljena 700 m od območja ZN.

Zemeljski kabli bodo položeni v jarek izkopan v zem-
ljišču trase in izmere 0,35 m x 0,80 m, ter zasuti v 15 cm
sloju peska. Predvidena je zaščita kabla s PVC kritjem, nad
tem pa je položen opozorilni trak.

Križanja kabla z infrastrukturo se izvedejo v skladu s
predpisi.

VI. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV
V PROSTOR – ZAŠČITA OKOLJA

24. člen

Rešitve infrastrukturnega omrežja upoštevajo varova-
nje okolja in preprečitev škodljivih vplivov zaradi gradnje.

Novozgrajena objekta ne smeta zvišati nivoja hrupa
obstoječega naselja.

Gradnja ne bo imela negativnih vplivov na kvaliteto
zraka. Dimovodne naprave morajo biti izvedene tako, da
imajo dobro vleko, dimniki morajo biti ustrezne višine.

Prostori za hrambo cistern za tekoče gorivo morajo biti
izvedeni kot neprepustne posode. V primeru ogrevanja na
plin je cisterne potrebno vkopati v teren. Odmike v skladu s
predpisi mora upoštevati projekt PGD. Plodna prst od odriva
se po zgraditvi objektov razgrne za ureditev zelenic ali upo-
rabi za sanacijo degradiranega prostora.

Obvezen pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja je
tudi projekt zunanje ureditve objektov.

25. člen

V primeru požara se zajema voda iz javnega vodovoda
preko hidrantov.

Gasilsko reševalna služba je oddaljena ca. 1000 m.

26. člen

Varovanje naravne in kulturne dediščine

Na območju kompleksa, kjer je predvidena gradnja, ni
spomeniško varovanih objektov. Oblikovanje objektov in
izpopolnitev gradnje na vrzeli v okviru obstoječe stanovanj-
ske pozidave bo predstavljala oblikovano celoto z maksimal-
no ohranitvijo zelenih površin.

Predel se nahaja na izrazito vedutno neizpostavljeni
legi, ki zaradi lege na pobočju, spuščajočem se proti Savi ne
tangira jezerske sklede.

Izvirne vode, ki ustvarjajo močvirnat teren na vzhod-
nem predelu zazidalnega območja, se stekajo v potok Jezer-
nico in nimajo vpliva na vode Blejskega jezera, saj odtekajo
proti Savi.

VII. ETAPE IZVAJANJA ZN M1

27. člen

1. etapa: infrastrukturna ureditev območja in ureditev
odvodnjavanja terena,

2. etapa: zgraditev posameznih objektov in ureditev
okolice objektov,

3. etapa: priključitev objektov na kompletno infrastruk-
turno omrežje.

VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
PRI IZVAJANJU ZN M1

28. člen

Pred začetkom del morajo izvajalci obvestiti upravljal-
ce energetskih, komunalnih naprav in cest ter skupno z njimi
zakoličiti in zaščititi tangirane obstoječe komunalne vode.

29. člen

V času gradnje in vseh posegov v prostor, morajo
izvajalci omogočiti varen promet in dostope do objektov.
Potrebno je ohraniti odvečno prst in racionalno urediti po-
samezna gradbišča. Izvajalec mora upoštevati pogoje odloka
o ZN M1.

IX. KONČNI DOLOČBI

30. člen

Nadzor nad izvajanjem ZN opravljajo pristojne inšpek-
cijske službe.
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31. člen

Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu RS.

Št. 014-18/97
Bled, dne 2. oktobra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Bled
Franc Pelko l. r.

BOHINJ

3414.

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentira-
nju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86 in
5/90), 13. člena pravilnika o določanju imen naselij in ulic
ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št.
11/80) ter 9. in 125. člena statuta Občine Bohinj (Uradni list
RS, št. 57/97 – prečiščeno besedilo), je Občinski svet občine
Bohinj na 34. redni seji dne 6. novembra 1997 sprejel

O D L O K
o preimenovanju Ulice Jeseniško-Bohinjskega odreda
oziroma priključitev na že obstoječo triglavsko cesto

v naselju Bohinjska Bistrica

1. člen

Na območju Občine Bohinj, v naselju Bohinjska Bistri-
ca, se preimenuje Ulica Jeseniško-Bohinjskega odreda ozi-
roma se priključi na že obstoječo Triglavsko cesto.

2. člen

Območja in ime ulice je prikazano v kartografskih pri-
kazih ROTE in EHIŠ v merilu 1 : 5000. Kartografski prikazi
so sestavni del tega odloka in se hranijo na Geodetski upravi
Republike Slovenije, Območni geodetski upravi v Kranju,
izpostava v Radovljici, kjer so na vpogled vsem zainteresira-
nim uporabnikom in občanom.

Izdela se seznam hišnih številk starega in novega sta-
nja.

3. člen

Vsi državni organi, ki vodijo uradne evidence, so dolž-
ni v roku enega leta po uveljavitvi odloka, po uradni dolžno-
sti uskladiti svoje evidence s tem odlokom.

4. člen

Stroški za zamenjavo tablice s hišno številko bremenijo
proračun Občine Bohinj.

Lastniki oziroma upravljalci stavbe so dolžni zamenjati
staro tablico s hišno številko z novo.

5. člen

Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geo-
detska uprava v Kranju, izpostava v Radovljici, mora izvesti
predlagano spremembo v roku šest mesecev po objavi v
Uradnem listu RS.

6. člen

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

Št. 061-68/97
Bohinjska Bistrica, dne 6. novembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Bohinj
Jože Cvetek l. r.

BREZOVICA

3415.

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96) in 7. člena pravilnika o plačilih staršev za
programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96) ter 11. in 18.
člena statuta Občine Brezovica, je Občinski svet občine Bre-
zovica na 29. redni seji dne 23. 10. 1997 sprejel

S K L E P
o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih

programov v VVZ Brezovica

Ekonomske cene vzgojno-varstvenih programov v VVZ
Brezovica po posameznih programih znašajo mesečno na
otroka:

I. starostna skupina 42.207 SIT
II. starostna skupina 37.128 SIT
Krajši program od 4 do 5 ur s kosilom 20.520 SIT
Krajši program od 4 do 5 ur

z dopoldansko malico in kosilom 22.113 SIT

Občinski svet potrjuje sklep Sveta VVZ Brezovica:
– cena programa male šole pa se izenači s ceno II.

starostne skupine,
– cena enote Rakitna ostane še naprej usklajena s ceno

I. starostne skupine,
– odbitek za hrano znaša 250 SIT
– strošek rezervacije znaša 250 SIT
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o dolo-

čitvi cen v VVZ Brezovica, ki ga je sprejel Občinski svet
občine Brezovica na 24. redni seji, dne 20. 3. 1997.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu RS, uporablja pa se od 1. 9. 1997 dalje.

Št. 371-41/97
Brezovica, dne 23. oktobra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Brezovica

Leopold Pristavec l. r.

BREŽICE

3416.

Na podlagi 51. in 62. 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, 71/93,
47/93), 6. člena navodila o merilih za to, kaj se lahko šteje za
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objekte oziroma posege v prostor za katere po zakonu ni
potrebno lokacijsko dovoljenje, in kaj se lahko šteje za po-
možne objekte (Uradni list SRS, št. 27/85) in 73. člena v
zvezi s 17. členom statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št.
38/95), je Občinski svet občine Brežice na 34. seji dne 20.
10. 1997 sprejel

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

objektih za potrebe občanov in njihovih družin

1. člen

V odloku o določitvi pomožnih objektov za potrebe
občanov in njihovih družin (Uradni list SRS, št. 39/86) in
odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o pomožnih
objektih za potrebe občanov in njihovih družin (Uradni list
RS, št. 65/95) se dopolni 1. člen tako, da se doda nova točka
h, ki glasi:

h) nadstrešnice ali terase za dvorišča, vrtove in lokale v
sklopu obstoječih objektov in njihovih funkcionalnih zem-
ljišč.

2. člen

Dopolni se 3. člen odloka tako, da se doda nov četrti
odstavek, ki glasi:

“Postavitev naprav iz točke h je začasno možna tudi na
območjih, ki se urejajo s prostorsko izvedbenimi načrti pod
pogoji tega odloka in da le-ta ne omogoča kasnejšo izvedbo
rešitve v veljavnih prostorsko izvedbenih načrtih.”

3. člen

V 4. členu se za zadnjim odstavkom doda nov odsta-
vek, ki glasi:

“Površina nadstrešnice ne sme presegati polovico tlo-
risne površine objekta, kateremu pripadajo oziroma ne smejo
presegati 120 m2. Nadstrešnice se izvedejo lahko samo v eni
etaži, praviloma v pritličju (nivo terena).”

4. člen

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

Brežice, dne 20. oktobra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Brežice
Alojzij Slavko Sušin l. r.

3417.

Na podlagi določila 3. člena zakona o samoprispevku
(Uradni list SRS, št. 35/85), 3. in 56. člena zakona o referen-
dumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 13. in
14. člena statuta Krajevne skupnosti Globoko je Svet krajevne
skupnosti Globoko na 23. seji dne 12. 11. 1997 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka na Malem vrhu v Krajevni skupnosti
Globoko

1. člen

Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samopri-
spevka v denarju na območju dela vasi Mali vrh.

2. člen

Referendum bo v nedeljo 21. 12. 1997 od 7. do 19. ure,
na glasovalnem mestu, kot ga bo določila volilna komisija.
Kot dan razpisa referenduma se določi 21. 11. 1997. Od tega
roka se računajo roki, ki so potrebni za izvedbo referenduma.

3. člen

Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabila za
izvajanje programa krajevnega samoprispevka in sicer:

1. Modernizacija ceste Sv. Jakob-Rudjek v dolžini
2000 m.

2. Preplastitev ceste Strgar-Sv. Jakob v dolžini 700 m.

4. člen

Krajevni samoprispevek se uvede za dobo 5 let, in sicer
od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002.

5. člen

Zavezanci za plačilo krajevnega samoprispevka so kraja-
ni dela vasi Mali vrh in lastniki nepremičnin, ki jim bo izbolj-
šana uporaba nepremičnin z realizacijo programa samopris-
pevka, in sicer:

– v višini 4.500 SIT na mesec plačujejo naslednji zave-
zanci: Cvetkovič Jože, Vel. Obrež 20, Dobova; Mijokovič
Lazar, Šolska ulica 9, Brežice; Radanovič Franc, Mali vrh 12,
Globoko; Kostevc Urška, Gregorčičeva 11, Brežice; Zakšek
Anka, Šubičeva 7, Brežice; Šetinc Franc, Prečna pot 16, Bre-
žice; Zuber Branko, Maistrova 4, Brežice; Bajc Ivan, Cvetna
ulica 4, Dobova; Germovšek Ivana, Globoko 13, Globoko;
Dvoršak Jožef, Blatno 46, Globoko; Strgar Jože, Globoko 74,
Globoko; Sotošek Ivan, Mali vrh 10c, Globoko; Drugovič
Ivan, Zgornji Obrež 14, Artiče; Kržan Janko, Globoko 66,
Globoko; Rožman Blaž, Podvinje 29, Kapele; Kopinč Bran-
ko, Kocbekova 9, Brežice; Kržan Andrej, Marof 10, Brežice,
Bibič Jože, Blatno 41, Globoko; Drugovič Slavko, Blatno 43,
Globoko; Belovari Davor, Partizanska 27, Trbovlje; Golubo-
vič Gordana, Bizeljska cesta 20, Brežice; Vračun Ivan, Ulica
Ilije Greguriča 6, Brežice; Kostevc Jože, Škvarčeva 5, Breži-
ce; Zenili Jožica, Opekarska 12, Brežice; Korajič Velimir,
Šolska 9, Brežice; Krstov Irena, Kettejeva 6, Brežice; Kopinč
Stanko, Ilirska 17, Dobova; Krivec Alojz, Petrovče 94; Vu-
čajnk Marjan, Prešernova ulica 2, Brežice; Peterkovič Marja-
na, Črnc 11, Brežice, Držič Andrej, Bukošek 5, Brežice; Šeko-
ranja Ivan, Adamičeva 4, Ljubljana; Ogorelc Jožefa, Trdinova
6, Brežice; Brkljačič Ankica, Badeličeva 11, Zagreb; Stergar
Stanko, Sela 28, Dobova; Polovič Franc, Sela 2, Dobova;
Agrež Ivan, Piršenbreg 16, Globoko; Hudina Anton, Vodni-
kova ul. 7, Zreče; Urek Mihelca, Kopitarjeva 3, Brežice; Ogo-
revc Ivan, Jurčičeva 23, Brežice; Kovačič Martin, Črnc 47,
Brežice; Ogorevc Martin, Krška vas 23, Krška vas; Kos Rozi-
ka, Armeško 36, Brestanica; Ogorevc Marija, Mali vrh 36,
Globoko; Simon Mihael, Ljubljanska 116, Domžale; Lepšina
Martin, Bratov Milavcev 46, Brežice; Gorišek Marija, Mali
vrh 28, Globoko; Rebernik Marija, Bizeljska cesta 26, Breži-
ce; Cizl Alojz, Krška vas 59, Krška vas; Žibret Niko, Lapajne-
tova 18, Krško; Verstovšek Ana, Bratov Milavcev 69, Breži-
ce; Hotko Rozika, Naselje heroja Maroka 10, Sevnica,
Potočnik Ivan, Loška cesta 83, Žiri; Kržan Andrej, Marof 10,
Brežice,

– v višini 2.250 SIT plačujejo naslednji zavezanci: Pre-
skar Janko, Piršenbreg 6, Globoko; Zidarič Franc, Sela 17,
Dobova; Pinterič Angela, Spodnja Pohanca 18, Artiče; Flis
Ciril, Globoko 38, Globoko; Leskovšek Marjan, Globoko 22,
Globoko; Škvarč Ivan, Vel. Obrež 52, Dobova; Kostrevc Bran-
ko, Blatno 45, Globoko; Varlec Anica, Dečno selo 32/a, Arti-
če; Januška Josip, Gaberje 45, Dobova; Glogušek Jože, Miha-
lovec 61, Dobova; Tršelič Bogomir, Gor. Lenart 31, Brežice;
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Cizl Jože, Brezina 64/b, Brežice; Lubšina Miha, Cundrovec
11, Brežice; Bučar Andrej, Laze 14a, Dol pri Ljubljani; Rož-
man Miran, Glogov brod 1, Artiče; Sušin Milan, Mali vrh 52,
Globoko, Kežman Justina, Sela 18, Dobova; Juratovec Mar-
tin, Brezina 54, Brežice; Poček Franc, Gornji Lenart 48, Bre-
žice; Pinterič Terezija, Kapele 15a, Kapele,

– v višini 1.500 SIT plačujejo naslednji zavezanci: Mat-
jašič Ivan, Globoko 7, Globoko; Štrubelj Miro, CKŽ 85, Krš-
ko, Piklc Jože, Globoko 36, Globoko; Pajdaš Darinka, Globo-
ko 34, Globoko; Vogrinc Franc, Trnje 19, Brežice; Strgar
Franc, Mali vrh 33, Globoko; Gregorevčič Stanko, Mali vrh
31, Globoko.

Zavezanci samoprispevka so tudi pravni nasledniki seda-
njih lastnikov.

Valorizacija v izračunu ni zajeta.

6. člen

Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci po do-
ločbah 12. člena zakona o samoprispevku.

7. člen

Pravico glasovati imajo zavezanci iz 5. člena tega sklepa.

8. člen

Samoprispevek odtegujejo od zavezancev, ki prejemajo
osebne prejemke, izplačevalci osebnih prejemkov, od ostalih
zavezancev pa DURS, DU Brežice, izpostava Brežice.

Krajevna skupnost dostavi davčnem organu seznam za-
vezancev, od katerih bo obračunaval samoprispevek.

9. člen

Na referendumu glasujejo volilci tajno z glasovnico, ki
vsebuje besedilo:

Krajevna skupnost Globoko

G L A S O V N I C A

za glasovanje na referendumu dne 21. 12. 1997, za uved-
bo krajevnega samoprispevka v denarju za obdobje od 1. 1.
1998 do 31. 12. 2002 na območju dela vasi Mali vrh.

Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabila za
izvajanje programa krajevnega samoprispevka, in sicer:

1. modernizacija ceste Sv. Jakob–Rudjek v dolžini
2000 m,

2. preplastitev ceste Strgar–Sv. Jakob v dolžini 700 m.
Zavezanci za plačilo krajevnega samoprispevka so kraja-

ni dela vasi Mali vrh in lastniki nepremičnin, ki jim bo izbolj-
šana uporaba nepremičnin z realizacijo programa samopris-
pevka, in sicer:

– v višini 4.500 SIT na mesec plačujejo naslednji zave-
zanci: Cvetkovič Jože, Veliki Obrež 20, Dobova; Mijokovič
Lazar, Šolska ulica 9, Brežice, Radanovič Franc, Mali vrh 12,
Globoko; Kostevc Urška, Gregorčičeva 11, Brežice; Zakšek
Anka, Šubičeva 7, Brežice; Šetinc Franc, Prečna pot 16, Bre-
žice; Zuber Branko, Maistrova 4, Brežice; Bajc Ivan, Cvetna
ulica 4, Dobova; Germovšek Ivana, Globoko 13, Globoko;
Dvoršak Jožef, Blatno 46, Globoko; Strgar Jože, Globoko 74,
Globoko; Sotošek Ivan, Mali vrh 10c, Globoko; Drugovič
Ivan, Zgornji Obrež 14, Artiče; Kržan Janko, Globoko 66,
Globoko; Rožman Blaž, Podvinje 29, Kapele; Kopinč Bran-
ko, Kocbekova 9, Brežice; Bibič Jože, Blatno 41, Globoko;
Drugovič Slavko, Blatno 43, Globoko; Belovari Davor, Parti-
zanska 27, Trbovlje; Golubovič Gordana, Bizeljska cesta 20,
Brežice; Vračun Ivan, Ulica Ilije Greguriča 6, Brežice; Ko-
stevc Jože, Škvarčeva 5, Brežice; Zenili Jožica, Opekarska 12,
Brežice; Korajič Velimir, Šolska 9, Brežice; Krstov Irena,

Kettejeva 6, Brežice; Kopinč Stanko, Ilirska 17, Dobova;
Krivec Alojz, 3301 Petrovče 94; Vučajnk Marjan, Prešernova
ulica 2, Brežice; Peterkovič Marjana, Črnc 11, Brežice; Deržič
Andrej, Bukošek 5, Brežice; Šekoranja Ivan, Adamičeva 4,
Ljubljana; Ogorelc Jožefa, Trdinova 6, Brežice; Brkljačič An-
kica, Badeličeva 11, Zagreb; Stergar Stanko, Sela 28, Dobova;
Polovič Franc, Sela 2, Dobova; Agrež Ivan, Piršenbreg 16,
Globoko; Hudina Anton, Vodnikova ul. 7, Zreče; Urek Mihel-
ca, Kopitarjeva 3, Brežice; Ogorevc Ivan, Jurčičeva 23, Breži-
ce; Kovačič Martin, Črnc 47, Brežice; Ogorevc Martin, Krška
vas 23, Krška vas; Kos Rozika, Armeško 36, Brestanica;
Ogorevc Marija, Mali vrh 36, Globoko; Simon Mihael, Ljub-
ljanska 116, Domžale; Lepšina Martin, Bratov Milavcev 46,
Brežice; Gorišek Marija, Mali vrh 28, Globoko; Rebernik
Marija, Bizeljska cesta 26, Brežice; Cizl Alojz, Krška vas 59,
Krška vas; Žibret Niko, Lapajnetova 18, Krško; Verstovšek
Ana, Bratov Milavcev 69, Brežice; Hotko Rozika, Naselje
heroja Maroka 10, Sevnica; Potočnik Ivan, Loška cesta 83,
Žiri; Kržan Andrej, Marof 10, Brežice,

– v višini 2.250 SIT plačujejo naslednji zavezanci: Pre-
skar Janko, Piršenbreg 6, Globoko; Zidarič Franc, Sela 17,
Dobova; Pinterič Angela, Spodnja Pohanca 18, Artiče; Flis
Ciril, Globoko 38, Globoko; Leskovšek Marjan, Globoko 22,
Globoko; Škvarč Ivan, Vel. Obrež 52, Dobova; Kostrevc Bran-
ko, Blatno 45, Globoko; Varlec Anica, Dečno selo 32a, Arti-
če; Januška Josip, Gaberje 45, Dobova; Glogušek Jože, Miha-
lovec 61, Dobova; Tršelič Bogomir, Gornji Lenart 31, Brežice;
Cizl Jože, Brezina 64b, Brežice; Lupšina Miha, Cundrovec
11, Brežice; Bučar Andrej, Laze 14a, Dol pri Ljubljani; Rož-
man Miran, Glogov brod 1, Artiče; Sušin Milan, Mali vrh 52,
Globoko; Kežman Justina, Sela 18, Dobova; Juratovec Mar-
tin, Brezina 54, Brežice; Poček Franc, Gornji Lenart 48, Bre-
žice; Pinterič Terezija, Kapele 15a, Kapele,

– v višini 1.500 SIT plačujejo naslednji zavezanci:
Matjašič Ivan, Globoko 7, Globoko; Štrubelj Miro, CKŽ

85, Krško; Piklc Jože, Globoko 36, Globoko; Pajdaš Darinka,
Globoko 34, Globoko; Vogrinc Franc, Trnje 19, Brežice, Str-
gar Franc, Mali vrh 33, Globoko; Gregorevčič Stanko, Mali
vrh 31, Globoko.

