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DRŽAVNI SVET

3779.

Na podlagi 45. člena zakona o Državnem svetu Repub-
like Slovenije (Uradni list RS, št. 44/92) in prvega odstavka
5. člena poslovnika Državnega sveta Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 44/93) je Državni svet na seji dne
17. decembra 1997

i z v o l i l

predsednico in člane Mandatno-imunitetne komisije
Državnega sveta Republike Slovenije

za predsednico:
Petro Kersnič
za člane:
Branka Grimsa,
Boža Kuhariča,
Janeza Ovna,
Alberta Vodovnika.

Št. 020-02/92-30/1
Ljubljana, dne 17. decembra 1997.

Predsedujoči
Državnega sveta

Republike Slovenije
akad. prof. dr. Veljko Rus l. r.

3780.

Na podlagi 43. člena zakona o Državnem svetu (Uradni
list RS, št. 44/92) in prvega ter drugega odstavka 7. člena
poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 44/93) je
Državni svet Republike Slovenije na seji dne 17. decembra
1997

i z v o l i l

za predsednika Državnega sveta Republike Slovenije
Toneta Hrovata.

Št. 020-02/92-29/9
Ljubljana, dne 17. decembra 1997.

Predsedujoči
Državnega sveta

Republike Slovenije
prof. dr. Franc Vodopivec l. r.

3781.

Na podlagi 43. člena zakona o državnem svetu (Uradni

list RS, št. 44/92) in prvega ter drugega odstavka 7. člena

poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 44/93) je

Državni svet Republike Slovenije na seji dne 17. decembra

1997

i z v o l i l

za podpredsednika Državnega sveta Republike Slove-

nije

dr. Avgusta Majeriča.

Št. 020-02/92-29/10

Ljubljana, dne 17. decembra 1997.

Predsednik

Državnega sveta

Republike Slovenije

Tone Hrovat l. r.

3782.

Na podlagi 46. člena zakona o državnem svetu (Uradni

list RS, št. 44/92) in 14. člena poslovnika Državnega sveta

(Uradni list RS, št. 44/93) je Državni svet Republike Slove-

nije na seji dne 17. decembra 1997

i m e n o v a l

za sekretarko Državnega sveta Republike Slovenije

mag. Marijo Drofenik

Št. 020-02/92-29/11

Ljubljana, dne 17. decembra 1997.

Predsednik

Državnega sveta

Republike Slovenije

Tone Hrovat l. r.
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PREDSEDNIK REPUBLIKE

3783.

Na podlagi prvega odstavka 107. člena ustave Republi-
ke Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I) in prvega odstavka
21. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št.
1/91-I) izdajam

U K A Z
o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika

Republike Slovenije v Združenem kraljestvu Velike
Britanije in Severne Irske

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republi-
ke Slovenije v Združenem kraljestvu Velike Britanije in
Severne Irske imenujem

Marjana Šetinca.

Št. 001-09-24/97
Ljubljana, dne 16. decembra 1997.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

VLADA

3784.

Na podlagi četrtega odstavka 8. člena zakona o zunanje-
trgovinskem poslovanju (Uradni list RS, št. 13/93, 66/93, 7/94
in 58/95) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Repub-
like Slovenije

U R E D B O
o določitvi obsega kontingentov za uvoz blaga v letu

1998

1. člen

Za blago na uvoznem režimu kontingentov, ki se uvaža v
letu 1998, se določa obseg kontingentov, ki je naveden v
prilogi, ki je sestavni del te uredbe.

2. člen

Neizkoriščeni kontingenti iz 1. člena te uredbe se lahko s
soglasjem Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj v okvi-
ru Gospodarske zbornice Slovenije naknadno razdelijo za uvoz
blaga iz druge podobne skupine proizvodov oziroma tarifne
številke, če je že določen kontingent za to blago premajhen.

3. člen

Ta uredba začne veljati 1. januarja 1998.

Št. 330-12/97-1
Ljubljana, dne 11. decembra 1997.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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3785.