Zavezanci samoprispevka so tudi pravni nasledniki seda-
njih lastnikov.

G L A S U J E M

ZA  PROTI

Glasuje se tako, da se obkroži “ZA”, če se strinja z
uvedbo samoprispevka, oziroma “PROTI”, če se ne strinja z
uvedbo samoprispevka.

10. člen

Za izvedbo programa skrbi svet KS Globoko, preko ime-
novanega gradbenega odbora in nadzornega sveta. Krajevna
skupnost poroča o zbiranju sredstev na zboru krajanov.

Svet KS odloči o načinu uporabe sredstev, ki ostanejo po
zadostitvi potreb, zaradi katerih je bil samoprispevek uveden.

11. člen

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

Predsednik
Sveta KS Globoko

Ivan Živič l. r.
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CELJE

3418.

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

S K L E P
o objavi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka

o priznanjih Mestne občine Celje

Objavljam odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o priznanjih Mestne občine Celje, ki ga je sprejel Občinski
svet mestne občine Celje na seji dne 18. 11. 1997.

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 18. 11. 1997 sprejel

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

Mestne občine Celje

1. člen

V odloku o priznanjih Mestne občine Celje (Uradni list
RS, št. 9/95 in 30/96) se 2. člen spremeni oziroma dopolni
tako, da se glasi:

“Priznanja Mestne občine Celje so:
1. naziv Častni meščan Celja
2. Celjski grbi
– Zlati celjski grb
– Srebrni celjski grb
– Bronasti celjski grb
3. Sejemsko priznanje Mestne občine Celje
4. Županovo priznanje.
Podrobne sestavine priznanj (obliko priznanj in listin)

določi župan Mestne občine Celje.”

2. člen

Spremeni in dopolni se prvi odstavek 3. člena in glasi:
“Priznanja Mestne občine Celje iz 2. člena od 1. do 3.

točke podeli občinski svet mestne občine, pod 4. točko pa župan
mestne občine, in sicer posameznikom, skupinam oseb, podjet-
jem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom.”

3. člen

Spremenita in dopolnita se prvi in drugi odstavek 4.
člena tako da 4. člen na novo glasi:

“O podelitvi naziva Častni meščan Celja in celjskih
grbov odloča Občinski svet mestne občine Celje na predlog
Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priz-
nanja in nagrade.

O podelitvi Županovega  priznanja odloča župan Mest-
ne občine Celje.

Za pripravo predlogov za podeljevanje Sejemskega priz-
nanja Mestne občine Celje imenuje občinski svet strokovno
komisijo, ki odloči o dobitnikih priznanj. Občinski svet mest-
ne občine Celje pa to odločitev naknadno potrdi.”

4. člen

Spremeni in dopolni se 7. člen, ki glasi:
“Strokovna in organizacijska dela v zvezi s podelitvijo

priznanj opravlja pristojna strokovna služba Mestne občine
Celje, ki skladno s predpisi vodi in hrani tudi evidenco o
podeljenih priznanjih.”

5. člen

Spremeni in dopolni se tretji odstavek 8. člena in glasi:
“Častni meščan Celja prejme ob podelitvi naziva umet-

niško darilo trajne vrednosti v višini najmanj denarne nagra-
de za zlati grb ter posebno listino, kjer so napisane častne
pravice.”

Spremenita se šesta in sedma alinea petega odstavka 8.
člena, ki na novo glasita:

“– izkazana pozornost ob smrti objava osmrtnice, daro-
vanje venca in zagotovitev dostojnega pogreba na stroške
MOC

– izkazana pozornost po smrti: skrb za urejenost groba
in še posebna pozornost ob dnevu mrtvih.”

6. člen

Spremeni in dopolni se 9. člen, tako da glasi:
“Zlati celjski grb podeljujemo za izredno življenjsko

delo ali za vrhunske uspehe in dosežke, ki so pomembni za
razvoj in ugled Mestne občine Celje.

Srebrni celjski grb podeljujemo za vrsto odmevnih do-
sežkov v daljšem časovnem obdobju, pomembnih za razvoj
Mestne občine Celje.

Bronasti celjski grb podeljujemo za enkratne uspehe v
zadnjem obdobju in kot spodbudo za nadaljnje ustvarjalno
delo.

Celjske grbe podeljujemo vsako leto ob občinskem praz-
niku na slavnostni seji. Praviloma podelimo en zlati, dva
srebrna in tri bronaste grbe.

Ob podelitvi zlatega, bronastega in srebrnega celjskega
grba prejmejo nagrajenci tudi denarno nagrado, katere višino
ob vsakoletnem sprejemu proračuna določi Občinski svet
mestne občine Celje v razmerju 6 : 4 : 2 za zlati, srebrni in
bronasti grb. Osnova za izračun je slovenska poprečna neto
plača v prvem trimesečju leta.”

7. člen

V prvem odstavku 10. člena se besedilo “Priznanje
Mestne občine Celje” nadomesti z besedilom “Sejemsko
priznanje Mestne občine Celje”.

8. člen

Za 10. členom se doda podnaslov in nov 10.a člen, ki
glasi:

“4. Županovo priznanje

10.a člen

Županovo priznanje podeljuje župan posameznikom in
skupinam kot aktualen odziv na dosežke in uspehe na vseh
področjih dela in ustvarjanja. Dosežki so pomembni za Ce-
lje, vendar ne dosegajo ravni celjskih grbov.”

9. člen

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

Št. 90100-001/95
Celje, dne 18. novembra 1997

Predsednik
Občinskega sveta

mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 5614 Št. 71 – 21. XI. 1997

GORNJI PETROVCI

3419.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni 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-I,
55/92, 13/93, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95, 44/97) ter 21.
člena statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št.
53/95), je Občinski svet občine Gornji Petrovci dne 7. no-
vembra 1997 sprejel

O D R E D B O
o razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih

ureditvenih pogojev za območje Goričkega v Občini
Murska Sobota za območje Občine Gornji Petrovci

I

Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev pro-
storskih ureditvenih pogojev za območje Goričkega v Obči-
ni Murska Sobota za območje Občine Gornji Petrovci (v
nadaljevanju: PUP Občine Gornji Petrovci).

II

Osnutek sprememb in dopolnitev PUP Gornji Petrovci
se razgrne na sedežu Občine Gornji Petrovci. Javna razgrni-
tev traja 30 dni od dneva objave v Uradnem listu RS.

III

V času javne razgrnitve lahko dajo občani, organi,
organizacije in skupnosti pismene pripombe k osnutku žu-
panu Občine Gornji Petrovci ali na sedežu Občine Gornji
Petrovci.

Št. 3242/97
Gornji Petrovci, dne 10. novembra 1997

Predsednik
Občinskega sveta

občine Gornji Petrovci
Karel Hari, dipl. inž. agr. l. r.

IVANČNA GORICA

3420.

Krajevna skupnost Temenica je na seji dne 4. 5. 1996
sprejela

S K L E P
o razpisu poizvedovalnega referenduma o priključitvi

Radanje vasi h Krajevni skupnosti Temenica

S tem sklepom se razpiše poizvedovalni referendum
Krajevne skupnosti Temenica.

Na poizvedovalnem referendumu se bodo krajani izre-
kli o priključitvi Radanje vasi h Krajevni skupnosti Teme-
nica.

Poizvedovalni referendum se izvede sočasno s prvo
priložnostjo, ko bodo odprta volišča.

Poizvedovalni referendum razpiše predsednik Krajevne
skupnosti Temenica.

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

Temenica, dne 10. novembra 1997.

Predsednik
Krajevne skupnosti Temenica

Ignac Kastelic l. r.

3421.

Krajevna skupnost Sobrače je na seji dne 16. 4. 1996
sprejela

S K L E P
o razpisu poizvedovalnega referenduma za izločitev

Radanje vasi iz Krajevne skupnosti Sobrače

S tem sklepom se razpiše poizvedovalni referendum
Krajevne skupnosti Sobrače.

Na poizvedovalnem referendumu se bodo krajani izre-
kli o izločitvi Radanje vasi iz Krajevne skupnosti Sobrače.

Poizvedovalni referendum se izvede sočasno s prvo
priložnostjo, ko bodo odprta volišča.

Poizvedovalni referendum razpiše predsednik Krajevne
skupnosti Sobrače.

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

Sobrače, dne 10. novembra 1997.

Predsednik
Krajevne skupnosti Sobrače

Jože Adamlje l. r.

3422.

Vaščani Radanje vasi so 8. 4. 1996 sprejeli

S K L E P
o razpisu Radanje vasi iz Krajevne skupnosti Sobrače

in priključitvi Radanje vasi h Krajevni skupnosti
Temenica

S tem sklepom se razpiše poizvedovalni referendum
Krajevne skupnosti Sobrače.

Na poizvedovalnem referendumu se bodo krajani nase-
lja Radanja vas izrekli o izločitvi iz Krajevne skupnosti
Sobrače in priključitvi h Krajevni skupnosti Temenica.

Poizvedovalni referendum se izvede sočasno s prvo
priložnostjo, ko bodo odprta volišča.

Poizvedovalni referendum razpiše predsednik naselja
Radanja vas.

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

Radanja vas, dne 11. novembra 1997.

Predstavnik
naselja Radanja vas

Avguštin Koleša l. r.
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KOBARID

3423.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Kobarid (Uradni
list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Kobarid na 34. seji
dne 21. 10. 1997 sprejel

S K L E P
o ekonomski ceni vrtca v Kobaridu

I

Občina Kobarid subvencionira program male šole v
višini 40%. Od te znižane cene se določi ustrezen prispevek
staršev v skladu s pravilnikom o plačilih staršev za programe
v vrtcih.

II

Ekonomske cene vrtca veljajo od 1. 10. 1997 dalje in so
izračunane na 12 mesecev. Za različne programe so
naslednje:

SIT
– polna ekonomska cena 38.500
– ekonomska cena skrajšanega programa 30.960
– ekonomska cena 3–4 urnega programa 17.150
– ekonomska cena celodnevne male šole 23.100
– ekonomska cena poldnevne male šole 18.580

III

Za sprotno usklajevanje cen z rastjo izhodiščne plače se
pooblasti župana.

IV

Ekonomska cena ne vključuje regresa za letni dopust,
jubilejnih nagrad, amortizacije in investicijskega vzdrževa-
nja. Ti stroški se v proračunu predvidijo posebej.

V

Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS, in velja od 1.
10. 1997 dalje.

Št. 601-3/97
Kobarid, dne 21. oktobra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kobarid

Pavel Sivec, dipl. inž. l. r.

3424.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Kobarid (Uradni
list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Kobarid na 34. seji
dne 21. 10. 1997 sprejel

S K L E P
o cenah šolskih prevozov v Občini Kobarid

I

Cene šolskih prevozov na prevožen kilometer in avto-
dan se povišajo za 10%, tako da znaša cena za:

SIT
– kombi: 93
– mali avtobus: 125

– avtobus s 25 in več sedeži: 140
– avtodan Logje: 23.787
– avtodan Drežnica: 13.219

II

Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS, velja pa od 1.
10. 1997 dalje.

Št. 601-8/97
Kobarid, dne 21. oktobra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kobarid

Pavel Sivec, dipl. inž. l. r.

KOČEVJE

3425.

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) in 16. člena statuta Občine Kočevje
(Uradni list RS, št. 39/95 in 48/95) je Občinski svet občine
Kočevje na seji dne 11. 11. 1997 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Kočevje

za leto 1997

1. člen

2. člen odloka o proračunu Občine Kočevje za leto
1997 se spremeni tako, da glasi:

Proračun Občine Kočevje se določa v naslednjih zne-
skih:

Bilanca prihodkov Račun
in odhodkov financiranja

Prihodki 1.045,374.300
Odhodki 1.044,574.300 800.000
Presežek 800.000
Primanjkljaj 800.000

Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova
razporeditev sta zajeti v bilanci prihodkov in odhodkov
ter računu financiranja, ki sta sestavni del občinskega
proračuna.

2. člen

Te spremembe odloka začnejo veljati osmi dan po obja-
vi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 401-11/96-0121
Kočevje, oktobra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kočevje
Alojz Košir l. r.
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KUNGOTA

3426.

Na podlagi drugega odstavka 10. člena in prvega od-
stavka 65. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93; 6/94 in Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95) ter
na podlagi 5. člena statuta Občine Kungota, MUV št. 8/95 je
Občinski svet občine Kungota na 23. redni seji dne 9. 10.
1997 sprejel

O D L O K
o obliki, vsebini in uporabi pečata Občine Kungota

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen

S tem odlokom se določa oblika in besedilo pečata
Občine Kungota, ki ga uporabljajo organi Občine Kungota
(v nadaljnjem besedilu: organi občine).

2. člen

S pečatom Občine Kungota (v nadaljnjem besedilu:
pečat občine) se potrjuje verodostojnost aktov, dopisov in
dokumentov organov občine.

II. OBLIKA IN BESEDILO PEČATA

3. člen

Pečat občine mora ustrezati določbam tega odloka.

4. člen

Pečat je okrogle oblike.
Premer pečata občine znaša 35 mm.
Pečat občine je obrobljen z dvema koncentričnima kro-

goma.

5. člen

V sredini pečata občine je grb Občine Kungota.
V zgornjem delu notranjega kroga pečata je besedilo

“Občina Kungota”.
V spodnjem delu notranjega kroga je lahko navedeno

še besedilo “župan”, “občinski svet” ali “občinski urad”.

6. člen

Poleg pečata iz 4. člena tega odloka lahko Občina Kun-
gota uporablja tudi mali pečat s premerom 20 mm.

Pečat male oblike je obrobljen le z enim krogom. V
malem pečatu mora biti navedeno isto besedilo kot to določa
5. člen tega odloka.

III. EVIDENCA IN HRAMBA PEČATOV

7. člen

Izdelovalec pečatov izroči Občini Kungota obenem s
pečatom tudi matrico.

Občinski urad mora voditi posebno evidenco o pečatih,
ki jih Občina Kungota uporablja in hrani.

Evidenca pečatov se vodi v posebni knjigi. Za posame-
zen pečat se v evidenci vpiše: tekoča številka pečata, številka
in datum naročila pečata, odtis pečata, začetek uporabe pečata,
organ občine, ki ga uporablja, podpis delavca, ki hrani pečat,
datum, ko je pečat vzet iz uporabe, ter morebitna opomba.

8. člen

Občinski urad mora matrice izdelanih pečatov varno
hraniti ali komisijsko uničiti.

Komisijsko se uničijo pečati, ki se več ne uporabljajo.
Če se pečat izgubi se mora izguba pečata objaviti v

uradnem glasilu in pečat razglasiti za neveljavnega.

IV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

9. člen

Občina Kungota mora v skladu z določbami tega odlo-
ka spremeniti svoje pečate z dnem veljavnosti odloka.

10. člen

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

Št. 0010-2/97
Zg. Kungota, dne 9. oktobra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kungota

Anton Škamlec l. r.

3427.

Na podlagi 1. člena zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 10/91) in na
podlagi 11. in 18. člena statuta Občine Kungota je Občinski
svet občine Kungota na 23. redni seji dne 9. 10. 1997 sprejel

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

Kungota

1. člen

Črta se besedilo “policijska postaja” v členu št. 15 in
besedilo se pravilno glasi:

Postopek o prekršku po tem odloku lahko predlagajo:
upravni organi, inšpekcijske in druge službe, občinske služ-
be vsak s svojega področja pristojnosti ter oškodovanec.

2. člen

Odlok začne veljati z dnem sprejetja na seji Občinskega
sveta občine Kungota, objavi pa se v Uradnem listu Republi-
ke Slovenije.

Št. 222/-1-97
Zg. Kungota, dne 9. oktobra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kungota

Anton Škamlec l. r
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LENDAVA

3428.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o ureja-
nju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84) ter 24. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS,
št. 32/95, 20/96 in 21/97) je Občinski svet občine Lendava
na seji dne 26. 10. 1997 sprejel

O D L O K
o spremembi zazidalnega načrta za območje
mednarodnega mejnega prehoda Dolga vas

I. UVODNI DOLOČBI

1. člen

S tem odlokom se sprejme sprememba zazidalnega na-
črta za območje mednarodnega mejnega prehoda Dolga vas
(Uradni list RS, št. 3/93), ki jo je izdelal ZEU – Zavod za
urbanizem pod št. 16/96-ZN/LE.

2. člen

Sprememba zazidalnega načrta vsebuje sestavine, ki
prikazujejo pogoje za urbanistično oblikovanje, funkcional-
ne in oblikovalske rešitve objektov in naprav ter rešitev
prometnega, energetskega in kanalizacijskega omrežja,
omrežja zvez in drugih posegov v prostor.

Vsebina dokumentacije:
1. Tekstualni del:
– obrazložitev prostorskih ureditev po posameznih po-

dročjih;
– etape izvajanja zazidalnega načrta;
– soglasja pristojnih organov in organizacij.
2. Grafični del:
– izrez iz prostorskega plana Občine Lendava;
– kopija katastrskega načrta z območjem obdelave;
– ureditvena situacija
– prometna ureditev;
– zbirna karta komunalnih naprav,
– zeleni sistem.

II. OPIS MEJA

3. člen

Črta se besedilo 3. člena odloka in nadomesti z novim
besedilom:

Območje zazidalnega načrta za mejni prehod Dolga vas
zajema naslednje parcelne številke:

669/1, 669/2, 671, 673/1, 673/2, 673/3, 674/1, 674/2,
676, 677, 679, 680, 682, 683, 684/1, 684/2, 685, 688/1,
688/2, 688/3, 688/4, 689/1, 689/2, 690/1, 690/2, 670/3, 672/2,
675/2, 678/2, 681/2, 687/2, 991/1, 991/2, 991/3, 992 del,
993 del, 664/5, 664/6, 667/2, 661/3, 656/3, 650/3, 645/3,
646/3, 645/4, 641/3, 641/4, 640/3, 640/4, 639/3, 639/4, 638/4,
638/3, 637/3, 637/4, 636/3, 636/4, 635/3, 635/4, 630/3, 630/4,
625/3, 624/3, 623/3, 622/3, 638/7, 638/2, 638/6, 638/5, 696/1
del, 695/1, 695/2, 694/1, 694/2, 693/1, 693/2, 692/1, 692/2,
691/1, 691/3, 691/4, 5489 cesta, 985 občinska pot del;

in se deli na tri dele:
(A) Območje mejne kontrole za delovanje mejnih služb

(policija, carina, inšpekcije), ki zajema naslednje parcele
oziroma dele parcel:

magistralna cesta M 12-1, 667/2, 664/5, 664/6, 661/3,
656/3, 650/3, 646/3, 645/3, 645/4, 641/3, 641/4, 640/3, 640/4,
639/3, 639/4, 638/4, 638/3, 638/2, 638/7, 669/1, 669/2;

(B) Gospodarski del (špedicija, gostinstvo, trgovina, po-
slovne in servisne dejavnosti, bencinski servis), ki zajema
naslednje parcele ali dele parcel:

645/3, 645/4, 641/3, 641/4, 640/3, 639/3, 639/4, 638/4,
638/3, 638/7, 637/3, 637/4, 636/3, 636/4, 635/3, 635/4, 630/3,
630/4, 625/3, 624/3, 623/3, 622/3, 696/1 del, 695/1, 695/2,
694/1, 694/2, 693/1, 693/2, 692/1, 692/2, 638/5 del, 691/4,
691/3, 691/1, 638/2, priključek na magistralno cesto M 12-1,
690/1, 991/1, 991/2, 688/1, 689/1, 689/2, 688/3;

(C) Območje zaselka stanovanjskih hiš z novo dovozno
cesto, ki zajema naslednje parcele ali dele parcel:

688/1, 991/2, 689/1, 689/2, 688/3, 688/2, 685, 684/2,
684/1, 683, 682, 680, 679, 677, 676, 674/1, 673/2, 673/1,
671, 670/3, 672/2, 675/2, 678/2, 681/2, 687/2, 688/4;

III. FUNKCIJE OBMOČIJ S POGOJI ZA IZRABO
IN KVALITETO GRADITVE ALI DRUGIH POSEGOV

V PROSTOR

4. člen

Drugi odstavek 5. člena se dopolni tako, da se za zad-
njim stavkom namesto pike postavi vejica, in nadaljuje: “ra-
zen, če ni dostop do stanovanjskih objektov urejen z zahod-
ne strani tako, da je ločen od mejnega prehoda (za protihrupno
bariero) in ne povzroča motenj v njegovem funkcioniranju.

5. člen

Črta se besedilo 7. člena in se nadomesti z novim bese-
dilom:

Predvidene graditve in ureditve obsegajo:
a) Postavitev dveh kontejnerjev in kabin za carino in

policijo na delu parcele št. 667/2 od obstoječega kontrolnega
objekta: ob zahodni steni ter kontejner za carino na izstopu
iz ožjega mejnega območja na parc. št. 638/2.

 Postavitev kontejnerja na parc. št. 667/2 je začasna.
Kontejner se nadomesti s prizidkom k obstoječemu mejnemu
objektu (glej točko d).

b) Gradnja prizidkov in nadzidava obstoječega špedi-
cijsko-gostinskega objekta na delu parcele št. 638/2.

c) Gradnja večnamenskih objektov (poslovno-trgovsko-
gostinske dejavnosti) s pripadajočimi parkirnimi prostori na
delih parcel št. 691/1, 691/2, 691/3, 692/2, 692/1, 693/1,
693/2, 694/1, 694/2, 622/1, 623/1, 624/1, 625/1, 630/1, 631/1,
695/1, 695/2, 622/3, 623/3, 624/3, 625/3, 630/3, 630/4, 635/4,
635/3 in 638/5.

d) Gradnja prizidka k obstoječemu mejnemu objektu na
parc. št. 667/2. Potrebne površine je možno dobiti tudi z
nadzidavo obstoječega objekta mejne kontrole.

e) Gradnja bencinskih servisov na delih parcel 691/3,
691/4, 692/2, 693/2, 690/1, 690/2, 689/1.

f) Gradnja špedicijskih objektov na parc. št. 635/3,
636/3, 637/3, 638/4, 639/3, 640/3, 641/3, 639/4, 640/4, 641/4.

g) Parc. št. 688/3 je rezervirana za ureditev spremljajo-
čih dejavnosti mejnega platoja (npr. ureditev parkirišča za
tovornjake ali osebna vozila).

h) Ureditev parkirnih in manipulativnih površin za to-
vorna in osebna vozila je opredeljena v točki c.

i) Ureditev zelenih površin na vseh preostalih površi-
nah platoja in okolice objektov.

j) Obstoječe območje individualne stanovanjske grad-
nje z možnostjo adaptacij, rekonstrukcij, gradnja prizidkov
in nadomestnih gradenj v skladu z zazidalnim načrtom na
parcelah št. 688/2, 685, 684/2, 684/1, 683, 682, 680, 679,
677, 676, 674/1, 673/2, 673/1, 671, 673/3.

Opravljanje dejavnosti, ki pogojujejo komuniciranje na
zahodno ležeči mejni plato (špedicije ipd.) ni dovoljeno na
tem območju
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6. člen

Dopolni se besedilo 8. člena odloka tako, da se za
zadnjo alineo doda nova, ki glasi:

– “arhitektonsko oblikovanje objektov naj bo transpa-
rentno. Priporočamo formo,  ki naj odstopa od oblikovanja
individualnih stanovanjskih hiš. Pogoj za postavitev objek-
tov zahodno od ceste je, da se glavni volumni predvidenih
objektov ravnajo po gradbeni liniji. Priporočamo uporabo
krajinsko tipičnih elementov, prilagojenih arhitekturnemu
izrazu novih objektov”

– Za zadnjo alineo se doda novi odstavek, ki glasi:
“Pogoji oziroma priporočila za arhitekturno oblikova-

nje objektov so opredeljeni v tekstualnem delu Programske
zasnove območja MMp Dolga vas pri Lendavi in so sestavni
del spremembe zazidalnega načrta.”

7. člen

Črta se besedilo 9. člena odloka in nadomesti z novim
besedilom:

Maksimalni dovoljeni gabariti za predvidene objekte in
možnost odstopanja:

a) Prizidek k mejnemu objektu: 14 x 8 m z možnostjo
odmika navznoter; višinski gabarit maksimalno do gabarita
obstoječega objekta.

Možna je nadzidava mejnega obstoječega objekta za
eno etažo, ob istočasnem preoblikovanju nadstrešnice nad
kontrolnimi voznimi pasovi.

b) Prizidek in nadzidava obstoječega gostinsko špedi-
cijskega objekta tlorisna velikost 8 x 11 m na južni strani in
5 x 11 m na severni strani, možnost odstopanja + 1 m. Če iz
tehnoloških razlogov nadzidava ni možna, je dopustna grad-
nja nadomestnega objekta.

c) Večnamenski objekti v južnem delu kompleksa (go-
stinstvo, trgovina, poslovni prostori): P + 1 (+ M).

 Velikosti objektov:
–  trgovsko-gostinski objekt: tlorisna velikost (34 x 14)

v pritličju, možnost odstopanja + 1 m, in delitev v dva
volumna (14 x 14 in 14 x 7)m v nadstropju. Terasa med
nastalima volumnoma in dostop na razgledni stolp.

–  gostinsko-poslovni objekt: 22 x 14 m, možnost od-
stopanja + 1 m.

d) Špedicijski objekti: širina objektov 9 m z možnostjo
odstopanja +1 m. (vrzeli med objekti se lahko zapolnijo npr.
z javnimi sanitarijami).

e) Bencinska servisa z nadstrešnicami:
Na vzhodni strani ceste 18.50 x 9.50 m, razdeljen v dva

sklopa, z nadstrešnicami;
Na zahodni strani 14 x 14 m, z nadstrešnicami;
Objekta sta pritlična.
f) Predvidena je širitev mostu na izstopni strani za en

vozni pas + pločnik za pešce, na vstopni strani pa dva pasova
+ pločnik za pešce.

8. člen

10. člen se črta.

IV. UREJANJE PROMETNEGA, ENERGETSKEGA,
VODOVODNEGA IN KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA

TER SISTEMA ZVEZ

9. člen

Črta se besedilo 14. člena odloka, ter nadomesti z no-
vim besedilom, ki glasi:

“Dovoz do individualnih stanovanjskih objektov se za-
gotavlja po posebni predvideni dovozni cesti na vzhodni stra-
ni stavbnih parcel in z ureditvijo novih dovozov na dvoriščih.

Dovozno pot je možno urediti tudi tik ob ustrezni proti-
hrupni barieri, pod pogojem, da ne moti funkcioniranja pla-
toja”.

10. člen

Črta se besedilo 18. člena in nadomesti z novim:
“Vsi objekti se po končani gradnji in pred pridobitvijo

uporabnega dovoljenja morajo priključiti na kompleksno ure-
jeno komunalno omrežje”.

11. člen

V 19. členu odloka se črta besedilo zadnjega odstavka
ter nadomesti z novim, ki glasi:

“Vsi predvideni objekti se priključijo na obstoječe in
dograjeno nizko napetostno omrežje.

V. ETAPNOST IZVAJANJA

12. člen

Črta se besedilo 22. člena ter nadomesti z novim, ki
glasi:

“Posamične gradnje (vrzeli) na območju individualne
stanovanjske gradnje (vzhodni del kompleksa) se lahko gra-
dijo v skladu s potrebami investitorjev na posamezni lokaci-
ji, razen za dejavnosti, navedene v 5. členu, točka j) tega
odloka.

13. člen

Črta se besedilo 23. člena ter nadomesti z novim bese-
dilom, ki glasi:

“Predvideni objekti, namenjeni za funkcioniranje mej-
nega prehoda se lahko gradijo v več etapah.

Prva etapa izvajanja zazidalnega načrta obsega:
–  ureditev oziroma razširitev mostu med Slovenijo in

Madžarsko;
Druga etapa:
– urejanje vseh prometnih površin;
– ureditev parkirnih in manipulativnih površin;
– izgradnjo kompletnega infrastrukturnega omrežja (ka-

nalizacija, vodovod, elektrika, telefon) s potrebnimi presta-
vitvami omrežij;

–  možno je graditi objekte v gospodarskem delu plato-
ja, pod pogojem, da jih je mogoče priključiti na skupno
komunalno opremo;

–  objekte za špedicijo na parcelah ali delih parcel št.
635/3, 636/3, 637/3, 638/4, 639/3, 640/3, 641/3, 639/4, 640/4
in 641/4 je možno graditi z izrecnim soglasjem lastnika zgra-
jene komunalne opreme.

Tretja etapa:
–  graditev dovozne ceste za stanovalce v kompleksu

individualnih stanovanjskih objektov.

14. člen

K besedilu 24. člena odloka se doda novi odstavek, ki
glasi:

“Izjemno postavljeni objekti (kontejnerji) na parc. 691/1
se morajo odstraniti v predpisanem času”.

15. člen

Črta se besedilo 26. člena odloka ter nadomesti z novim
besedilom, ki glasi:

“Za graditev objektov in naprav na območju zazidalnega
načrta mora investitor pridobiti lokacijsko dovoljenje, oziroma
enotno gradbeno dovoljenje, ki ga na podlagi tega odloka in
izdelane lokacijsko tehnične dokumentacije oziroma izreza iz
spremembe ZN izda pristojni upravni organ”.
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VI. KONČNE DOLOČBE

16. člen

Črta se besedilo 27. člena odloka ter nadomesti z novim
besedilom, ki glasi:

“Zazidalni načrt območja mejnega prehoda je na vpo-
gled občanom in organizacijam pri Oddelku za urbanizem,
gradbene in komunalne zadeve Občine Lendava in UE Len-
dava”.

17. člen

Črta se besedilo 28. člena odloka ter nadomesti z novim
besedilom, ki glasi:

“Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo re-
publiške in občinske inšpekcijske službe”.

18. člen

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

Št. 352-2/92-7
Lendava, dne 27. oktobra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Lendava

Anton Balažek l. r.

3429.

Na podlagi 24. člena statuta Občine Lendava (Uradni
list RS, št. 32/95, 20/96 in 21/97) je Občinski svet občine
Lendava na seji dne 27. 10. 1997 sprejel

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o gospodarjenju

z javnimi potmi v Občini Lendava

1. člen

Besedilo 10. člena odloka o gospodarjenju z javnimi
potmi v Občini Lendava (Uradne objave Pomurja, št. 31/86)
se v celoti nadomesti z novim besedilom, ki glasi:

“Da se preprečijo škodljivi vplivi okolice na javno pot
in cestni promet mora upravljalec javnih poti pred kakršnim-
koli posegom v prostor, predvsem v primeru gradnje objek-
tov, določiti odmik od zunanjega roba sveta javne poti, ki je
praviloma 3 m od zunanjega roba oziroma manjši, če je
zagotovljena varnost cestnega prometa. Investitorji so dolžni
predložiti pred pridobitvijo lokacijskega ali enotnega grad-
benega dovoljenja pristojnemu upravnemu organu Upravne
enote Lendava soglasje oziroma pogoje od upravljalca javne
poti.

Upravljalec javnih poti lahko od lastnikov zahteva tudi
odstranitev dreves in grmičevja, kolikor le-ti ovirajo pre-
glednost in promet.”

2. člen

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

Št. 22-9/85-6
Lendava, dne 27. oktobra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Lendava

Anton Balažek l. r.

3430.

Občinska volilna komisija je v skladu s 85. in
90. členom zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št.
72/93, 7/94, 33/94 in 70/95), na podlagi zapisnikov pristoj-
nih volilnih komisij krajevnih skupnosti, ki so ugotovile izid
glasovanja za volitve članov sveta novoustanovljenih kra-
jevnih skupnosti Občine Lendava ter zapisnikov volilnih
odborov, ki so vodili volitve v volilnih telesih za izvolitev
članov sveta krajevnih skupnosti, ugotovila rezultate glaso-
vanja ter daje

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov sveta novoustanovljenih krajevnih

skupnosti Občine Lendava, dne 26. oktobra 1997

I

Na volitvah 26. oktobra 1997 je bilo skupaj oddanih
1.391 glasovnic, od tega 43 neveljavnih glasovnic in 1.348
veljavnih glasovnic. S potrdilom ni glasoval nihče.

II

Rezultati glasovanja za volitve članov sveta krajevnih
skupnosti Občine Lendava na volitvah, dne 26. oktobra 1997

1. KS DOLINA :
Volilna enota – 1: Dolina
Število volilcev: 289
Število oddanih glasovnic: 150
Število neveljavnih glasovnic: 1
Število veljavnih glasovnic: 149

1. Jožef Kopinja,
30. 11. 1931, Dolina 82, upokojenec 45 glasov

2. Jožef Kiš,
22. 4. 1936, Dolina 70, upokojenec 67 glasov

3. Dezső Gerencsér,
18. 1. 1952, Dolina 3/e, mizar 74 glasov

4. Franc Sabo,
2. 7. 1946, Dolina 19/c, gasilski tehnik 125 glasov

5. Ferenc Pozderec,
2. 7. 1940, Dolina 4/a, voznik 33 glasov

6. József Toth,
24. 11. 1950, Dolina 32/a, voznik 76 glasov

7. István Horvát, 21. 10. 1950,
Dolina 31/a, kovinostrugar 113 glasov

8. Jože Kovač,
10. 9. 1952, Dolina 100, delavec 70 glasov

2. KS PINCE:
Volilna enota – 1: Pince
Število volilcev: 202
Število oddanih glasovnic: 105
Število neveljavih glasovnic: 4
Število veljavnih glasovnic: 101
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1. Helena Györköš,
19. 10. 1960, Pince 33/a, administratorka 39 glasov

2. Ladislav Kiš,
8. 1. 1964, Pince 4/a, 68 glasov

3. Judita Hozjan,
26. 4. 1970, Pince 68, šivilja 50 glasov

4. Janez Šimon,
30. 6. 1968, Pince 22/a, strojni tehnik 48 glasov

5. István Varga,
26. 6. 1952, Pince 5/b, voznik 68 glasov

6. Magda Jaklin,
20. 6. 1956, Pince 7, kmetovalka 71 glasov

7. Artur Gál,
25. 3. 1969, Pince 1/b, voznik 74 glasov

8. Štefan Völgyi,
20. 12. 1939, Pince 1/a, voznik 69 glasov

3. KS PINCE MAROF - BENICA:
Volilna enota – 1: Pince Marof, Benica
Število volilcev: 160
Število oddanih glasovnic: 109
Število neveljavnih glasovnic: 1
Število veljavnih glasovnic: 108
1. Goran Jezernik,

30. 10. 1972, Benica 11, keramičar 63 glasov
2. Mirko Gaberšček,

19. 2. 1956, Benica 8/a, kovinar 67 glasov
3. Ivan Rubin,

23. 7. 1952, Benica 1/a, voznik 60 glasov
4. Dragan Ilič,

15. 3. 1956, Pince Marof 10, mizar 70 glasov
5. Stanislav Bensa, 8. 5. 1953,

Pince Marof 15, inž. strojništva 85 glasov

4. KS GENTEROVCI:
Volilna enota – 1: Genterovci
Število volilcev: 193
Število oddanih glasovnic: 120
Število neveljavnih glasovnic: 4
Število veljavnih glasovnic: 116
1. István Dancs,

6. 8. 1943, Genterovci 76, klepar 42 glasov
2. Imre Soos,

29. 11. 1966, Genterovci 72, trgovec 60 glasov
3. József Csuka,

23. 8. 1944, Genterovci 5, kmetovalec 87 glasov
4. Annamarija Vida,

9. 12. 1976, Genterovci 40, delavka 40 glasov
5. Nenad Jovanović,

3. 5. 1964, Genterovci 60, trgovec 70 glasov

Volilna enota – 2: Kamovci
Število volilcev: 104
Število oddanih glasovnic: 69
Število neveljavnih glasovnic: 11
Število veljavnih glasovnic: 58
1. Ladislav Gaál,

2. 1. 1951, Kamovci 5, šofer 58 glasov
2. Anton Lapajne,

24. 9. 1948, Kamovci 39, avtoprevoznik 58 glasov

5. KS RADMOŽANCI:
Volilna enota – 1: Radmožanci
Število volilcev: 247
Število oddanih glasovnic: 72
Število neveljavnih glasovnic: 9
Število veljavnih glasovnic: 63

1. Karel Kepe,
27. 7. 1938, Radmožanci 50, upokojenec 33 glasov

2. Vendel Kocon,
27. 9. 1959, Radmožanci 87, poljedelec 40 glasov

3. Julij Vegi,
4. 6. 1948, Radmožanci 86, poljedelec 46 glasov

4. Štefan Kalamar,
14. 4. 1947, Radmožanci 92, šofer 42 glasov

5. Štefan Čondor,
3. 10. 1952, Radmožanci 91, orodjar 38 glasov

6. KS HOTIZA:
Volilna enota – 1: Hotiza
Število volilcev: 660
Število oddanih glasovnic: 186
Število neveljavnih glasovnic: 5
Število veljavnih glasovnic: 181
1. Elizabeta Tibaut,

25. 10. 1941, Hotiza 162, učiteljica 89 glasov
2. Ivan Časar,

8. 5. 1945, Hotiza 37/a, upokojenec 87 glasov
3. Ivanka Horvat, 20. 9. 1964,

Hotiza 140, dipl. inž. živilske tehnologije 109 glasov
4. Štefan Žerdin, 9. 12. 1959,

Brezovec 5, dipl. inž. strojništva 77 glasov
5. Štefan Kotnjek,

5. 2. 1959, Hotiza 25, kmetovalec 100 glasov
6. Slavko Horvat,

25. 7. 1955, Hotiza 184, trgovec 65 glasov
7. Štefan Sobočan,

14. 11. 1943, Hotiza 61, delavec 150 glasov
8. Irena Törnar,

9. 2. 1959, Hotiza 205, kmetijski tehnik 107 glasov
9. Štefan Tibaut,

3. 12. 1942, Hotiza 166, voznik 78 glasov
10. Mihael Vuk,

2. 9. 1950, Hotiza 67, voznik 131 glasov
11. Milan Zver,

16. 8. 1950, Hotiza 148/a, mehanik 95 glasov

7. KS KAPCA:
Volilna enota – 1: Kapca
Število volilcev: 398
Število oddanih glasovnic: 245
Število neveljavnih glasovnic: /
Število veljavnih glasovnic: 245
1. Ludvik Vütek,

4. 8. 1956, Kapca 148, prometni tehnik 177 glasov
2. Mirko Oletič,

17. 12. 1959, Kapca 33, ekonomist 196 glasov
3. Jožef Jakšič, 15. 6. 1948,

Kapca 95, trgovski poslovodja 227 glasov
4. Geza Šeruga,

10. 3. 1945, Kapca 118, šofer 194 glasov
5. Tibor Feher, 28. 3. 1951,

Kapca 83, trgovski poslovodja 223 glasov

8. KS KOT:
Volilna enota – 1: Kot
Število volilcev: 122
Število oddanih glasovnic: 88
Število neveljavnih glasovnic: 1
Število veljavnih glasovnic: 87
1. Milan Hozjan,

6. 7. 1962, Kot 36, inž. strojništva 58 glasov
2. Jolanda Klemenčič,

26. 10. 1937, Kot 28, učiteljica 48 glasov
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3. Robert Županec,
15. 5. 1971, Kot 1/b, knjigovodja 71 glasov

9. KS GORNJI LAKOŠ:
Volilna enota – 1: Gornji Lakoš
Število volilcev: 378
Število oddanih glasovnic: 170
Število neveljavnih glasovnic: 5
Število veljavnih glasovnic: 165
1. Ladislav Nagy, 19. 3. 1960,