Na podlagi drugega odstavka 6. člena zakona o turistični
taksi (Uradni list RS, št. 18/91) in 21. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97)
je Vlada Republike Slovenije na 41. seji dne 11. decembra
1997 sprejela

S K L E P
o uskladitvi vrednosti točke v zakonu o turistični taksi

1

Vrednost točke, določene v prvem odstavku 6. člena
zakona o turistični taksi (Uradni list RS, št. 18/91) se uskladi z
gibanjem drobnoprodajnih cen v Republiki Sloveniji tako, da
znaša 14 tolarjev.

2

Ta sklep začne veljati 1. januarja 1998.

Št. 423-01/97-1
Ljubljana, dne 11. decembra 1997.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

3786.

Na podlagi 3. člena zakona o izjemnem priznanju in
odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne zaslu-
ge (Uradni list RS, št. 14/90 – prečiščeno besedilo) je Vlada
Republike Slovenije na 37. seji dne 20. 11. 1997 sprejela

S K L E P
o izjemnem priznanju in odmeri oziroma povečanju

starostnih pokojnin osebam, ki imajo posebne zasluge
na področju kulture ter na področju prometa

A)

Za uspehe, dosežene z ustvarjalnim delom na kultur-
nem področju, Vlada Republike Slovenije od 1. 9. 1997
dalje:

I

Izjemno priznava in odmerja starostno pokojnino:

Danilu Benedičiču, v višini 85% zneska najvišje pokoj-
nine za polno pokojninsko dobo,

Janezu Berniku, v višini 100% zneska najvišje pokojni-
ne za polno pokojninsko dobo,

Bibijani Bertok, v višini 70% zneska najvišje pokojni-
ne za polno pokojninsko dobo,

Demetru Bitencu, v višini 70% zneska najvišje pokoj-
nine za polno pokojninsko dobo,

Miroslavu Brajniku, v višini 80% zneska najvišje po-
kojnine za polno pokojninsko dobo,

Milanu Butini, v višini 70% zneska najvišje pokojnine
za polno pokojninsko dobo,

Janezu Gregorcu, v višini 75% zneska najvišje pokojni-
ne za polno pokojninsko dobo,

Vladu Habjanu, v višini 70% zneska najvišje pokojnine
za polno pokojninsko dobo,

Jakobu Hafnerju, v višini 70% zneska najvišje pokojni-
ne za polno pokojninsko dobo,

Jožetu Hancu, v višini 70% zneska najvišje pokojnine
za polno pokojninsko dobo,

Magdaleni Kovač, v višini 70% zneska najvišje pokoj-
nine za polno pokojninsko dobo,

Janezu Matičiču, v višini 100% zneska najvišje pokoj-
nine za polno pokojninsko dobo,

Mileni Muhič Kramer, v višini 75% zneska najvišje
pokojnine za polno pokojninsko dobo,

Iku Otrinu, v višini 75% zneska najvišje pokojnine za
polno pokojninsko dobo,

Žarku Petanu, v višini 80% zneska najvišje pokojnine
za polno pokojninsko dobo,

Dušanu Povhu, v višini 90% zneska najvišje pokojnine
za polno pokojninsko dobo,

Mateji Rebolj, v višini 70% zneska najvišje pokojnine
za polno pokojninsko dobo,

Božidarju Franju Rotu, v višini 70% zneska najvišje
pokojnine za polno pokojninsko dobo,

Savu Sovretu, v višini 70% zneska najvišje pokojnine
za polno pokojninsko dobo,

Alojzu Srebotnjaku, v višini 100% zneska najvišje po-
kojnine za polno pokojninsko dobo,

Venu Tauferju, v višini 90% zneska najvišje pokojnine
za polno pokojninsko dobo,

Dragu Tršarju, v višini 100% zneska najvišje pokojnine
za polno pokojninsko dobo,

Mirku Zdovcu, v višini 75% zneska najvišje pokojnine
za polno pokojninsko dobo,

Zvestu Apolloniu, v višini 70% zneska najvišje pokoj-
nine za polno pokojninsko dobo in

Vekoslavi Žerdin, v višini 70% zneska najvišje pokoj-
nine za polno pokojninsko dobo.