Gornji Lakoš 83, avtomehanik 139 glasov
2. Štefan Koša, 29. 5. 1948,

Gornji Lakoš 141, ekonomist 107 glasov
3. Janez Andraš, 25. 12. 1929,

Gornji Lakoš 77, upokojenec 106 glasov
4. Jože Imre,

5. 6. 1945, Gornji Lakoš 121/a, delavec 109 glasov
5. Jožef Horvat,

29. 5. 1966, Gornji Lakoš 89, laborant 68 glasov
6. Jože Kuprivec, 28. 3. 1950,

Gornji Lakoš 13/a, tehnolog 118 glasov

10. KS DOLNJI LAKOŠ ;
Volilna enota – 1: Dolnji Lakoš
Število volilcev: 247
Število oddanih glasovnic: 77
Število neveljavnih glasovnic: 2
Število veljavnih glasovnic: 75
1. Janez David, 25. 11. 1921,

Dolnji Lakoš 53, upokojenec 33 glasov
2. Ladislav Magyar,

29. 10. 1949, Dolnji Lakoš 54, voznik 65 glasov
3. Gizela Baligač, 26. 5. 1921,

Dolnji Lakoš 23, upokojenka 33 glasov
4. Janez Magyar, 24. 10. 1968,

Dolnji Lakoš 2, trgovec 63 glasov
5. Janez Jaklovič,

3. 1. 1951, Dolnji Lakoš 44, gasilec 40 glasov
6. Aleksander Magyar,

7. 12. 1942, Dolnji Lakoš 56, tehnolog 60 glasov

III

Za člane sveta KS občine Lendava so bili izvoljeni:

1. KS DOLINA (5 članov sveta)
Sabo Franc, Dolina 19/c
Horvát István, Dolina 31/a
Toth József, Dolina 32/a
Gerencsér Dezső, Dolina 3/e
Kovač Jože, Dolina 100

2. KS PINCE (5 članov sveta)
Gál Artur, Pince 1/b
Jaklin Magda, Pince 7
Völgyi Štefan, Pince 1/a
Kiš Ladislav, Pince 4/a
Varga István, Pince 5/b

3. KS PINCE MAROF - BENICA (5 članov sveta)
Bensa Stanislav, Pince Marof 15
Ilič Dragan, Pince Marof 10
Gaberšček Mirko, Benica 8/a
Jezernik Goran, Benica 11
Rubin Ivan, Benica 1/a

4. KS GENTEROVCI (5 članov sveta)
Csuka József, Genterovci 5
Jovanovič Nenad, Genterovci 60
Soos Imre, Genterovci 72

Lapajne Anton, Kamovci 39
Gaá Ladislav, Kamovci 5

5. KS RADMOŽANCI (5 članov sveta)
Julij Végi, Radmožanci 86
Štefan Kalamar, Radmožanci 92
Vendel Kocon, Radmožanci 87
Štefan Čondor, Radmožanci 91
Karel Kepe, Radmožanci 50

6. KS HOTIZA (7 članov sveta)
Sobočan Štefan, Hotiza 61
Vuk Mihael, Hotiza 67
Horvat Ivanka, Hotiza 140
Törnar Irena, Hotiza 205
Kotnjek Štefan, Hotiza 25
Zver Milan, Hotiza 148
Tibaut Elizabeta, Hotiza 162

7. KS KAPCA (5 članov sveta)
Jožef Jakšič, Kapca 95
Tibor Feher, Kapca 83
Mirko Oletič, Kapca 33
Geza Šeruga, Kapca 118
Ludvik Vütek, Kapca 148

8. KS KOT (3 člani sveta)
Robert Županec, Kot 1/b
Milan Hozjan, Kot 36
Klemenčič Jolanda, Kot 28

9. KS GORNJI LAKOŠ (5 članov sveta)
Ladislav Nagy, Gornji Lakoš 83
Jože Kuprivec, Gornji Lakoš 13/a
Jože Imre, Gornji Lakoš 121/a
Štefan Koša, Gornji Lakoš 141
Janez Andraš, Gornji Lakoš 77

10. KS DOLNJI LAKOŠ (5 članov sveta)
Ladislav Magyar, Dolnji Lakoš 54
Janez Magyar, Dolnji Lakoš 2
Aleksander Magyar, Dolnji Lakoš 56
Janez Jaklovič, Dolnji Lakoš 44
Gizela Baligač, Dolnji Lakoš 23

Člani OVK Predsednik OVK
1. Jože Vidič l. r. Bojan Misja l. r. 
2. Franc Sočič l. r.
3. Štefan Mataič l. r.

Št. 14/97
Lendava, dne 30. oktobra 1997.

LENART

3431.

Na podlagi 6. in 21. člena statuta Občine Lenart (Uradni
list RS, št. 33/95 in 75/96) je Občinski svet občine Lenart na
seji dne 2. 10. 1997 sprejel
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O D L O K
o grbu in zastavi Občine Lenart

1. člen

Občina Lenart ima svoj grb in zastavo, ki ju je dovolje-
no uporabljati le v predpisani obliki in v skladu z določili
tega odloka.

2. člen

Grb ima obliko ščita. Razmerje med horizontalno in
vertikalno črto je 6:7. Grb tvorita dva griča v spodnjem delu
ščita, med katerima stoji cerkev, ki jo sestavljata zvonik z
dvema strešinama levo in desno ter del fasade. Osnovna
barva ščita je bele barve, griča zelene barve (SCC 64), obe
strehi in strešina zvonika rdeče barve (SCC 13). Robovi
ščita, gričev in sestavnih delov cerkve so obrobljeni s črno
barvo (SCC 88) zvonik, okni in fasada cerkve črne barve,
medtem, ko je lina v strehi zvonika bele barve.

3. člen

Zastava v razmerju stranic 1:3 in v zeleni barvi (SCC
64) sredi katere je v sečišču diagonal grb Občine Lenart.
Širina grba je polovica širine zastave.

4. člen

Črno-bela pojavnost grba in zastave ter njuni geome-
trijski oblikovanji sta sestavni del tega odloka.

Barvna pojavnost grba in zastave se shranita na sedežu
Občine Lenart.

5. člen

Zastava in grb Občine Lenart se smeta uporabljati samo
v obliki, ki je določena v 2. in 3. členu tega odloka ter na
način, ki ne krni ugleda in dostojanstva Občine Lenart.

6. člen

Za pravilno uporabo grba in zastave Občine Lenart
skrbi občinska uprava, ki daje potrebna pojasnila, sprejema
vloge za izdajo dovoljenja za uporabo grba in zastave, oprav-
lja vsa strokovna in administrativna opravila v zvezi s temi
vlogami ter vodi evidenco izdanih dovoljenj.

Občinska uprava ima v hrambi grb in zastavo v izvirni-
ku z geometrijskimi podobami.

7. člen

Zastava občine se izobesi v počastitev državnih, občin-
skih in krajevnih praznikov, ob komemoracijah ter kultur-
nih, športnih ali sejemskih prireditvah in ob drugih podobnih
priložnostih. Izobesi se na javnih zgradbah oziroma mestih,
kjer je prireditev.

Župan občine lahko odredi, da se zastava občine izobe-
si tudi na drugih zgradbah ob posebnih priložnostih, ki so v
korist občine.

8. člen

Grb občine lahko uporabljajo:
– Občina Lenart ter njeni organi,
– podjetja, ki imajo sedež v Občini Lenart,
– obrtniki, ki imajo svojo obrt registrirano v Občini

Lenart ter njihova obrtna zbornica,
– krajevne skupnosti na področju Občine Lenart,
– politične, družbene, kulturne, športne in druge orga-

nizacije na področju Občine Lenart in

– drugi, ki za uporabo grba Občine Lenart izkažejo svoj
interes.

9. člen

Grb občine se uporablja zlasti:
– na registrskih tablicah,
– na protokolarnih listinah in dokumentih, ki jih istav-

ljajo župan in občinski upravni organi, vizitkah, ipd.,
– na listinah, ki jih izstavlja občinski svet v svečani

obliki in na drugih svečanih listinah ali priznanjih, ki jih
podeljujejo podjetja v občini,

– na listinah, oznakah, publikacijah, ki jih izdaja občin-
ski svet in njegovi organi,

– na krojih, oblačilih ali na drugih simbolih, s katerimi
določeni člani, organizacije ali skupine v večjem številu
javno nastopajo,

– na delovnih oblekah oziroma uniformah,
– na spominkih in značkah,
– v drugih primerih.

10. člen

Vsi, ki zaprosijo za uporabo grba Občine Lenart, lahko
le-tega uporabljajo poleg svojega znaka, ki pa mora biti
primerno oblikovan.

11. člen

Vlogi za izdajo dovoljenja za uporabo grba mora biti
priložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in
namenom uporabe grba.

Tehnična dokumentacija mora vsebovati ime in naslov
izdelovalca grba, opisa tehnike in količino.

12. člen

Uporabo grba in zastave občine dovoljuje, razen v pri-
meru iz 6. člena tega odloka, občinski upravni organ, po
predhodnem mnenju občinskega sveta.

V primeru, da se namerava grb uporabiti ob že določe-
nem znaku, si lahko občinska uprava priskrbi mnenje licenč-
no poblaščenega oblikovalca ali organizacije.

13. člen

Z odločbo, s katero se dovoljuje uporaba grba in zasta-
ve se določijo pogoji, s katerimi se dovoljuje uporaba, ome-
juje uporaba samo za določen namen ali določi rok, do
katerega je dovoljena uporaba.

Izdano dovoljenje se lahko prekliče, če se ugotovi, da
uporabnik ne upošteva pogojev, navedenih v odločbi oziroma
dovoljenju, če ne skrbi za primeren izgled grba ali zastave ali
če s svojim poslovanjem škodi ugledu občine.

14. člen

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

Št. 011-1/97
Lenart, dne 2. oktobra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Lenart
Milan Gumzar l. r.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 5626 Št. 71 – 21. XI. 1997



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 5627Št. 71 – 21. XI. 1997

3432.

Na podlagi 21. člena statuta Občine Lenart (Uradni list
RS, št. 33/95 in 75/96) je Občinski svet občine Lenart na seji
dne 21. oktobra 1997 sprejel

S K L E P
o ukinitvi značaja dobrin v splošni rabi

1

S tem sklepom prenehajo imeti značaj dobrin v splošni
rabi naslednje nepremičnine:

1. k.o. Krivi Vrh, parc. št. 185/4 dvorišče v izmeri
236 m2, pripisano pri vl. št. S 003;

2. k.o. Lenart, parc. št. 1174/2 travnik v izmeri 167 m2 ,
parc. št. 1174/3 travnik v izmeri 37 m2 in parc. št. 1174/4
travnik v izmeri 293 m2 , vse pripisano pri vl. št. 606.

2

Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa postanejo z dnem
uveljavitve tega sklepa družbena lastnina in predstavljajo del
skupnega premoženja Občine Lenart, katera z njimi tudi
upravlja.

3

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

Št. 461-3/97
462-26/97
461-4/96

Lenart, dne 21. oktobra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Lenart
Milan Gumzar l. r.

POSTOJNA

3433.

Na podlagi 18. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, odl. US, Uradni list
RS, št. 6/94 in 45/94) ter 16. in 58. člena statuta Občine
Postojna (Uradni list RS, št. 1/96) je Občinski svet Občine
Postojna na 24. seji dne 23. 10. 1997 sprejel

O D L O K
o osnovah in merilih za financiranje krajevnih

skupnosti Občine Postojna

1. člen

S tem odlokom se določajo osnove in merila za financi-
ranje krajevnih skupnosti v Občini Postojna iz sredstev, ki so
določena v proračunu občine.

2. člen

Iz sredstev proračuna občine se financira delovanje kra-
jevnih skupnosti in organizirano udeležbo občanov pri oprav-
ljanju družbenih zadev.

Ta sredstva se namenjajo za pokrivanje stroškov poslov-
nih prostorov, za opravljanje strokovnih in administrativnih
nalog krajevnih skupnosti ter druge materialne stroške.

3. člen

Vsaki krajevni skupnosti se za pokrivanje stroškov po-
slovnih prostorov v površini, ki jo krajevna skupnosti glede
na razmere racionalno potrebuje, zagotavljajo sredstva.

Kot racionalno potrebno površino se posameznim kra-
jevnim skupnostim prizna:

– I. skupini 75 m2 (Postojna in Prestranek),
– II. skupini 30 m2 (ostale krajevne skupnosti).
Za obratovalne stroške (ogrevanje, elektrika, telefon in

voda), za najemnino ter za nadomestilo za uporabo stavbne-
ga zemljišča za poslovne prostore, se I. skupini krajevnih
skupnosti prizna 10.000 SIT/mesečno, II. skupini pa 5.000
SIT/mesečno.

4. člen

Ostala sredstva proračuna občine se dodelijo krajevnim
skupnostim na naslednjih osnovah:

– število prebivalcev,
– velikost krajevne skupnosti,
– število vasi,
– program krajevne skupnosti (investicijska sredstva).

5. člen

Število prebivalcev v krajevni skupnosti se vrednoti z
naslednjim merilom:

Točke

  do 300 100
od 300  do 600 150
od 600  do 1000 220
od 1001  do 2000 300
od 2001  do 3000 430
od 3001  do 4000 600
od 4001  do 5000 800
nad 5001 1.200

Za vrednotenje tega merila se upošteva število stalno
prijavljenih prebivalcev v krajevni skupnosti na dan 31. 12.
1996.

6. člen

Velikost krajevnih skupnosti se vrednoti z naslednjim
merilom:

Točke

do 1000 ha 20
od 1000  do 2000 ha 40
od 2000  do 3000 ha 60
od 3000  do 4000 ha 100
od 4000  do 5000 ha 140
nad 5000 ha 200

Za vrednotenje tega merila se upošteva velikost krajev-
ne skupnost po podatkih Območne geodetske uprave Koper
– izpostava Postojna.

7. člen

Krajevnim skupnostim, ki imajo več kot eno naselje,
kjer je sedež KS, se doda za vsako naselje 50 točk.

8. člen

Sredstva za investicijsko vzdrževanje komunalne in dru-
ge infrastrukture v krajevnih skupnostih se določijo na pod-
lagi naslednjih kriterijev:

– možnost realizacije programov,
– možnost zagotovitve finančnih virov,
– pomembnost investicije za KS in za občino,
– angažiranje krajevne skupnosti ob večjih investicij-

skih delih.
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Višina sredstev za posamezno krajevno skupnost se na
podlagi dogovora med predstavniki KS, županom in stro-
kovnimi službami občine določi ob sprejemu proračuna ob-
čine za tekoče leto.

9. člen

Vrednost točke določi župan glede na sredstva v prora-
čunu. Vrednost točke se med letom spreminja skladno z
rebalansom proračuna občine.

10. člen

Sredstva proračuna za pokrivanje obratovalnih stroš-
kov se krajevnim skupnostim praviloma nakazuje mesečno
po 1/12, razen sredstev iz 8. člena.

11. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti Obči-
ne Postojna (Uradni list RS, št. 21/91, 23/92 in 61/92).

12. člen

Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa od 1. 1. 1998.

Št. 06100/0001/97
Postojna, dne 23. oktobra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Postojna

Danijel Mislej, dipl. inž. str. l. r.

3434.

Na podlagi 1. člena začasnega sklepa o razvrstitvi ob-
čin v skupine in določitvi količnika za najvišje vrednoteno
funkcijo v posamezni skupini (Uradni list RS, št. 21/95), 3.
člena zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list
RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I in 4/93) in 16. člena
statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96) je Občinski
svet občine Postojna na 24. seji dne 23. 10. 1997 sprejel

P R A V I L N I K
o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjem

Občine Postojna, članom nadzornega odbora
Občine Postojna in zunanjim članom delovnih teles

občinskega sveta

1. člen

S tem pravilnikom se določajo plača oziroma nagrada,
nadomestila in povračila stroškov občinskih funkcionarjev,
ki opravljajo funkcijo poklicno ali nepoklicno, članom nad-
zornega odbora ter za zunanje člane delovnih teles občinske-
ga sveta, ki se skladno z zakonom ne štejejo za funkcionarje.

2. člen

Funkcionarji so: župan, podžupana, predsednik, pod-
predsednik in člani občinskega sveta ter tajnik občine.

Funkcionarji opravljajo svojo funkcijo praviloma ne-
poklicno, razen župana, ki opravlja funkcijo praviloma po-
klicno in tajnika občine, ki opravlja funkcijo poklicno.

3. člen

Funkcionar, ki nepoklicno opravlja funkcijo ima pravi-
co do nagrade za opravljanje funkcije v sorazmerju z obse-
gom opravljenega dela, do povračila stroškov ter do refunda-
cije – nadomestila plače oziroma izgubljenega zaslužka,
kolikor se mu redna plača zmanjša.

Nadomestilo plače se izplača, za čas, ko nepoklicni
funkcionar zaradi opravljanja funkcije izgubi plačo na de-
lovnem mestu in podjetje, druga organizacija, organ ali delo-
dajalec, kjer je funkcionar v delovnem razmerju, predloži
zahtevek za povračilo izgubljene plače pristojnemu organu
občine.

Nepoklicnemu funkcionarju, ki kot samostojni podjet-
nik in podjetnik v družbi opravlja dejavnost, se izplača nado-
mestilo izgubljenega zaslužka na njegovo zahtevo.

Za izračun izgubljenega zaslužka se upošteva osnova,
od katere nepoklicni funkcionar plačuje prispevek za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje.

4. člen

Funkcionar, ki poklicno opravlja funkcijo ima pravico
do plače in drugih osebnih prejemkov ter do povračila
stroškov, ki jih ima pri delu in v zvezi z delom.

5. člen

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

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

Osnova za obračun plače je izhodiščna plača za I. tarif-
ni razred, dogovorjena s kolektivno pogodbo za negospodar-
ske dejavnosti.

6. člen

Osnovna plača
Količnik za določitev najvišje osnovne plače v Občini

Postojna znaša 7,5.
Za posamezne funkcije se določijo naslednji količnik

za določitev plače:
– župan 7,5
– podžupana 6,4
– tajnik 5,9
– predsednik občinskega sveta 6,4
– podpredsednik občinskega sveta 5,5
– člani občinskega sveta 4,9

7. člen

Nagrada za nepoklicno opravljanje funkcije župana in
podžupana znaša do 33% plače, ki bi mu pripadala za poklic-
no opravljanje funkcije za poln delovni čas. % plače se
določi glede na obseg dela in odgovornost funkcionarja. %
plače določi občinski svet oziroma organ, katerega občinski
svet pooblasti.

8. člen

Funkcionar – predsednik, podpredsednik in član občin-
skega sveta, ki nepoklicno opravlja funkcijo ima pravico do
nagrade.

Nagrada za nepoklicno opravljanje funkcije znaša 33%
plače, ki bi pripadala funkcionarju za poklicno opravljanje
funkcije za poln delovni čas. V osnovo za nagrado se štejejo
tudi sejnine, do katerih je funkcionar upravičen za delo v
delovnih telesih občinskega sveta.

9. člen

Delovna uspešnost
Funkcionarju pripada del plače oziroma nagrade za de-

lovno uspešnost v višini do 50% osnovne plače.
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Delovno uspešnost določi občinski svet na predlog ko-
misije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja.

Sredstva za delovno uspešnost se izplačajo vsakih šest
mesecev.

10. člen

Dodatki
Funkcionarju se plača oziroma nagrada v mesečnem

znesku poveča za 0,5% za vsako začetno leto delovne dobe,
vendar največ do 20%.

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

11. člen

Kriteriji za določitev obsega dela in višina nagrade
Kriterij za ugotovitev obsega opravljenega dela funk-

cionarja – predsednika, podpredsednika in člana občinske-
ga sveta je čas, ki ga funkcionar prebije na sejah občinske-
ga sveta in njegovih delovnih telesih in drugih organih
občine, priprava na seje in aktivnosti povezane z opravlja-
njem funkcije.

12. člen

Funkcionarju iz 11. člena pripada za čas, ki ga prebije
na sejah občinskega sveta, za pripravo na seje in za aktivno-
sti povezane z opravljanjem funkcije nagrada. Nagrada zna-
ša 60% zneska nagrade, določene v 8. členu za nepoklicno
opravljanje funkcije.

Nagrada se izplačuje le v primeru udeležbe na seji
občinskega sveta, izjemoma se nagrada za pripravo na sejo,
ki znaša 60% zneska nagrade iz prvega odstavka tega člena
izplača tudi v primeru, če se član občinskega sveta seje ni
mogel udeležiti iz opravičenih razlogov.

Znesek nagrade za pripravo se članu občinskega sveta
izplača na predlog posamezne poslanske skupine, da je član
poslanske skupine aktivno sodeloval pri pripravi na sejo
občinskega sveta – proučitev gradiva, priprava predlogov,
amandmajev, v soglasju z komisijo za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.

Analogno kot je določeno za člana občinskega sveta se
v primeru opravičene odsotnosti s seje občinskega sveta
izplačuje nagrada za pripravo na sejo predsedniku in pod-
predsedniku občinskega sveta, upoštevaje količnik določen
za funkcijo predsednika oziroma podpredsednika občinske-
ga sveta.

Podpredsednik občinskega sveta prejema v času nado-
meščanja predsednika občinskega sveta, nagrado, ki je dolo-
čena za predsednika občinskega sveta.

Podpredsedniku občinskega sveta pripada za vodenje
seje v primeru odsotnosti predsednika nagrada v višini 40%
zneska nagrade, določene v 8. členu za nepoklicno opravlja-
nje funkcije predsednika občinskega sveta.

Nagrada se izplačuje za redne in izredne seje.
Za korespondenčne seje se nagrada ne izplačuje.
V primeru prekinjene seje pripada predsedniku sveta,

podpredsedniku in članu občinskega sveta le nagrada za
udeležbo na seji. Nagrada je določena v višini 10% nagrade,
določene v 8. členu tega pravilnika.

13. člen

Predsednik in člani delovnih teles občinskega sveta,
člana sosveta načelnika UE ter predsednik in člani nadzorne-
ga odbora imajo pravico do sejnine.

V znesku sejnine je vštet tudi čas potreben za pripravo
na sejo in aktivnosti povezane s članstvom v komisiji oziro-
ma odboru.

Sejnina se določi v neto znesku in znaša:
Člani odborov in komisij:
– predsednik komisije ali odbora 7.000 SIT
– namestnik predsednika komisije

ali odbora 6.000 SIT
– član komisije ali odbora 5.000 SIT

Člana sosveta načelnika UE:
– za prisotnost na sejah občinskega sveta 5.000 SIT

Nadzorni odbor:
– predsedniku nadzornega odbora 12.000 SIT
– namestnik predsednika nadzornega

odbora 8.000 SIT
– članom nadzornega odbora 5.000 SIT
Sejnina pripada predsedniku, članom odbora in komisi-

je oziroma nadzornega odbora le v primeru udeležbe na seji
odbora oziroma komisije.

14. člen

Sejnina se lahko valorizira upoštevaje rast koeficienta
za I. tarifni razred po kolektivni pogodbi za negospodarske
dejavnosti, na osnovi ugotovitvenega sklepa občinskega sveta
oziroma organa, katerega občinski svet pooblasti.

15. člen

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

16. člen

Nepoklicni funkcionar prejema prejemke, v skladu v
tem pravilniku pri Občini Postojna, razen nadomestila plače,
ki jo prejema pri delodajalcu, kjer je zaposlen.

17. člen

Plača oziroma nagrada določena za funkcijo in sejnina,
določene s tem pravilnikom, se izplačuje mesečno, in sicer
do zadnjega v mesecu za pretekli mesec na žiro oziroma
tekoči račun posameznika.

18. člen

Sredstva za izplačilo po tem pravilniku se zagotovijo
vsakoletno v proračunu Občine Postojna.

19. člen

Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, prenehajo veljati
sklepi komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenova-
nja, št. 2100/001/95, z dne 13. 4. 1995, št. 02100/1-95, z dne
23. 10. 1995 o določitvi plače županu, nagrade in sejnine
predsedniku občinskega sveta in članom občinskega sveta
(svetnikom), predsedniku in članom komisij in odborov,
predsedniku in članom nadzornega odbora; sklep komisije
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, št.
02100/003/96, z dne 3. 7. 1996 o določitvi nadomestila
podžupanoma; sklepa občinskega sveta, št. 06100/001/96, z
dne 1. 2. 1996 o določitvi plače tajniku občine in sejnine
članoma sosveta načelnika UE in sklep komisije za mandat-
na vprašanja, volitve in imenovanja, št. 02100/0002/97, z
dne 1. 2. 1996 o določitvi sejnine predsedniku oziroma na-
mestniku predsednika nadzornega odbora in poročevalcem
delovnih teles za udeležbo na seji občinskega sveta.

20. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 10. 1997 dalje.
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Št. 06100/0001/97
Postojna, dne 23. oktobra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Postojna

Danijel Mislej, dipl. inž. str. l. r.

RADEČE

3435.

Na podlagi 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni
list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št.
10/91, 13/93), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95) ter 19. člen statuta Občine
Radeče, (Uradni list RS, št. 51/95) je Občinski svet občine
Radeče na 31. seji dne 6. 11. 1997 sprejel

  O D L O K
 o plakatiranju in oglaševanju na območju

Občine Radeče

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Z odlokom se določijo pogoji, način, pravice in obvez-
nosti za postavljanje in uporabljanje objektov za plakatiranje
in objektov za oglaševanje, vzdrževanje objektov, izvajanje
dejavnosti plakatiranja, reklamiranja in drugih oblik javnega
oglaševanja.

Dejavnost iz zgornjega odstavka je dejavnost javnega
pomena in se lahko izvaja samo z dovoljenjem upravnega
organa Občine Radeče.

II. PLAKATIRANJE – OGLASNA MESTA

  2. člen

Plakatna mesta so stalna in premična.
Stalna plakatna mesta so oglasni stebri in samostojno

stoječe ali na stene pritrjene vitrine in table.
Premična plakatna mesta so panoji, prapori, transparen-

ti ipd.
Oglaševanje na samostojno stoječih mega panojih se

ureja s posebno pogodbo, ki jo skleneta oglaševalska organi-
zacija in pristojen občinski organ.

3. člen

Objekti za plakatiranje (plakatna mesta) služijo tudi za
reklamiranje proizvodov in storitev.

 4. člen

Plakati in transparenti se lahko nameščajo samo na
plakatna mesta, reklame pa tudi na druga mesta v skladu z
določbami tega odloka.

 5. člen

Dovoljenje za postavitev plakatnih mest izda občinski
organ, pristojen za urejanje prostora.

Strokovna služba Občine Radeče izdela kataster za pla-
katne stebre, vitrine in table, panoje in transparente, fasade
in postajališča.

V katastru mora biti določeno mesto, velikost in izgled
plakatnega mesta.

Kataster je sestavni del odloka in se mora redno dopol-
njevati.

6. člen

Za potrebe oglaševanja političnih strank, zvez in gi-
banj, se izjemoma lahko določijo posebna plakatna mesta.

Organizacija RK in društva Občine Radeče so lahko
oproščena stroškov plakatiranja oglasov in obvestil.

  7. člen

Če fizične in pravne osebe uporabljajo svoja plakatna
mesta, morajo biti le-ta določena v katastru, in zanje tudi
veljajo določbe tega odloka.

Odlok ne ureja oziroma se ne nanaša na notranje povr-
šine objektov.

8. člen

Plakatna mesta postavlja in nanje namešča reklame,
plakate in transparente Javno podjetje Komunala Radeče (v
nadaljevanju: upravljalec), razen plakatnih mest iz 7. člena
tega odloka.

   9. člen

Upravljalec upravlja s plakatnimi mesti in je dolžan ta
mesta redno vzdrževati in obnavljati.

Na plakatnih mestih ter na plakatih, reklamah in trans-
parentih, ki so nameščeni na teh mestih, mora biti na vidnem
mestu označena firma upravljalca. Če iz plakata ni razviden
oglaševalec mora biti ta poznan upravljalcu.

   10. člen

Stalna in prenosna plakatna mesta se postavljajo tako,
da ne ovirajo prometa, namembnosti prostora in da ne kazijo
videza okolja.

   11. člen

Za postavitev, vgraditev oziroma pritrditev plakatnih
mest je potrebno ustrezno dovoljenje občinskega organa,
pristojnega za urejanje prostora.

Nameščanje plakatov na druge objekte je možno v skla-
du z ustreznim dovoljenjem pristojnega občinskega organa.

   12. člen

Nameščanje plakatov je dovoljeno samo na plakatnih
mestih, ki so določena s tem odlokom in jih lahko namešča
oziroma odstranjuje samo upravljalec.

Prepovedano je poškodovati plakatna mesta in plakate.
Trosenje letakov in reklamnih sporočil, nameščanje na

vozila in osebno razdeljevanje, na javnih mestih brez poseb-
nega pisnega dovoljenja občinskega organa, ni dovoljeno.

 13. člen

Oglaševalec, ki ne bo oglaševal na plakatnih mestih s
katerim upravlja upravljalec mora predhodno pridobiti so-
glasja za namestitev plakatnih mest in plakatov od lastnikov
nepremičnin in z njimi skleniti najemne pogodbe. Najemne
pogodbe se pošljejo v vednost Občini Radeče, le na tej
osnovi lahko pridobi dovoljenje za oglaševanje od občinske-
ga organa.
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14. člen

S plakatnimi mesti gospodari upravljalec.
Upravljalec mora skrbeti:
1. da so plakati, ki jih namešča na plakatna mesta,

opremljeni z žigom upravljalca in datumom, do katerega
dneva sme plakat viseti na plakatnem mestu;

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

3. da poškodovane plakate odstrani v najkrajšem času,
oziroma najkasneje v dveh dneh;

4. da odstranjuje plakate, ki niso opremljeni z žigom
upravljalca in datumom;

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

6. da po preteku trajanja oglaševanja, najkasneje v roku
dveh dni plakate odstrani;

7. da se mesečno občini poravnajo pristojbine;

III. REKLAMNI OBJEKTI IN REKLAMIRANJE

15. člen

Reklamni objekti, stalni ali premični, služijo za rekla-
miranje proizvodov in storitev.

Predmetne objekte so lastniki dolžni vzdrževati tako,
da izpolnjujejo pogoje, ki so bili določeni v dovoljenju za
njihovo postavitev.

Dovoljenje za postavitev reklamnih objektov izda pri-
stojen občinski organ.

16. člen

Upravljalec, ki upravlja s plakatnimi mesti in lastniki
drugih objektov, na katerih so nameščene reklame, so dolžni
plakate, transparente, reklame in reklamne objekte, ki niso
primerne za nadaljnjo uporabo, takoj odstraniti. Prav tako so
jih dolžni odstraniti takoj, ko preneha razlog, zaradi katerega
so bili nameščeni.

Na osnovi odločbe so upravljalci plakatnih mest in
lastniki drugih objektov na katerih so nameščene reklame
dolžni odstraniti plakate, transparente in reklame, ki niso
nameščene v skladu z določbami tega odloka.

Nenamenska uporaba in poškodovanje reklamnih ob-
jektov, reklam, plakatov in transparentov je prepovedana in
kazniva.

17. člen

Višina ter način plačevanja pristojbin za uporabo pla-
katnega mesta in ostale oblike reklamiranja na premičnih
objektih ter za postavitev in uporabo reklamnih objektov, se
ureja s cenikom, ki ga na predlog upravljalca določi občinski
svet.

Fizične in pravne osebe, ki uporabljajo svoja plakatna
mesta na svojem zemljišču za svojo dejavnost ne plačujejo
pristojbin.

V pristojnost tega odloka ne sodijo reklame na ponja-
vah, spojlerjih ali nadgradnjah in ostalih delih vozil ki so
trajnega značaja ter nimajo omejenega gibanja glede na cest-
noprometne predpise.

  18. člen

Pristojbina se plačuje v celoti vnaprej.
Pristojbina je dohodek občine in se nakaže v proračun.

19. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Javno pod-

jetje Komunala Radeče.

IV. DRUGE DOLOČBE

20. člen

Pristojni občinski organ kaznuje z denarno kaznijo od

10.000 SIT do 50.000 SIT upravljalca, lastnika plakatnega

mesta ali reklamnega objekta;
1. če plakatira in postavlja reklamna sredstva na objek-

tih in mestih, ki za to niso določeni;
2. če ne vzdržuje redno plakatnih mest in reklamnih

objektov;

3. če nenamensko uporablja ali poškoduje plakatna me-
sta in reklamne objekte ter naprave;

4. če ne odstrani raztrganih in poškodovanih plakatov
in reklam.

21. člen

Pristojen občinski organ na predlog upravljalca ali last-
nika plakatnih mest ter reklamnih objektov kaznuje z denar-

no kaznijo od 10.000 SIT do 30.000 SIT za prekršek pravno

osebo ali posameznika;
1. če plakatira in nima pooblastila oziroma dovoljenja

za izvajanje te dejavnosti;
2. če plakatira in postavlja reklamna sredstva na objek-

tih in mestih, ki za to niso določeni;

3. če nenamensko uporablja ali poškoduje plakatna me-
sta in reklamne objekte ter naprave;

4. če ne odstrani raztrganih in poškodovanih plakatov
in reklam.

22. člen

Vse obstoječe objekte in naprave za reklamiranje mora-
jo njihovi lastniki odstraniti v roku enega meseca po uvelja-

vitvi tega odloka, kolikor v tem času ne pridobijo ustreznega

dovoljenja občinskega organa.
Javno podjetje Komunala Radeče mora v roku 30 dni

po preteku roka iz prvega odstavka tega člena odstraniti
reklamne objekte in naprave na stroške njihovih lastnikov.

Kolikor je mogoče obstoječi objekt in napravo za upo-

rabo reklamnih sredstev ohraniti na lokaciji in v enaki obliki,
si mora njen lastnik v roku iz prvega odstavka tega člena

pridobiti ustrezno dovoljenje.

23. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 0200-27/97-11
Radeče, dne 6. novembra 1997.

Predsednik

Občinskega sveta
občine Radeče

Matjaž Han l. r.
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3436.

Na podlagi 19. člena statuta Občine Radeče (Uradni list
RS, št. 51/95) je Občinski svet občine Radeče na 31. seji dne
6. 11. 1997 sprejel

O B V E Z N O   R A Z L A G O
k odloku o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč

v Občini Radeče

K odloku o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v
Občini Radeče (Uradni list RS, št. 16/96) se doda obvezna
razlaga:

k drugemu odstavku 2. člena:
“Za nezazidano stavbno zemljišče, ki je po prostorskem

izvedbenem načrtu določeno za gradnjo oziroma za katero je
pristojni upravni organ izdal lokacijsko dovoljenje se upo-
števajoč odločbo ustavnega sodišča RS, št. U-I-40/91-22
(Uradni list RS, št. 22-1119/92) smatra tudi površina zem-
ljišča pod akumulacijskim jezerom HE Vrhovo, na koti 191
m n.m., ki je opredeljena v pregledni karti predvidenih uredi-
tev (M 1:5000) lokacijskega načrta za HE Vrhovo katerega
odlok je objavljen v republiškem uradnem glasilu, št. 35-
1572/87. Na investitorjevo zahtevo za realizacijo akumulaci-
je z visokovodnimi nasipi ter druge objekte I. faze iz 2. in 3.
člena odloka o lokacijskem načrtu za HE Vrhovo je Repub-
liški komite za varstvo okolja in urejanje prostora izdal
lokacijsko dovoljenje št. 350/F-71/87-DF/MB z dne 30. 9.
1987.”

k prvi alinei točke b) 9. člena:
“Za površino proizvodnih prostorov v 1. coni se do

dokončne določitve (parcelacije zemljišč, izdaje odločb) sma-
tra tista površina iz obvezne razlage k drugemu odstavku
2. člena, ki je na območju občine Radeče in je bilo z geodet-
sko metodo določeno, da meri 748.915 m2 . Površina iz
prejšnjega stavka je opredeljena na temeljnem topografskem
načrtu merila 1:5000, ki ga je sočasno z besedilom odloka
sprejel Občinski svet občine Radeče, dne 2. 3. 1996 in je
overjen s strani njegovega predsednika. Je stalno na vpogled
pri občinskem upravnem organu za urejanje prostora, je pa
tudi priloga te obvezne razlage”.

Št. 0200-26/97-11
Radeče, dne 6. novembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Radeče
Matjaž Han l. r.
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3437.

Na podlagi 6. člena uredbe o načinu oblikovanja cen
komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 63/97) in sklepov
Izvršnega sveta občine Laško z dne 6. 7. 1992, 13. 12.
1993, 20. 12. 1993, 21. 3. 1994, 6. 6. 1994, 13. 6. 1994 je
Občinski svet občine Radeče na 31. seji dne 6. 11. 1997
sprejel naslednji

S K L E P

1

Občinski svet ukinja povračila za odvoz odpadkov in
dobavo vode, prispevek za razširjeno reprodukcijo in prispe-
vek za deponijo, ki so bili uvedeni po sklepih Izvršnega
sveta občine Laško in ki so jih uporabniki plačevali na dan
uveljavitve uredbe.

2

Za višino ukinjenih povračil, prispevka za razširjeno
reprodukcijo in prispevka za deponijo se povečajo cene vode
in odvoza odpadkov, v skladu z uredbo o načinu oblikovanja
cen komunalnih storitev, ki jo je izdala Vlada RS (Uradni list
RS, št. 63/97).

3

Ta sklep začne veljati z dnevom pridobitve pozitivnega
mnenja Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj, oziroma
najkasneje do 9. 2. 1998.

Št. 0200-28/97-11
Radeče, dne 11. novembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Radeče
Matjaž Han l. r.

RAVNE–PREVALJE

3438.

Na podlagi 60. člena zakona o vodah (Uradni list SRS,
št. 38/81, 29/86, Uradni list RS, št. 15/91), 19. člena zakona
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96) in 17. člena
statuta Občine Ravne-Prevalje (Uradni list RS, št. 43/95,
1/97) je Občinski svet občine Ravne-Prevalje na seji dne 23.
10. 1997 sprejel

O D L O K
o zaščiti zajetih vodnih virov Kozarnica, Podpečnik,

Mlin-Rudnik Kotlje in Stražišče nad Prevaljami
v Občini Ravne-Prevalje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se določijo varstveni pasovi in splošna
določila za zavarovanje kakovosti pitne vode v naslednjih
zajetih izvirih:

– Kozarnica,
– Podpečnik,
– Mlin-Rudnik Kotlje,
– Stražišče nad Prevaljami.

2. člen

Meje varstvenih pasov izvirov pitne vode in rezervatov
pitne vode na tem območju so določene v dokumentaciji
(grafični prikaz varovanega območja s seznamom parcel za
posamezne varstvene pasove), ki je sestavni del tega odloka.

3. člen

Varstveno območje vodnih zajetij obsega:
– najožji varstveni pas z najstrožjimi varstvenimi

ukrepi,
– ožji varstveni pas s strogimi varstvenimi ukrepi,
– širši pas s splošnim režimom varovanja.

II. VARSTVENA DOLOČILA

4. člen

Za varstvene pasove velja načelo, da se varstveni ukre-
pi zaostrujejo s približevanjem zajetju. Vse prepovedi, ki
veljajo za manj zavarovano območje, veljajo tudi za območ-
je, ki je bolj zavarovano.

5. člen

Širši varstveni pas (III)
V širšem varstvenem pasu (III) veljajo naslednje omeji-

tve in pravila:
– prepovedani so posegi v prostor in novogradnja kakr-

šnihkoli objektov, ki bi lahko ogrozili vodni režim tega
področja, zato je za vsak poseg v prostor potrebna predhod-
na hidrogeološka analiza,

– geološko-rudarska raziskovalna in eksploatacijska de-
la se smejo opravljati samo ob strogem upoštevanju rudar-
skega zakona in zakona o varstvu okolja in predhodni hidro-
geološki obdelavi. Izvajalci so pri morebitnih spremembah
moralno in materialno odgovorni za vzpostavitev prvotnega
hidrogeološkega režima ali nadomestila iz drugih virov,

– pri obstoječih gospodarskih, stanovanjskih in počit-
niških objektih je potrebno roku leta dni ustrezno rešiti prob-
lem odplak in odlaganje odpadkov,

– na kmetijah je potrebno ustrezno rešiti problem gno-
jišč,

– prepovedano je uporabljati kemična sredstva (insekti-
cide, fungicide, herbicide in ostale snovi na bazi arzena,
kloriranih ogljikovodikov, živega srebra, cianidov, fenolov,
krezola in drugih snovi, ki ogrožajo kvaliteto voda),

– na cestah je prepovedan transport večjih količin naft-
nih derivatov, prevoz manjših količin pa je dovoljen le ob
strogem upoštevanju varnostnih predpisov pri transportu to-
vrstnega materiala,

– hišne cisterne za kurilno olje ali druge naftne derivate
morajo biti zavarovane za primere izlitja ter dostopne za
kontrolo.