II

Že izjemno priznano in odmerjeno starostno pokojnino:
Mirku Mahniču, poveča na 80% zneska najvišje pokoj-

nine za polno pokojninsko dobo,
Ivanu Marinčku, poveča na 70% zneska najvišje pokoj-

nine za polno pokojninsko dobo in
Vojku Vidmarju, poveča na 95% zneska najvišje po-

kojnine za polno pokojninsko dobo.

B)

Za posebne dosežke na področju razvoja slovenskih
železnic Vlada Republike Slovenije od 1. 9. 1997 dalje iz-
jemno priznava in odmerja starostno pokojnino Antonu Me-
gliču, v višini 75% zneska najvišje pokojnine za polno po-
kojninsko dobo.

Št. 193-20/97-01
Ljubljana, dne 20. novembra 1997.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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3787.

Na podlagi 3. člena zakona o izjemnem priznanju in
odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne zaslu-
ge (Uradni list RS, št. 14/90 – prečiščeno besedilo) ter devet-
najste alinee II. točke sklepa o ustanovitvi, nalogah in sesta-
vi Komisije Vlade Republike Slovenije za kadrovske in
administrativne zadeve, št. 021-02/97-3 z dne 28. 2. 1997, je
Komisija Vlade Republike Slovenije za kadrovske in admi-
nistrativne zadeve na 18. seji dne 22. 9. 1997 sprejela

S K L E P
o izjemni odmeri družinske pokojnine družinskim
članom oseb, ki imajo posebne zasluge na področju

kulture

Zaradi posebnih zaslug Franceta Milčinskega-Ježka, Pa-
vla Šivica in Branka Rajštra na področju kulture, Komisija
Vlade Republike Slovenije za kadrovske in administrativne
zadeve od 1. 9. 1997 dalje izjemno odmerja družinsko po-
kojnino:

Jani Milčinski, v zakonsko določenem odstotku od zne-
ska, ki znaša 85% zneska najvišje pokojnine za polno pokoj-
ninsko dobo,

Lidiji Pokorn, v zakonsko določenem odstotku od zne-
ska, ki znaša 100% zneska najvišje pokojnine za polno po-
kojninsko dobo in

Branki Rajšter, v zakonsko določenem odstotku od zne-
ska, ki znaša 70% zneska najvišje pokojnine za polno pokoj-
ninsko dobo.

Št. 193-20/97-01
Ljubljana, dne 18. novembra 1997.

Predsednik
Komisije Vlade Republike

Slovenije
za kadrovske in administrativne

zadeve
Marjan Podobnik l. r.

MINISTRSTVA

3788.

Na podlagi prvega odstavka 17. člena zakona o mero-
slovju (Uradni list RS, št. 1/95) in 99. člena zakona o upravi
(Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za znanost in
tehnologijo

O D L O K
o vrstah in oblikah oznak, ki se uporabljajo pri
overitvah meril, ter o vsebini in obliki potrdila o

skladnosti merila s predpisi

1. člen

Urad Republike Slovenije za standardizacijo in mero-
slovje (v nadaljnjem besedilu: urad) in pravne osebe iz 9.
člena zakona o meroslovju (v nadaljnjem besedilu: pravne
osebe) ob overitvi merila oziroma etalona (v nadaljnjem
besedilu: merila) potrdijo njegovo ustreznost predpisanim
meroslovnim zahtevam z oznako oziroma s potrdilom o
skladnosti s predpisi.

Urad oziroma pravne osebe opremijo merilo, ki ne us-

treza predpisanim meroslovnim zahtevam, z oznako o prepo-

vedi uporabe oziroma prometa v obliki nalepke.