6. člen

Ožji varstveni pas (II)
V ožjem varstvenem pasu (na kartah so označeni s

številko II) s strogim varstvenim režimom zavarovanja se
morajo upoštevati naslednje omejitve in pravila:

– prepovedana je gradnja kakršnihkoli objektov,
– prepovedana je gradnja novih cest,
– prepovedano je pridobivanje kamna, peska in gline,
– prepovedana so geološko-rudarska raziskovalna dela,

razen v primeru, če hočemo z njimi reševati hidrogeološke
probleme,

– prepovedano je odlaganje vseh vrst trdih in tekočih
(gospodarskih in gospodinjskih) odpadkov,
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– po cestah je prepovedano prevažanje nafte in naftnih
derivatov in drugih za vodo nevarnih snovi,

– prepovedano je polivanje travnikov in njiv z gno-
jevko.

Na obstoječih kmetijah in hišah je treba opraviti nasled-
nja dela:

– greznice in gnojne jame napraviti vodotesne,
– redno skrbeti za odvoz gnojevke in fekalij,
– urediti kanalizacijo z odvodom na območje izven vars-

tvenih pasov,
– zapreti in sanirati peskokope.
Gozdovi, ki jih zajema ta pas morajo dobiti funkcijo

varovalnega gozda.
Pri dejavnostih v gozdarstvu je potrebno strogo upošte-

vati varnostne ukrepe – ne sme priti do razlitja nafte, motor-
nega olja ali bencina.

Na gozdnih cestah je treba hitrost omejiti na največ
30 km/h.

Prepovedano je pranje avtomobilov.

7. člen

Najožji varstveni pas (I)
V najožjem varstvenem pasu veljajo naslednji ukrepi:
– območje mora biti ograjeno in opremljeno z opozoril-

nimi tablami, da je vstop dovoljen samo zaposlenim,
– na območju so dovoljeni le posegi namenjeni vodo-

vodu,
– upravljalec vodovoda mora biti lastnik zemljišča.

8. člen

Vodni rezervat (R)
Vodni rezervati so vodozbirna območja posameznih

izvirov, katerih raba se načrtuje v prihodnje (območje ozna-
čeno na grafični prilogi).

Na območju rezervata so:
– prepovedane gradnje novih stanovanjskih in počitniš-

kih objektov,
– v neposredni bližini izvirov so prepovedani vsi pose-

gi, ki bi lahko poslabšali kakovost in količino vode oziroma
ogrozili koriščenje v prihodnje.

9. člen

Označba varstvenih pasov
Varstveni pasi vodnih virov se označijo z opozorilnimi

tablami.
Table se postavijo na meji posameznega pasu ob cestah

in poteh.
Table so modre barve, napis je bel, vsebina je naslednja:
– najožji varstveni pas,
– ožji varstveni pas vodnih virov,
– širši varstveni pas vodnih virov,
– vodni rezervat.

10. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja komunal-
na, zdravstvena in okoljevarstvena inšpekcija.

IV. KAZENSKE DOLOČBE

11. člen

Širši varstveni pas (III)
Z denarno kaznijo od 50.000 do 200.000 SIT se kaznu-

je za prekršek pravna oseba oziroma posameznik, ki stori
prekršek v zvezi z samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:

– posega v prostor in gradi kakršnekoli objekte, ki bi
lahko ogrozili vodni režim tega področja,

– posega v prostor brez predhodne hidrogeološke
analize,

– pri izvajanju geološko-rudarsko raziskovalnih in eks-
ploatacijskih delih ne upošteva rudarskega zakona in pred-
hodne hidrogeološke obdelave,

– na tem območju uporablja kemična sredstva,
– na cestah v tem območju prevaža večje količine naft-

nih derivatov oziroma če ob prevozu manjših količin le-teh
ne upošteva ustreznih varnostnih predpisov.

Z denarno kaznijo od 5.000 do 60.000 SIT se za prekr-
šek iz tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe
ali občana, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

12. člen

Ožji varstveni pas (II)
Z denarno kaznijo od 150.000 do 300.000 SIT se kaz-

nuje za prekršek pravna oseba oziroma posameznik, ki stori
prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:

– gradi kakršnekoli objekte na tem območju,
– gradi nove ceste,
– pridobiva kamen, pesek ali glino,
– opravlja geološko-rudarska raziskovalna dela, ki niso

namenjena reševanju hidrogeoloških problemov,
– odlaga trde ali tekoče odpadke vseh vrst,
– prevaža nafto ali naftne derivate oziroma druge za

vodo nevarne snovi,
– poliva travnike z gnojevko.
Z denarno kaznijo od 15.000 do 60.000 SIT se za

prekršek iz tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne ose-
be in posameznik.

13. člen

Najožji varstveni pas (I)
Z denarno kaznijo od 200.000 do 360.000 SIT se kaz-

nuje za prekršek pravna oseba oziroma posameznik, ki stori
prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:

– izvaja kakršnekoli posege na tem območju, ki niso
namenjeni vodovodu,

– območja ne ogradi in opremi z ustreznimi opozorilni-
mi tablami.

Z denarno kaznijo od 30.000 do 60.000 SIT se za
prekršek iz tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne ose-
be in posameznik.

14. člen

Vodni rezervat (R)
Z denarno kaznijo od 200.000 do 360.000 SIT se kaz-

nuje za prekršek pravna oseba oziroma posameznik, ki stori
prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:

– gradi stanovanjske in počitniške objekte na tem ob-
močju,

– izvaja posege v neposredni bližini izvirov, ki bi lahko
poslabšali kakovost in količino vode oziroma ogrozili izko-
riščanje v prihodnje.

Z denarno kaznijo od 30.000 do 60.000 SIT se za
prekršek iz tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne ose-
be in posameznik.

V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

15. člen

Upravljalci vodnih zajetij so dolžni v roku enega leta
po uveljavitvi tega odloka pripraviti program ukrepov za
usposobitev varstvenih ukrepov ter ga predložiti svetu obči-
ne v potrditev.
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16. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Sloveni-
je in prične veljati z dnem objave.

Št. 381-2/97-3
Ravne na Koroškem, dne 23. oktobra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

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

3439.

Na podlagi 3. člena zakona o funkcionarjih v državnih
organih (Uradni list RS, št. 15/90, 18/91, 22/91, 2/91-I in
4/93), začasnega sklepa o razvrstitvi občin v skupine in
določitvi količnika za najvišje vrednoteno funkcijo v posa-
mezni skupini (Uradni list RS, št. 21/95) ter 17. člena statuta
Občine Ravne-Prevalje (Uradni list RS, št. 43/95, 1/97) je
Občinski svet občine Ravne-Prevalje na seji dne 23. 10.
1997 sprejel

P R A V I L N I K
o plačah, nadomestilih in drugih prejemkih

funkcionarjev v Občini Ravne-Prevalje

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen

S tem pravilnikom so določene osnove in merila za
plače in druge prejemke, ki jih lahko prejemajo funkcionarji
v Občini Ravne-Prevalje. Funkcionarji so: župan, podžupan,
tajnik občine, predsednik občinskega sveta, podpredsednika
občinskega sveta, člani občinskega sveta, sekretar občinske-
ga sveta, predsednik in člani delovnih teles sveta ter pred-
sednik in člani nadzornega odbora občine (v nadaljnjem
besedilu: funkcionarji).

2. člen

Funkcionarji opravljajo svoje funkcije v skladu s statu-
tom občine poklicno ali nepoklicno.

Funkcionarji, ki opravljajo funkcijo poklicno, imajo
pravico do plače, prejemkov iz sredstev skupne porabe in do
povračila stroškov , ki jih imajo pri delu in v zvezi z delom.

Funkcionarji, ki opravljajo funkcijo nepoklicno, imajo
pravico do nadomestila plače oziroma izgubljenega zasluž-
ka, pravico do dela plače, določene za funkcijo oziroma
pravico do povračila stroškov za udeležbo na sejah (sejnina)
in pravico do povračila stroškov, ki jih imajo pri delu in v
zvezi z delom.

II. RAZVRSTITEV FUNKCIJ

a) Funkcionarji, ki funkcijo opravljajo poklicno

3. člen

Plača funkcionarja, ki opravlja funkcijo poklicno se določi
tako, da se osnova za obračun plače pomnoži s količnikom za
določanje plače, določenim s tem pravilnikom in poveča za
dodatek za delovno dobo in dodatek iz naslova delovne uspe-
šnosti oziroma za dodatno delovno obremenjenost.

Osnova za obračun plače je izhodiščna mesečna plača
za I. tarifni razred za polni delovni čas, dogovorjena s kolek-
tivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.

Količniki za določitev osnovne plače so odvisni od
zahtevnosti funkcije in znašajo:

župan 7,5
podžupan 7,0
tajnik občine 6,9
sekretar sveta 6,6

4. člen

Dodatek iz naslova delovne dobe se vrednoti tako, da
se plača v mesečnem znesku poveča za 0,5% za vsako začeto
leto delovne dobe, vendar največ za 20%.

Odstotek 0,5% se za ženske, ki imajo več kot 25 let
delovne dobe, poveča še za 0,25% za vsako začeto leto
delovne dobe nad 25 let.

5. člen

Del plače za delovno uspešnost znaša največ do 50%
osnovne plače funkcionarja.

Višino dela plače za delovno uspešnost določa komisija
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na osnovi
naslednjih kriterijev:

a) obseg dela 40%
b) kakovost dela 40%
– izvršitev vseh nalog, določenih s predpisi in sklepi

organov občine,
– pravočasnost izvršitve nalog,
– učinkovitost in ekonomičnost dela,
– inovativnost,
c) kooperativnost pri delu. 20%.

b) Funkcionarji, ki opravljajo funkcijo nepoklicno

6. člen

Funkcionarji, ki opravljajo funkcijo nepoklicno, imajo
pravico do nadomestila plače, če se jim plača zmanjša za čas,
ko so opravljali delo, ki izhaja iz funkcije. Nadomestilo plače
se izplačuje delodajalcu, pri katerem je funkcionar v delov-
nem razmerju, iz proračuna občine, na zahtevo delodajalca.

Funkcionar, ki samostojno opravlja dejavnost z oseb-
nim delom, ima pravico do nadomestila izgubljenega zasluž-
ka. Za izračun izgubljenega zaslužka se upošteva osnova, od
katere plačuje prispevke za pokojninsko in invalidsko zava-
rovanje.

7. člen

Funkcionarjem, ki opravljajo funkcijo nepoklicno se za
opravljanje funkcije prizna del plače, ki bi pripadala funk-
cionarju za poklicno opravljanje funkcije za poln delovni čas
in sicer:

Funkcija Osnovni količnik % Količnik

Župan 7,5 33 2,475
Podžupan 7,0 25 1,750

Del plače se lahko poveča še za dodatek za delovno
uspešnost, ki se določa v skladu s 5. členom tega pravilnika
in za dodatek za delovno dobo v skladu s 4. členom tega
pravilnika.

8. člen

Funkcionarji, ki opravljajo funkcijo nepoklicno in ne
prejemajo dela plače so upravičeni do povračila stroškov za
udeležbo na sejah – sejnin in sicer v naslednji višini
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Funkcija Količnik

predsednik občinskega sveta 0,708
podpredsednika sveta 0,531
člani občinskega sveta in nadzorni svet 0,425
predsedniki delovnih teles 0,247
člani delovnih teles 0,177

Pod delovna telesa se štejejo stalna in začasna delovna
telesa sveta občine in delovna telesa, ki jih v skladu s statu-
tom imenuje župan.

V primeru, da nadzorni odbor za posamezno nalogo
oblikuje delovno skupino, se uporabi enak količnik, kot
velja za delovna telesa, pri čemer ima vodja delovne skupine
položaj predsednika delovne skupine.

Sejnina se izplača funkcionarju, če je navzoč na seji v
celotnem trajanju in izjemoma, če iz opravičenih razlogov
sejo zamudi oziroma predčasno zapusti, o čemer odloči pred-
sedujoči. Upravičenec, ki je prisoten na seji manj kot polovi-
co trajanja seje, do sejnine ni upravičen.

Sejnina za udeležbo na nadaljevanju nedokončane seje
znaša 50% polne sejnine.

Sejnine se izplačujejo mesečno za nazaj.

9. člen

Funkcionarji, ki opravljajo funkcijo nepoklicno so upra-
vičeni do povračila stroškov za službena potovanja v zvezi z
opravljanjem svoje funkcije. Višina teh stroškov je enaka
višini povračila stroškov, ki veljajo za zaposlene v državnih
organih.

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

10. člen

Podatki o plačah, nadomestilih in drugih prejemkih, ki
se izplačujejo na podlagi tega pravilnika so tajni.

11. člen

Pravice funkcionarjev, ki opravljajo funkcijo poklicno,
se po prenehanju funkcije zagotavljajo v skladu z zakonom o
funkcionarjih v državnih organih.

12. člen

Višina osnovne plače in višina nadomestil se usklajuje
z rastjo osnove za obračun plače, ki jo določi Vlada Republi-
ke Slovenije.

13. člen

Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati
sklep sveta občine št. 108-1/95-1 z dne 14. 5. 1997.

14. člen

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 064-1/95-1
Ravne na Koroškem, dne 23. oktobra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

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

ROGAŠKA SLATINA

3440.

Na podlagi 19. člena statuta Občine Rogaška Slatina
(Uradni list RS, št. 48/95), 32. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in v skladu z
določbami odloka o gospodarskih javnih službah v Občini
Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 27/96) je Občinski svet
občine Rogaška Slatina na 27. redni seji dne 24. 9. 1997
sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o načinu in pogojih izvajanja

gospodarske javne službe urejanja pokopališč
ter pokopališke in pogrebne dejavnosti

1. člen

S tem odlokom se spremeni odlok o načinu in pogojih
izvajanja gospodarske javne službe urejanja pokopališč ter
pokopališke in pogrebne dejavnosti, (Uradni list RS, št.
54/97; v nadaljnjem besedilu: odlok).

2. člen

V 9. členu odloka se:
– v prvem stavku drugega odstavka besedi “občinski

svet” nadomestita z besedo “župana” in
– v tretjem odstavku se besede “Občinski svet občine

Rogaška Slatina” nadomestijo z besedo “župan.”

3. člen

Te spremembe odloka začnejo veljati petnajsti dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 353-07/97
Rogaška Slatina, dne 24. septembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.

3441.

Na podlagi 100.a člena zakona lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 20/95) in v skladu z
19. členom statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS,
št. 48/95) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na
28. redni seji dne 22. 10. 1997 sprejel

O D L O K
o dopolnitvi odloka o razdelitvi Javnega

vzgojno-varstvenega zavoda Rogaška Slatina

1. člen

S tem odlokom se dopolni odlok o razdelitvi Javnega
vzgojno-varstvenega zavoda Rogaška Slatina (Uradni list
RS, št. 48/95; v nadaljnjem besedilu: odlok).

2. člen

V 5. členu odloka se doda nov drugi odstavek, ki glasi:
“Vse terjatve in obveznosti po bilanci stanja na dan

30. 6. 1995 in vse, ki bodo in so nastale do dneva dejanske
ustanovitve vzgojno-varstvenih zavodov v skladu z 2. čle-
nom tega odloka, prevzame vzgojno-varstveni zavod Rogaš-
ka Slatina, ki jih tudi likvidira.”
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3. člen

Ta odlok začne veljati, ko dajo nanj soglasje Občine
Kozje, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogatec ter naslednji
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 602-01/97
Rogaška Slatina, dne 5. novembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.

ROGAŠOVCI

3442.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94), 29. člen zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 72/93) ter 22. člena statuta Občine
Rogašovci (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine
Rogašovci na 14. izredni seji dne 24. 10. 1997 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Rogašovci

za leto 1996

1. člen

S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Občine Rogašovci za leto 1996, ki obsega:

A/ PRIHODKI PRORAČUNA
1. Prihodki za zagotovljeno porabo 133,476.704,38
2. Prihodki za druge naloge 6,765.420,33
3. Prihodki iz naslova sofinanciranj 9,897.000,00
4. Prenos presežkov iz preteklega leta

(delitvena bilanca, proračun 95) 14,324.028,39
Skupaj vsi prihodki proračuna 164,463.153,10

2. člen

B/ ODHODKI PRORAČUNA za leto 1996 znašajo:
1. Odhodki za tekočo porabo 80,144.921,82
2. Odhodki za investicijsko porabo 83,577.813,90

Skupaj vsi odhodki proračuna 163,722.735,72

3. člen

Potrdi se izločitev sredstev stalne proračunske rezerve
v višini 0,5% prihodkov proračuna v višini 750.795,60 SIT.

4. člen

Sredstva, ki pomenijo v bilančni strukturi presežek pri-
hodkov nad odhodki znašajo 740.417,40 SIT se v celoti
prenesejo v prihodke proračuna občine za leto 1997.

5. člen

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

Št. 86/97
Rogašovci, dne 24. oktobra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogašovci

Franc Knaus, ek. l. r.

3443.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 22. člena statuta
Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski
svet občine Rogašovci sprejel dne 7. 11. 1997

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

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna
občine Rogašovi za leto 1997 (v nadaljnjem besedilu: prora-
čun), upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter občin-
skim premoženjem.

2. člen

Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in od-
hodkov ter račun financiranja.

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrto-
vani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in
drugi dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z
občinskim premoženjem in načrtovanimi odhodki.

3. člen

Po bilanci proračunskih prihodkov in odhodkov za leto
1997 se določijo skupni prihodki in skupni odhodki proraču-
na za leto 1996 v višini 156,000.000 SIT.

Pri tem se v okviru rednih prihodkov proračuna, ki
dosegajo 156,000.000 SIT, sredstva razporedijo za:

– tekočo porabo v znesku 78,200.000 SIT
– investicijsko porabo 77,800.000 SIT

4. člen

Če se med izvajanjem proračuna spremeni zaradi spre-
memb zakona, občinskega odloka ali sklepa Vlade Republike
Slovenije, obseg zagotovljene porabe za proračun občine za
tekoče leto, župan občine tako spremembo vnese v proračun
občine za tekoče leto, ki s tem postane njegov sestavni del.

5. člen

Od vseh prihodkov občinskega proračuna Občine Ro-
gašovci se 0,5% izloči za rezerve Občine Rogašovci.

Sredstva rezerv po prejšnjem odstavku, se uporabljajo
za namene iz 12. člena zakona o financiranju občin.

II. FINANCIRANJE UPORABNIKOV PRORAČUNA

6. člen

Uporabniki sredstev občinskega proračuna smejo upo-
rabljati sredstva le za namene, ki so določeni v bilanci od-
hodkov tega proračuna. Sredstva se nakazujejo uporabni-
kom, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom
predpisani pogoji za uporabo sredstev.

7. člen

Sredstva za delovanje uporabnikov, se zagotavljajo za:
– sredstva za plače,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za druge odhodke.
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8. člen

Sredstva občinskega proračuna se med letom enako-
merno in v skladu s potrebami delijo med vse uporabnike, do
višine doseženih prihodkov, če z odlokom ali posebnim ak-
tom občinskega sveta ni drugače določeno.

9. člen

Uporabniki občinskega proračuna morajo izvrševati
svoje naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti do višine
sredstev, ki so jim za te namene odobrena v občinskem
proračunu. Na račun proračuna ne smejo, brez soglasja obči-
ne, prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegla za ta na-
men določena proračunska sredstva.

10. člen

Uporabniki proračuna so dolžni občinski upravi in župa-
nu občine, kot pristojnemu organu občine predložiti predraču-
ne in finančne načrte za tekoče leto do 1. marca tekočega leta.

Skladno s tem odlokom in drugimi predpisi morajo
uporabniki sredstev proračuna, katerih namenskost porabe
nadzira občina, zaključne račune oziroma ustrezna poročila
za preteklo leto predložiti pristojnemu organu do 25. marca
tekočega leta.

11. člen

Nadzor nad smotrnostjo in namembnostjo porabe sred-
stev, ki jih proračunski porabniki pridobijo iz občinskega
proračuna za sofinanciranje, opravlja nadzorni odbor občine.

III. FINANCIRANJE NALOG KRAJEVNIH OZIROMA
VAŠKIH SKUPNOSTI

12. člen

V okviru tekoče porabe proračuna se za potrebe krajev-
nih in vaških skupnosti zagotavljajo sredstva:

– za funkcionalno delo organov krajevnih in vaških
skupnosti, sorazmerno s številom prebivalcev,

– za pokrivanje stroškov ulične javne razsvetljave,
– za počastitev dneva starejših občanov,
– za ravnanje s posebnimi in kosovnimi odpadki,
– za vzdrževanje krajevnih oziroma vaških cest.