2. člen

Oznake, s katerimi urad in pravne osebe pri overitvah

meril potrdijo, da merilo ustreza predpisanim meroslovnim

zahtevam, so:

– osnovna oznaka v obliki žiga,

– osnovna oznaka v obliki nalepke,

– letna oznaka v obliki žiga,

– mala letna oznaka v obliki žiga,

– letna oznaka v obliki nalepke,

– letna oznaka za predhodne preskuse v obliki žiga,

– letna oznaka za predhodne preskuse v obliki nalepke,

– oznaka za steklena merila v obliki žiga,

– oznaka za začasno uporabo merila v obliki nalepke.

Za razveljavitev oznak se uporablja oznaka za razvelja-

vitev v obliki žiga.

3. člen

Osnovna oznaka v obliki žiga ima obliko kroga s pre-

merom 7 mm, v katerem je enakokraka tehtnica z visečima

skodelicama. Nad tehtnico levo je oznaka “SI”, desno pa

zadnji dve številki tekočega leta, med visečima skodelicama

pa je številka delavca urada oziroma številka pravne osebe.

Z osnovno oznako v obliki žiga se potrdi skladnost

merila s predpisi pri prvi overitvi.

4. člen

Osnovna oznaka v obliki nalepke ima obliko kroga s

premerom 15 mm, v katerem je enakokraka tehtnica z viseči-

ma skodelicama. Nad tehtnico levo je oznaka “SI”, desno pa

zadnji dve številki tekočega leta, med visečima skodelicama

pa številka delavca urada oziroma pravne osebe. Letna ozna-

ka v obliki nalepke je bele barve z modro obrobo in modrimi

napisi.

Z osnovno oznako v obliki nalepke se potrdi skladnost

s predpisi pri prvi overitvi tistih meril, ki jih zaradi občutlji-

ve konstrukcije ni mogoče označiti z osnovno oznako v

obliki žiga.

5. člen

Letna oznaka v obliki žiga ima obliko ščita z višino

7 mm. Zgoraj sta zadnji dve številki tekočega leta, spodaj pa

številka delavca urada oziroma številka pravne osebe.

Z letno oznako v obliki žiga se potrdi skladnost merila s

predpisi pri rednih in izrednih overitvah.

6. člen

Mala letna oznaka v obliki žiga ima obliko ščita z

višino 3,5 mm. Zgoraj sta dve zadnji številki tekočega leta,

spodaj pa številka delavca urada oziroma številka pravne

osebe.

Z malo letno oznako v obliki žiga se potrdi skladnost s

predpisi tistih meril, ki jih zaradi manjših mer ni mogoče

označiti z letno oznako v obliki žiga.
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7. člen

Letna oznaka v obliki nalepke ima ovalno obliko z

velikostjo 20 mm x 8 mm. Nalepka je bele barve z zeleno

obrobo in zelenimi napisi. Na levi strani je enakokraka teht-

nica z visečima skodelicama. Nad tehtnico je oznaka “SI”,

med visečima skodelicama pa številka delavca urada oziro-

ma številka pravne osebe. Na desni strani sta zadnji dve

številki tekočega leta.

Z letno oznako v obliki nalepke se potrdi skladnost s

predpisi tistih meril, ki jih zaradi občutljive konstrukcije ni

mogoče označiti z letno oznako v obliki žiga.

8. člen

Letna oznaka za predhodne preskuse meril oziroma

elementov meril v obliki žiga ima obliko enakostraničnega

trikotnika, okoli katerega se lahko očrta krog s premerom

8 mm. V zgornjem kotu sta zadnji dve številki tekočega leta,

pod njo pa je številka delavca urada oziroma številka pravne

osebe.

Z letno oznako za predhodne preskuse v obliki žiga se

potrdi skladnost merila s predpisi pri predhodnem preskusu,

kot to zahtevajo ustrezna meroslovna navodila za odobritev

tipa in overitev meril.