13. člen

Sredstva investicijske porabe so namenjena izgradnji
komunalne in družbene infrastrukture (občinske ceste, šolski
in kulturni objekti).

V okviru investicijske porabe proračuna se za potrebe
krajevnih oziroma vaških skupnosti v skladu z možnostmi
proračuna zagotavljajo sredstva za sofinaciranje programov
na področju:

– obnove in izgradnje vaških cest do višine 40% vred-
nosti po kriterijih in sklepa Občinskega sveta občine Roga-
šovci,

– za investicije v druge komunalne objekte pa po pred-
hodni določitvi kriterijev občinskega sveta.

14. člen

Krajevne in vaške skupnosti so dolžne pristojnemu od-
boru občinskega sveta oziroma županu predložiti finančne
načrte za tekoče proračunsko leto pred sprejemom občinske-
ga proračuna oziroma najpozneje do konca februarja tekoče-
ga leta.

Nadzor nad poslovanjem krajevnih skupnosti ter smotr-
nostjo in namembnostjo porabe sredstev, ki jih le-te pridobi-
jo iz občinskega proračuna za sofinanciranje, opravlja nad-
zorni odbor občine.

IV. SREDSTVA REZERV

15. člen

V proračunu se zagotavljajo sredstva za tekočo prora-
čunsko rezervo v višini 1,0% prihodkov proračuna.

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 prora-

čunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
Neporabljena sredstva tekoče proračunsko rezerve se z

rebalansom proračuna razporedijo ob koncu leta za namene,
katerim primanjkuje virov.

O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča
župan v primerih nesreč ali drugih izrednih razmer, drugače
pa občinski svet.

V. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA

16. člen

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.

17. člen

Če proračunski prihodki pritekajo neenakomerno se lah-
ko za začasno kritje odhodkov:

1. porabijo sredstva rezerv občine,
2. najame posojilo do 5% sprejetega proračuna, ki mora

biti odplačano do konca proračunskega leta.
O najetju posojila pod točko 2 tega člena, odloča občin-

ski svet, v skladu z določili statuta občine.

18. člen

Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica
oziroma soustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le
s soglasjem ustanovitelja.

19. člen

O dajanju poroštev, določenih v 19. členu zakona o
financiranju občin, odloča občinski svet.

20. člen

Uporabniki proračuna smejo oddati izvajalska dela brez
javnega razpisa, če pogodbena vrednost ne presega zneska,
ki je določen za državni proračun (1,000.000 SIT). Investi-
cijska in investicijsko vzdrževalna dela in storitve se oddaja-
jo s pogodbo.

Kot zakoniti izvrševalec proračuna je župan poobla-
ščen za sklepanje pravnih poslov v zvezi z občinskim premo-
ženjem do višine zneska iz prejšnjega odstavka, če ima taka
pogodba zakonsko osnovo oziroma postavko v proračunu.

21. člen

Sredstva za amortizacijo se uporabnikom proračunskih
sredstev zagotavljajo v skladu z možnostmi proračuna.

22. člen

S prostimi denarnimi sredstvi na žiro računu proračuna
upravlja, po načelu dobrega gospodarja, župan občine.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

23. člen

Vsi prihodki, ki jih pridobi občina v skladu z delitveni-
mi razmerji med občinami iz skupnega premoženja v letoš-
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njem letu, postanejo sestavni del bilance prihodkov in od-
hodkov proračuna občine za leto 1997.

24. člen

Po določitvi ustanoviteljskih pravic in sprejetju premo-
ženjske delitvene bilance občin pravnih naslednic dosedanje
občine Murska Sobota, za področje javnih zavodov in javne-
ga komunalnega podjetja, se prihodki vključijo v bilanco
prihodkov proračuna občine za leto 1997 in se razporedijo v
skladu s sprejetimi sklepi.

25. člen

Vsa neporabljena sredstva iz tekoče in investicijske
porabe v okviru proračuna za leto 1997, se z rebalansom k
temu proračunu namenijo za financiranje izgradnje Osnovne
šole Sv. Jurij.

V primeru sklenitve izvajalske pogodbe v letu 1997 se
vse nepokrite pogodbene obveznosti prenesejo kot I. priori-
teta v proračun naslednjega leta.

26. člen

V skladu z 10. členom statuta občine so krejevne skup-
nosti pravne osebe, zato morajo svoje finančno poslovanje
izvajati v skladu z zakoni in drugimi predpisi. Glede na to,

da za občino opravlja finančno-računovodska opravila po
pogodbi uprava Mestne občine Murska Sobota, lahko vse
krajevne skupnosti organizirajo skupno opravljanje teh del
ali pa dela oddajo po pogodbi.

Pravne posle v zvezi z investicijami krajevnih oziroma
vaških skupnosti sklepajo njihovi pristojni organi. Oddaja-
nje javnih naročil se realizira skladno z zakoni.

27. člen

Vse računovodske listine podpisujejo pooblaščene ose-
be organa, ki je po zakonu oziroma statutu odgovoren za
izvrševanje proračuna.

28. člen

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

Št. 88/97
Rogašovci, dne 7. novembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogašovci

Franc Knaus, ek. l. r.

Bilanca prihodkov proračuna Občine Rogašovci
 za leto 1997

Zap. št. Namen Znesek v 000

1. PRIHODKI ZA ZAGOTOVLJENO PORABO 146.000
1.1. Prihodki, ki se razporejajo med 40.000

republiko in občino
1.1.1. Dohodnina 1.760
1.1.2. Davek od osebnih prejemkov 35.000
1.1.3. Davek od dohodka iz kmetijstva 40
1.1.4. Davek od dohodka iz dejavnosti 1.500
1.1.5. Davek od dobička iz kapitala 40
1.1.6. Davek od dohodka iz premoženja 880
1.1.7. Davek od dohodka iz premožen. pravic 780
1.2. Prihodki, ki pripadajo občini 1.050
1.2.1. Davek na promet nepremičnin 400
1.2.2. Davek na dediščine in darila 150
1.2.3. Davek na dobitke od iger na srečo 500
1.2.4. Upravne takse
1.2.5. Takse na igralne avtomate zunaj igral.
1.3. Finančna izravnava 104.950
1.3.1. Finančna izravnava za

tekočo zagotovoljeno porabo 104.950
2. PRIHODKI ZA DRUGE NALOGE 6.000
2.1. Davki in druge dajatve 6.000
2.1.1. Davek od premoženja 100
2.1.2. Pristojbine za vzdrževanje melioracij
2.1.3. Krajevne takse 100
2.1.4. Komunalne takse za uporabo jav. površin
2.1.5. Pristojbina za vzdrževanje gozd. cest  100
2.1.6. Odškodnina za spremembo namem. kmet. z. 500
2.1.7. Odškodnina za degradacijo prostora
2.1.8. Prihodki uprave občine 200
2.1.9. Prihodki določeni z drugimi akti 5.000
2.1.9.1. Odškodnina za izkoriščanje rudnin 500
2.1.9.2. Prihodki od obresti 500
2.1.9.3. Drugi prihodki občine –
2.1.9.4. Komunalni prisp. in prodaja zemljišč
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Zap. št. Namen Znesek v 000

2.1.9.5. Požarna taksa-prihodki od sklada 500
2.1.9.6. Prihodki od premoženja
2.1.9.6.1. Najemnine
2.1.9.6.2. Prihodki od prodaje premoženja
2.1.9.7. Taksa za onesnaževanje okolja
2.2. Vračilo kreditov+anuitet-stanovanja 3.500
3. DOPOLNILNA SREDSTVA DRŽAVE 3.000
3.1. MEOR - sredstva za DOO (odobreno v 1996)
4. PRENOS PRESEŽKA IZ PRETEKLEGA LETA 1.000
4.1. Prenos presežkov iz leta 1996 740.417,40
4.2. Drugo 259.582,60

SKUPAJ PRIHODKI 156.000

Bilanca odhodkov proračuna Občine Rogašovci
 za leto 1997

Zap. št. Namen Znesek v 000

A) TEKOČA PORABA 78.200
I. SREDSTVA ZA DELO OBČINSKIH ORGANOV 29.000

IN ZAVODOV
01. Sredstva za delo občinskih organov 16.000
02. Sredstva za delo zavodov 13.000
II. SOCIALNI TRANSFERJI, DOTACIJE,

SUBVENCIJE 30.700
03. Socialni transferji 14.000
04. Dotacije 1.000
05. Drugi skupni stroški na področju

družbenih dejavnosti 10.000
06. Subvencije in intervencije v

gospodarstvu 5.700
III. DRUGE JAVNE POTREBE IN REZERVE 18.500
07. Sredstva za druge javne potrebe 17.000
08. Sredstva rezerv 1.500

SKUPAJ SREDSTVA TEKOČE PORABE 78.200
B) INVESTICIJSKA PORABA 77.800
IV. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 14.000
09. Investicijsko vzdrževanje na

področju družbenih dejavnosti 1.000
10. Investicijsko vzdrževanje na

področju gospodarske infrastrukture 11.000
11. Sredstva na področju ekologije 2.000
V. INVESTICIJSKI ODHODKI 63.800
12. Investicije v gospodarski infrastrukturi 53.800
13. Investicije v družbene dejavnosti 10.000

SKUPAJ SREDSTVA INVESTICIJKE PORABE 77.800

 SKUPAJ ODHODKI PRORAČUNA 156.000

SLOVENJ GRADEC

3444.

Na podlagi 8. in 9. člena zakona o varnosti cestnega
prometa (Uradni list SRS, št. 5/82, 40/84, 29/86 in Uradni
list RS, št. 1/91-I), 25. člena zakona o prekrških (Uradni list
SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št.
10/91, 13/93, 66/93), 8. člena statuta Mestne občine Slovenj
Gradec (Uradni list RS, št. 41/95) je Svet mestne občine
Slovenj Gradec na seji dne 21. 10. 1997 sprejel

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

cestnega prometa v Mestni občini Slovenj Gradec

1. člen

S tem odlokom se dopolnijo in spremenijo posamezna
določila odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 68/95, 33/97).

2. člen

Dopolni se 26. člen odloka tako, da se doda četrta
alinea, ki glasi:
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“Občasna uporaba urejenih parkirnih površin za parkira-
nje in sicer za lastne potrebe proti plačilu pavšala parkirnine.”

3. člen

Spremeni se 33. člen v drugem odstavku tako, da bese-
dilo: Trg svobode nadomesti z besedilom: “Del Trga svobo-
de in sicer do križišča Glavnega trga.”

4. člen

Dopolni se besedilo 36. člena tako, da se za prvim
odstavkom doda naslednje besedilo:

“Župan Mestne občine Slovenj Gradec lahko s sklepom
določi, da se za posamezne urejene parkirne prostore, ki
gravitirajo na ožji del mesta Slovenj Gradec uvede plačilo
parkirnine.”

5. člen

Besedilo 37. člena se spremeni in glasi:
“Urejen in nadzorovan parkirni prostor z obveznim pla-

čilom parkirnine je površina Glavnega trga. “Južno parkiri-
šče”, ki obsega Glavni trg od vhoda pri Rojnikovi hiši do
križišča s Trgom svobode, “severno parkirišče” pa Glavni trg
od vhoda pri Pošti do križišča z Trgom svobode. Parkirišče se
smatra kot zaprti prostor s kontrolo vhoda in izhoda z zaraču-
navanjem in pobiranjem parkirnine. Oba dela parkirišča sta od
ponedeljka do petka v času od 6. do 20. ure in v soboto od
6.30 do 14. ure povezana tako, da je med njima omogočen
nemoten prehod z motornimi vozili. Uprava Mestne občine
Slovenj Gradec pa lahko začasno določi nemoten prehod z
motornimi vozili tudi v drugem času. Prometne zapornice, ki
so postavljene na vhodu in izhodu obeh parkirišč se dopolnju-
jejo z semaforizirano prometno signalizacijo.

 6. člen

39. člen se dopolni z tretjim odstavkom tako, da glasi:
“Lastniki oziroma uporabniki poslovnih prostorov v

ožjem delu mesta Slovenj Gradec, lahko za svoje stranke
plačujejo parkirnino na podlagi pogodbe, ki jo sklenejo z
upravo Mestne občine Slovenj Gradec, in ki mora biti v
skladu z določili 41. člena.”

 7. člen

41. člen se razdeli:
– višina parkirnine za Glavni trg se določa z naslednji-

mi tarifami:

Tarifa Časovna omejitev Vrednost

I. tarifa od 0 do 15 min 1/2 točke
II. tarifa od 15 do 30 min 0 točk
III. tarifa od 1/2 ure do 1 ure 1 točka
IV. tarifa od 1 do 2 ure 2 točki
V. tarifa od 2 do 3 ur 4 točk
VI. tarifa od 3 do 4 ur 6 točk
VII. tarifa od 4 do 5 ur 8 točk
VIII. tarifa od 5 do 6 ur 10 točk
IX. tarifa nad 6 ur dnevno 12 točk

– višina parkirnine ožjega območja mesta za parkirne
prostore se določa z naslednjimi tarifami:

Tarifa Časovna omejitev Vrednost

I. tarifa od 0 do 2 ure 1 točka
II. tarifa od 2 do 3 ure 2 točki
III. tarifa od 3 do 4 ure 4 točke
IV. tarifa od 4 do 5 ur 6 točk
V. tarifa od 5 do 6 ur 8 točk
VI. tarifa nad 6 ur dnevno 10 točk

Pavšalna parkirnina za uporabo javnih parkirnih povr-
šin, v skladu z četrto alineo 26. člena, znaša za parkirišče 6
točk na dan.

V času sejemskih prireditev se za uporabo javnih in
drugih površin, ki se določijo za parkirišča, določi višina
parkirnine na podlagi sklepa župana.

Mesečna rezervacija za uporabo urejenega javnega par-
kirnega prostora, razen parkirnih prostorov na Glavnem trgu,
za katerega je uvedeno plačevanje parkirnine znaša 40 točk.

 8. člen

V 43. členu se doda nova alinea, ki glasi:
“– invalidne osebe do dveh ur z ustrezno označbo na

vozilu”
V drugem odstavku istega člena se beseda “osme” za-

menja s “sedme.”

9. člen

V 45. členu se doda nova točka, ki glasi:
“Na predlog zainteresirane organizacije lahko poobla-

ščeni delavci uprave Mestne občine Slovenj Gradec oziroma
komunalnega nadzora, izvajajo nadzor nad parkiranjem v
zaprtih parkirnih prostorih, katerega lastniki so le-ti. Nadzor
se izvaja proti plačilu in v mejah dogovorjenih pooblastil. V
tem primeru se tudi na teh površinah v celoti uveljavljajo
določila odloka, ki se nanašajo na sankcioniranje in nadzor.”

10. člen

V 2. členu o spremembah odloka o ureditvi cestnega
prometa v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št.
33/97) se znesek 3.000 SIT nadomesti z zneskom 10.000
SIT, razen v 3. točki 50. člena se denarna kazen spremeni v
5.000 SIT.

 11. člen

V 51. členu se doda nova točka, ki glasi:
“Če kršitelj, ki plača denarno kazen takoj na kraju

prekrška ali v roku, predvidenem za ugovor, plača le polovi-
co denarne kazni, izrečene na kraju prekrška. (50 člen)”

Št. 343-002/97
Slovenj Gradec, dne 21. oktobra 1997.

Predsednik
Sveta mestne občine

Slovenj Gradec
Niko R. Kolar l. r.

SLOVENSKA BISTRICA

3445.

Na podlagi 22. člena zakona o financiranju občin, (Urad-
ni list RS, št. 80/94) in 29. člena zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95,
73/95 in 9/96), 6. člena statuta Občine Slovenska Bistrica ter
skladno z določili odloka o nadomestilu za uporabo stavbne-
ga zemljišča Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št.
29/96) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 22. seji
dne 30. 9. 1997 sprejel
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S K L E P
o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila

za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Slovenska
Bistrica v letu 1997

I

Vrednost točke za obračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča znaša 0,25 SIT.

II

Vrednost točke določene s tem sklepom se uporablja za
odmero nadomestila v letu 1997.

Št. 10/22-9/97
Slovenska Bistrica, dne 30. oktobra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Slovenska Bistrica
dr. Janko Čar l. r.

3446.

Na podlagi 44. in 47. člena zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in skladno z 21.
in 61. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list
RS, št. 34/95) ter na podlagi sklepa občinskega sveta spreje-
tega na 2. izredni seji dne 28. oktobra 1997 župan Občine
Slovenska Bistrica

R A Z P I S U J E
posvetovalni referendum za območje Krajevne

skupnosti Studenice, o izločitvi območja Krajevne
skupnosti Studenice iz Občine Slovenska Bistrica

in vključitvi v morebitno novonastalo Občino
Poljčane–Studenice

I

Referendumsko vprašanje se glasi:
Ali ste za izločitev območja KS Studenice iz Občine

Slovenska Bistrica in vključitev v morebitno novonastalo
Občino Poljčane–Studenice?

ZA PROTI

II

Za dan razpisa referenduma se šteje 5. 11. 1997.

III

Za dan glasovanja na referendumu se določi nedeljo,
14. 12. 1997.

IV

Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi polnolet-
ni občani, ki imajo na dan glasovanja stalno bivališče na
območju Krajevne skupnosti Studenice.

V

Postopek za izvedbo referenduma vodi Občinska volil-
na komisija občine Slovenska Bistrica.

Št. 20/113/97
Slovenska Bistrica, dne 5. novembra 1997.

Župan
Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar l. r.

3447.

Na podlagi 44. in 47. člena zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in skladno z 21.
in 61. členom statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list
RS, št. 34/95) ter na podlagi sklepa občinskega sveta spreje-
tega na 2. izredni seji dne 28. oktobra 1997 župan Občine
Slovenska Bistrica

R A Z P I S U J E
posvetovalni referendum za območje Krajevne
skupnosti Kebelj, o izločitvi območja Krajevne
skupnosti Kebelj iz Občine Slovenska Bistrica

in vključitvi v morebitno novonastalo Občino Oplotnica

I

Referendumsko vprašanje se glasi:
Ali ste za izločitev območja KS Kebelj iz Občine Slo-

venska Bistrica in vključitev v morebitno novonastalo Obči-
no Oplotnica?

ZA PROTI

II

Za dan razpisa referenduma se šteje 5. 11. 1997.

III

Za dan glasovanja na referendumu se določi nedelja,
14. 12. 1997.

IV

Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi polnolet-
ni občani, ki imajo na dan glasovanja stalno bivališče na
območju Krajevne skupnosti Kebelj.

V

Postopek za izvedbo referenduma vodi Občinska volil-
na komisija občine Slovenska Bistrica.

Št. 20/112/97
Slovenska Bistrica, dne 5. novembra 1997.

Župan
Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar l. r.

SLOVENSKE KONJICE

3448.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in
RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), 33. člena zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US
RS, št. 45/94 – odl. US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95,
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št. 20/95, št. 63/95, št. 73/95 – odl. US RS, št. 9/96 – odl. US
RS, št. 39/96, št. 44/96 – odl. US RS) in 31. člena statuta
Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 34/95) je župan
Občine Slovenske Konjice dne 4. 11. 1997 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb dela zazidalnega

načrta nad Milenkovo (Žičko) cesto
v Slovenskih Konjicah

I

Javno se razgrne osnutek sprememb dela zazidalnega
načrta nad Milenkovo (Žičko) cesto v Slovenskih Konjicah,
ki ga je izdelalo podjetje Schlaus d.o.o. iz Slov. Konjic v
oktobru 1997, pod št. dokumentacije 006/97-Z.

II

Osnutek iz 1. točke tega sklepa bo na vpogled vsak dan
v prostorih Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, soba št.
39 in v prostorih Krajevne skupnosti Konjice, Ul. Toneta
Melive 2, ob sredah med 16. in 18. uro.

Javna razgrnitev traja 30 dni od dneva objave v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

III

V času javne razgrnitve lahko zainteresirani vpišejo
svoje pripombe in predloge k osnutku sprememb zazidalne-
ga načrta v knjigo pripomb, ki bo na mestu javne razgrnitve
ali pa jih pismeno posredujejo Občini Slovenske Konjice.

Rok za pripombe in predloge poteče trideseti dan po
javni razgrnitvi.

IV

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

Št. 352/20/97
Slovenske Konjice, dne 4. novembra 1997.

Župan
Občine Slovenske Konjice

Janez Jazbec l. r.