9. člen

Letna oznaka za predhodne preskuse meril oziroma

elementov meril v obliki nalepke ima obliko enakostranične-

ga trikotnika, okoli katerega se lahko očrta krog s premerom

30 mm. V zgornjem kotu sta zadnji dve številki tekočega

leta, pod njo pa je številka delavca urada oziroma številka

pravne osebe. Nalepka je rumene barve s črno obrobo in

črnimi napisi.

Z letno oznako za predhodne preskuse v obliki nalepke

se potrdi skladnost s predpisi pri predhodnem preskusu tistih

meril oziroma elementov meril, ki jih zaradi občutljive kon-

strukcije ni mogoče označiti z letno oznako za predhodne

preskuse meril v obliki žiga.

10. člen

Oznaka za steklena merila v obliki žiga ima obliko ščita

z višino 8 mm. Zgoraj je oznaka “SI”, spodaj pa številka

urada oziroma številka pravne osebe.

Z oznako za steklena merila v obliki žiga se potrdi

skladnost s predpisi steklenih meril, za katera niso obvezne

redne overitve.

11. člen

Oznaka za razveljavitev v obliki žiga ima obliko znaka

X, okoli katerega se lahko očrta krog s premerom 8 mm.

12. člen

Oznaka za začasno uporabo meril v obliki nalepke ima

obliko kvadrata z merama 35 mm x 50 mm. Nalepka je

rumene barve in s črnimi napisi. Napisi na oznaki so v

prilogi 1.

Z oznako za začasno uporabo meril v obliki nalepke se

označijo tista merila, za katera je urad v skladu s tretjim

odstavkom 31. člena zakona o meroslovju določil rok, v

katerem morajo pridobiti odobritev tipa merila. S to oznako

se označijo tudi merila, za katera je bila izdana odločba o

začasni odobritvi tipa merila.

13. člen

Oznaka o prepovedi uporabe merila v obliki nalepke

ima obliko kvadrata z merama 80 mm x 80 mm. Nalepka je

svetlo rdeče barve in s črnimi napisi.

14. člen

Oznake, navedene v tej odredbi, se uporabljajo tudi za

potrjevanje skladnosti s predpisi meril, ki se kot etaloni

(kontrolna merila, naprave ipd.) uporabljajo za overjanje

meril.

15. člen

Oznake v obliki nalepk so izdelane na posebnem samo-

lepljivem papirju tako, da jih brez vidnih poškodb ni mogoče

odstraniti ali zbrisati.

16. člen

Potrebno število oznak in potrdil o skladnosti s predpisi

dobijo pravne osebe pri uradu.

17. člen

Vrste, oblika in vsebina oznak so v prilogi št. 1, ki je

sestavni del te odredbe.

18. člen

Po opravljenem pregledu se lahko skladnost s predpisi

namesto z oznako potrdi z izdajo potrdila o skladnosti merila

s predpisi. Na zahtevo stranke se izda potrdilo o skladnosti

merila s predpisi tudi v primeru, da je bilo merilo označeno z

oznako.

Stranka lahko poda zahtevo za izdajo potrdila o sklad-

nosti merila s predpisi tudi po opravljeni overitvi merila.

Rok za naknadno zahtevo za izdajo potrdila je največ 15 dni

po opravljeni overitvi.

Vsebina in oblika potrdila o skladnosti merila s predpi-

si sta v prilogi št. 2, ki je sestavni del te odredbe.

19. člen

Oznake oziroma potrdila, s katerimi je bila potrjena

skladnost meril pred začetkom veljavnosti te odredbe, velja-

jo do poteka njihove veljavnosti.

20. člen

Z dnem, ko začne veljati ta odredba, preneha veljati

odredba o vrstah in oblikah oznak, ki se uporabljajo pri

overitvah meril, ter o vsebini in obliki potrdila o skladnosti

merila s predpisi (Uradni list RS, št. 26/95).

21. člen

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 009-15/97

Ljubljana, dne 9. decembra 1997.