VRHNIKA

3449.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85), 56. člena zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in 29. člena
statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 34/95) je Občin-
ski svet občine Vrhnika na 25. seji dne 12. 10. 1997 določil

O B V E Z N O  R A Z L A G O  S K L E P A
o uvedbi samoprispevka za investicije v šolstvu

za območje Občine Vrhnika

V skladu s svojo pristojnostjo Občinski svet občine
Vrhnika podaja obvezno razlago 1. točke 4. člena sklepa o
uvedbi samoprispevka za investicije v šolstvo za območje
Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 75/96):

Regres za letni dopust predstavlja drug prejemek iz
delovnega razmerja, ki je po zakonu o davkih občanov ob-
davčljiv, zato se samoprispevek od regresa obračunava.

Št. 11/1-97
Vrhnika, dne 23. oktobra 1997

Predsednik
Občinskega sveta
občine Vrhnika

Brane Jereb l. r.

ŽELEZNIKI

3450.

Na podlagi uspelega referenduma, ki je bil dne
19. oktobra 1997, je kolegij KS Železniki, na dopisni seji z
dne 22. 10. 1997 sprejel

S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka v vasi Zali Log
(razen h. št. 1, 2, 3, 4, 36–44, 47–51, 54, 59, 61, 63)

1. člen

Sredstva krajevnega samoprispevka se namenijo za so-
financiranje izgradnje kanalizacije s ČN Zali Log.

2. člen

Samoprispevek se uvede za dobo 3 let, in sicer od 1. 1.
1998 do 31. 12. 2000.

Denarna sredstva za izvedbo programa iz 1. člena se
zbirajo na posebnem računu KS Železniki št. 51510-842-
146-0082378.

3. člen

Za realizacijo referendumskega programa je potrebno
zbrati 40,000.000 SIT, od tega se bo s samoprispevkom
zbralo 25% t.j. 10,000.000 SIT, preostalih 75% pa bo zago-
tovila Občina Železniki, ki pri izgradnji nastopa kot nosilec
investicije.

4. člen

Zavezanci plačila za samoprispevek so občani, ki stal-
no prebivajo na območju vasi Zali Log (razen h. št. 1, 2, 3, 4,
36–44, 47–51, 54, 58, 59, 61 in 63), in sicer:

– vsi zaposleni krajani po stopnji 2,5% od bruto plač,
– lastniki zemljišč od katastrskega dohodka gozdnih in

negozdnih površin po stopnji 10%,
– zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali

poklicno dejavnost od bruto zavarovalne osnove po stopnji
3,5%,

– upokojenci po stopnji 3% mesečno od bruto pokojnine,
– zavezanci, ki se jim davek odmerja od dopolnilne

dejavnosti (pop. obrt) od davčne osnove po stopnji 3,5%,
– 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 400 DEM v tolarski
protivrednosti.

5. člen

Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali
nadomestil in pokojnin. Zavezanci iz zadnjega odstavka
4. člena, pa obveznost poravnajo na osnovi položnice, ki jo
izstavi KS Železniki.
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Lastnikom kmetijskih zemljišč in obrtnikom bo obraču-
navala in odtegovala samoprispevek Davčna uprava Repub-
like Slovenije – izpostava Škofja Loka.

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

6. 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.

7. člen

Zavezanci samoprispevka postanejo vsi občani, ki se
bodo na novo zaposlili od začetka veljavnosti referenduma
do izteka, občani ki se v času veljavnosti referenduma nase-
lijo na območju KS, kjer je samoprispevek uveden, ter obča-
ni ki tu nimajo stalnega prebivališča, pa bodo v obdobju
plačevanja samoprispevka pridobili nepremičnine navedene
v zadnjem odstavku 4. člena.

8. 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 najnižje 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.

9. 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.

10. člen

Zbiranje in uporabo zbranih sredstev bo nadziral Svet
KS Železniki in gradbeni odbor za izgradnjo kanalizacije.
Gradbeni odbor je dolžan zboru krajanov vasi Zali Log po-
dati periodično in končno poročilo o poteku zbiranja sred-
stev in izvajanju del. Poročilo mora vsebovati podatke o
višini zbranih sredstev in njihovi porabi.

11. člen

Za vse ostalo, kar v tem sklepu posebej ni določeno, se
smiselno uporablja določila republiškega zakona o referen-
dumu in samoprispevku, ter določbe republiškega zakona o
davkih krajanov.

12. člen

Določbe sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka se
uporabljajo od 1. januarja 1998 dalje.

Železniki, dne 14. novembra 1997.

Predsednik
Sveta KS Železniki
Jože Mohorič l. r.

3451.

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 komi-
sija KS Železniki

P O R O Č I L O
o izidu referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka v delu KS Železniki v vasi Zali Log

1

Na referendumu, dne 19. 10. 1997 za uvedbo krajevne-
ga samoprispevka v vasi Zali Log, so bili ugotovljeni nasled-
nji izidi glasovanja:

1. na volilnem imeniku je bilo vpisanih 132 volilnih
upravičencev

2. glasovanja se je udeležilo 107 volilnih upravičencev
ali 81,06%

3. za uvedbo krajevnega samoprispevka je glasovalo 89
volilnih upravičencev ali 67,42%

4. proti uvedbi krajevnega samoprispevka je glasovalo
16 volilnih upravičencev ali 12,12%

5. neveljavni glasovnici sta bili dve.

2

Volilna komisija ugotavlja, da se je od 132 volilnih
upravičencev, ki so se referenduma udeležili, izreklo za uved-
bo krajevnega samoprispevka 89 volilnih upravičencev, kar
predstavlja 67,42%.

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 Železniki v vasi
Zali Log bila sprejeta odločitev za uvedbo krajevnega samo-
prispevka.

Železniki, dne 14. novembra 1997.

Predsednik
Sveta KS Železniki
Jože Mohorič l. r.

MINISTRSTVA

3452.

Na podlagi 121. člena stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 18/91-I, 19/91-I, 21/94 in 23/96) izdaja minister
za okolje in prostor

O D R E D B O
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti

stanovanja

1. člen

Vrednost točke za ugotovitev vrednosti stanovanja je
določena skladno z rastjo vrednosti nemške marke po sred-
njem tečaju Banke Slovenije in je 161,79 SIT.
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2. člen

Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanova-
nja (Uradni list RS, št. 65/97).

3. člen

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

Št. 361-00-80/91
Ljubljana, dne 18. novembra 1997.

Minister
za okolje in prostor

dr. Pavel Gantar l. r.

3453.

Na podlagi osmega odstavka 51. člena zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93 in
39/97, 8/96 – odločba US RS) in 99. člena zakona o upravi
(Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odločba US RS), izdaja
minister za delo, družino in socialne zadeve

P R A V I L N I K
o načinu izvrševanja nalog ob uvedbi postopka prisilne

poravnave

1. člen

(namen pravilnika)

S tem pravilnikom se ureja način izvrševanja nalog, ki
jih izvaja Republiški zavod za zaposlovanje (v nadaljnjem
besedilu: zavod), če je z uvedbo prisilne poravnave s progra-
mom prenehanja delovnih razmerij (v nadaljnjem besedilu:
program), kot ena od metod finančne reorganizacije, predvi-
deno tudi zmanjšanje števila pri dolžniku zaposlenih delav-
cev.

2. člen

(posredovanje programa)

Uprava dolžnika mora program posredovati zavodu,
kjer je sedež delodajalca.

3. člen

(vsebina programa)

Program mora vsebovati podatke o dolžniku, podatke o
številu delavcev in o delavcih, ki naj bi jim zaradi finančne
reorganizacije prenehalo delovno razmerje, utemeljitev pro-
grama ter druge podatke, ki so zavodu potrebni pri izvajanju
njegovih nalog.

Podatki iz prejšnjega odstavka so določeni v prilogi, ki
je sestavni del tega pravilnika.

4. člen

(pregled programa)

Zavod se po prejemu programa, zaradi izvajanja ukre-
pov za preprečitev oziroma omilitev prehoda presežnih de-
lavcev v odprto brezposelnost, nemudoma poveže z upravo
dolžnika, pregleda program in ugotovi:

– ali se v okviru finančne reorganizacije predvideva
prenehanje delovnega razmerja več kot 25% oziroma več kot
10 zaposlenim delavcem;

– kategorije delavcev, ki naj bi jim prenehalo delovno
razmerje, pri čemer upošteva naslednje kriterije: strokovna
izobrazba oziroma usposobljenost za delo in potrebna dodat-
na znanja in zmožnosti, delovne izkušnje, delovna uspešnost
in delovna doba;

– ali so roki prenehanja delovnega razmerja, ki so pred-
videni s programom za posamezne kategorije delavcev, ki
zaradi finančne reorganizacije zgubijo zaposlitev, primerni,
upoštevajoč pri tem odstotek oziroma število delavcev iz
prve alinee tega člena, razmere na trgu delovne sile in spreje-
ti program aktivne politike zaposlovanja;

– možnosti za ustanovitev sklada dela ali drugega na-
čina za zagotovitev aktivnega razreševanja presežnih de-
lavcev.

5. člen

(mnenje zavoda)

Na podlagi ugotovitev iz prejšnjega člena izdela zavod
mnenje k programu, ki ga posreduje upravi dolžnika.

Zavod lahko upravi dolžnika, ki v programu predvide-
va zmanjšanje števila zaposlenih za več kot 25% oziroma za
več kot 10 delavcev, predlaga spremembo programa in dolo-
či posamezne kategorije delavcev in število delavcev ter
časovno razporeditev prenehanja delovnih razmerij delavcev
v obdobju, ki ni krajše od treh in ne daljše od šestih mesecev.

6. člen

(roki za posredovanje mnenja zavoda)

Mnenje iz prejšnjega člena mora zavod izdelati in po-
sredovati upravi dolžnika v roku 15 dni od prejema progra-
ma.

Če zavod predlaga spremembo programa, mora mnenje
posredovati upravi dolžnika praviloma v roku 30 dni od
prejema programa.

7. člen

(dolžnost uprave dolžnika)

Uprava dolžnika mora obravnavati in upoštevati mne-
nje zavoda in mu spremenjeni program posredovati najka-
sneje v roku 15 dni od prejema mnenja iz drugega odstavka
prejšnjega člena.

Če uprava dolžnika ne upošteva mnenja zavoda, zavod
o tem obvesti upniški odbor in sindikalno organizacijo pri
dolžniku.

8. člen

(aktivnosti pri prenehanju delovnega razmerja v obdobju,
ki ni krajše od treh in ne daljše od šestih mesecev)

Za razrešitev položaja delavcev dolžnika, ki jim delov-
no razmerje preneha v obdobju od treh do šestih mesecev po
pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne poravnave, zavod
po prejemu programa izvaja zlasti naslednje aktivnosti:

1. pripravi zaposlitvene načrte za zaposlene delavce, ki
omogočajo vključevanje v posamezne programe:

– prezaposlovanja in samozaposlovanja,
– prekvalifikacij in dokvalifikacij ter
– vključevanje v druge programe, ki se izvajajo v skla-

du s sprejetim programom aktivne politike zaposlovanja,
2. pripravi program aktiviranja zaposlenih delavcev,
3. pripravi informacijske in motivacijske seminarje in

druge ukrepe aktivne politike zaposlovanja.

9. člen

(aktivnosti pri prenehanju delovnega razmerja v obdobju,
ki ni daljše od treh mesecev)

Zavod organizira za delavce, ki jim preneha delovno
razmerje v obdobju, ki ni daljše od treh mesecev, informativ-
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ne sestanke, pripravi zaposlitvene načrte ter jih po preneha-
nju delovnega razmerja prijavi v evidenco brezposelnih oseb
in vključuje v aktivnosti, ki so predvidene za povečanje
zaposlitvenih možnosti ter pospeševanje zaposlovanja brez-
poselnih oseb.

10. člen

(izvajanje nalog)

Zavod lahko v dogovoru z upravo dolžnika organizira
izvajanje nalog iz tega pravilnika in posreduje informacije s
področja zaposlovanja v prostorih dolžnika.

11. člen

(uveljavitev tega pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 017-01-019/97
Ljubljana, dne 17. novembra 1997.

mag. Anton Rop l. r.
Minister

za delo, družino
in socialne zadeve

,
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Na podlagi 55. člena poslovnika Vlade Republike Slove-

nije (Uradni list RS, št. 13/93) dajem

p o p r a v e k
uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje

in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane v letu 1997

V prilogi 1 ‘Seznam proizvodov in višina izravnave

stroškov pri pripravi blaga za zunanji trg’ k uredbi o uvedbi

finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter

proizvodnje hrane v letu 1997, objavljenem v Uradnem

listu RS, št. 65-3166/97 z dne 24. X. 1997, se v besedilu

pod črto pri tarifni oznaki ‘1210’ za letnico ‘1996’ doda še

besedilo ‘in 1997’.

Št. 402-03/97-27

Ljubljana, dne 11. novembra 1997.

Vlada Republike Slovenije

Borut Šuklje l. r.

Generalni sekretar

Popravek

V pravilniku o kakovosti mleka, mlečnih izdelkov, siril

in čistih cepiv, objavljenem v Uradnem listu RS, št.

21-991/93, z dne 29. IV. 1993, se v tabeli v prvem odstavku

6. člena v zadnji koloni znak »+« pravilno glasi »+ ali –«.

Ciril Smrkolj l. r.
Minister za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano

Popravek

V sklepu o razpisu referenduma za uvedbo samopri-

spevka po krajevnih skupnostih v Občini Majšperk objavlje-

nem v Uradnem listu RS, št. 68-3315/97, z dne 7. XI. 1997,

se alinei pod 2. točko 6. člena pravilno glasita:

– iz opravljanja dejavnosti po st. 2% od zavarovalne

osnove in 2% od dobička,

– iz avtorskih pravic po st. 3% od vsakega posamezne-

ga dohodka.

Župan

Občine Majšperk

Franc Bezjak l. r.

Popravek

V sklepih o razpisu referendumov za uvedbo krajev-
nega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skup-
nosti Bršljin (predpis 3317), na območju Krajevne skupno-
sti Drska (predpis 3319), na območju Krajevne skupnosti
Kandija-Grm (predpis 3320), na območju Krajevne skup-
nosti Ločna– Mačkovec (predpis 3322), na območju Kra-
jevne skupnosti Majde Šilc (predpis 3323), na območju
Krajevne skupnosti Mestne njive (predpis 3324), na ob-
močju Krajevne skupnosti Regrča vas (predpis 3325), na
območju Krajevne skupnosti Šmihel (predpis 3326), na
območju Krajevne skupnosti Žabja vas (predpis 3327), ob-
javljenih v Uradnem listu RS, št. 68/97 z dne 7. XI. 1997,
se 5. člen v vseh sklepih pravilno glasi:

Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi krajani,
ki so vpisani v splošnem volilnem imeniku.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Bršljin

Marko Picek l. r.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Center

Nikola Padevski l. r.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Drska

Janko Petrič l. r.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Gotna

vas
Štefan Kavšek l. r.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti

Kandija-Grm
Ciril Kolenc l. r.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti

Ločna-Mačkovec
Ivan Petančič l. r.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Majde

Šilc
Slavko More l. r.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti

Mestne njive
Marjan Urbas l. r.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Regrča

vas
Andrej Resman l. r.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Šmihel

Igor Hrovatič l. r.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Žabja

vas
Božidar Horvat l. r.
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Popravek

V odloku o soustanovitvi, organizaciji in preoblikova-

nju javnega podjetja Kovod, Postojna, vodovod, kanalizaci-

ja, p.o., Postojna v Javno podjetje Kovod, Postojna, vodo-

vod, kanalizacija, d.o.o., Postojna, objavljenem v Uradnem

listu RS, št. 51-2760/97 z dne 22. VIII. 1997, se v prvem

odstavku zadnji znesek “383,004.053,36 SIT” pravilno glasi

“338,004.053,36 SIT”.

Predsednik

Občinskega sveta

občine Postojna

Danijel Mislej, dipl. inž. str. l. r.

Popravek

V odloku o razglasitvi kulturnih spomenikov in narav-

nih znamenitosti v Občini Radeče, objavljenem v Uradnem

listu RS, št. 65-3204/97 z dne 24. X. 1997, se v 5. členu

1. točka pravilno glasi:

1. Graščinski park pri graščini Dvor, Pot na brod 21,

1433 Radeče.

Predsednik

Občinskega sveta občine Radeče

Matjaž Han l. r.

Popravek

V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraže-

valnega zavoda Osnovna šola Juričevega Drejčka Ravne

na Koroškem, objavljenem v Uradnem listu RS, št.

71-3959/96, se:

2. člen pravilno glasi:

Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Juričevega

Drejčka, Ravne na Koroškem.

Sedež zavoda: Čečovje 24, 2390 Ravne na Koroškem.

Skrajšano ime zavoda: Osnovna šola Juričevega

Drejčka.

Drugi odstavek 14. člena pravilno glasi:

Svet zavoda šteje enajst članov in ga sestavljajo:

– trije predstavniki ustanovitelja,

– pet predstavnikov delavcev zavoda,

– trije predstavniki staršev.

Predsednik

Občinskega sveta

občine Ravne-Prevalje

Marjan Berložnik, dipl. org. l. r.

Popravek

V sklepu o ustanovitvi sveta za varstvo uporabnikov
javnih dobrin v Občini Škofja Loka, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 68-3342/97, z dne 7. XI. 1997, se črta tretji
odstavek 6. člena.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

Popravek

V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v
Občini Štore, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
15-830/96, z dne 15. III. 1996, se drugi odstavek 1. člena
pravilno glasi:

»Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč v Občini
Štore se plačuje v vseh zaselkih v Občini Štore«.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Štore
Albin Valand l. r.

Popravek

V odloku o javnem redu in miru v Občini Vitanje,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 50-2995/96, z dne
6. IX. 1996, se pravilno glasi:

Uvedbo postopka o prekršku po tem odloku predlaga-
jo pristojni upravni organi, inšpektorji (inšpektor za vars-
tvo okolja), okrožni državni tožilec, komunalni nadzornik,
kolikor bo s strani Občine Vitanje postavljen, drugi organi
in organizacije, ki izvajajo javna pooblastila, občani in
oškodovanci.

Predsednik
Občinskega sveta občine Vitanje
Zdenko Planki, dipl. jur. l. r.

Popravek

V sklepu o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega
samoprispevka v vasi Zali Log (razen h. št. Zali Log 1, 2, 3,
4, 36–44, 47–51, 54, 56–59, 63), objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 57-2930/97, z dne 19. IX. 1997, se 8. člen
pravilno glasi:

Pravico glasovanja imajo vsi krajani, ki so vpisani v
volilnem imeniku s stalnim prebivališčem v vasi Zali Log,
razen hišnih številk Zali Log 1, 2, 3, 4, 36–44, 47–51, 54, 58,
59, 61, 63 in so starejši od 18 let, oziroma starejši od 15 let,
če so v delovnem razmerju.

Predsednik
Sveta KS Železniki
Jože Mohorič l. r.
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Pravkar izšlo!

PREDPISI O DEDOVANJU
z uvodnimi pojasnili prof. dr. Karla Zupančiča

Peta dopolnjena izdaja

Z večanjem obsega zasebne lastnine se precej povečuje tudi zanimanje za veljavne predpise o

dedovanju. Slovenski zakon na tem področju je bil sprejet pred dobrimi dvajsetimi leti. Novi

družbeni in gospodarski ureditvi so se poskušale približati nekatere zakonske spremembe, v

vsebino zakona in drugih predpisov o dedovanju pa je s svojimi odločbami poseglo tudi ustavno

sodišče.

Profesor dednega prava na ljubljanski pravni fakulteti dr. Karel Zupančič v zadnji izdaji uvodnih

pojasnil na poljuden način podrobneje razlaga vsebino posameznih določb zakona o dedovanju

in drugih predpisov. Posebno pozornost namenja tudi zakonu o dedovanju kmetijskih

gospodarstev, ki je začel veljati decembra 1995. Pri tem pa znova opozarja, da je treba novi

ustavni ureditvi, ki daje večji pomen lastninski in dedni pravici, prilagoditi tudi zakonodajo na

tem področju.

Poleg prečiščenega besedila zakona o dedovanju so v tej knjižici objavljeni tudi:

– zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev
– del zakona o denacionalizaciji,
– del zakona o ureditvi kolizije zakonov s predpisi drugih držav

v določenih razmerjih,

– del zakona o nepravdnem postopku,

– del zakona o davkih občanov
– del zakona o notariatu.

Cena 2982 SIT (10432)

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.
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