Minister

za znanost in tehnologijo

dr. Lojze Marinček l. r.
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Priloga 1

3. člen: Osnovna oznaka v obliki žiga 4. člen: Osnovna oznaka v obliki nalepke

5. člen: Letna oznaka v obliki žiga 6. člen: Mala letna oznaka v obliki žiga

7. člen: Letna oznaka v obliki nalepke 8. člen: Letna oznaka za predhodne
preskuse v obliki žiga

9. člen: Letna oznaka za predhodne
preskuse v obliki nalepke

10. člen: Oznaka za steklena merila v
obliki žiga

11. člen: Oznaka za razveljavitev v obliki
žiga
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13. člen: Oznaka o prepovedi uporabe
merila v obliki nalepke

Priloga 2
REP UBLIKA        SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO
MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

URAD ZA STANDARDIZACIJO IN MEROSLOVJE
STANDARDS AND METROLOGY INSTITUTE

Na podlagi prvega odstavka 16. člena Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 1/95) izda

Št.  
No.

Naročnik
Customer

Merilo
Measuring Instrument

Tip
Type

Uradna oznaka
Pattern approval mark

Proizvajalec Manufacturer

Serijska št.
Serial No.

POTRDILO VELJA DO KONCA LETA
CERTIFICATE IS VALID TILL THE END OF THE YEAR

Pri izvajanju meritev so bili uporabljeni etaloni, katerih sledljivost je bila preverjena na nacionalne/mednarodne
etalone.
The measurements have been executed using standards for which the traceability to (inter-)
national standards has been demonstrated.

Merilo ustreza meroslovnim zahtevam, predpisanim v pravilniku o meroslovnih pogojih
za

Stroški overitve v znesku ................... SIT so plačani po Uredbi o stroških in pristojbinah za preskuse in odobritve tipov meril ter overitve
etalonov in meril (Ur. l ist RS, št. 38/96).
Taksa za vlogo in to potrdilo po tar. št. 1. in 13. Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 18/90, 20/91 in 12/92) v znesku
.................. SIT je p lačana.

Datum         MP                                  Podpis pooblaščene osebe
Date              Seal                                 Signature of Authorized Person
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3789.

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 161,71 SIT.

2. člen

Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanova-
nja (Uradni list RS, št. 71/97).

3. člen

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

Št. 361-00-80/91
Ljubljana, dne 16. decembra 1997.

Minister
za okolje in prostor

dr. Pavel Gantar l. r.

3790.

Na podlagi 59. člena zakona o zaposlovanju in zavaro-
vanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 17/
91, 12/92, 71/93, 2/94 in 38/94) in 99. člena zakona o upravi
(Uradni list RS, št. 67/94 in 20/95 – odl. US RS), izdaja
minister za delo, družino in socialne zadeve

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o

štipendiranju

1. člen

V 2. členu pravilnika o štipendiranju (Uradni list RS, št.
29/93, 64/93, 64/94, 69/94, 33/95, 38/96 in 39/97) se za
prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

“Pravico do republiške štipendije lahko uveljavijo tudi
vajenci, ki se poklicno izobražujejo pri delodajalcu in v
poklicni šoli, če je to razmerje urejeno z učno pogodbo v
skladu s predpisi s področja poklicnega in strokovnega izo-
braževanja.”

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

2. člen

V četrtem odstavku 10. člena se za besedo “dobiček”
dodata besedi “pred obdavčitvijo”.

3. člen

V tretjem odstavku 12. člena se v tabeli zaporedna
številka 5 spremeni tako, da se glasi: “nad 131”.

Zaporedna številka 6 in celotno besedilo pod to šte-
vilko se črta.

4. člen

Za 13. členom se doda nov 13.a člen, ki se glasi:
“Štipendistom iz drugega odstavka 2. člena tega pravil-

nika pripada osnovna štipendija v višini štipendije za dijake,
določena z drugim odstavkom 12. člena in dodatek v skladu
s prejšnjim členom tega pravilnika.”

5. člen

Drugi odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Odločbo o Zoisovi štipendiji za študij v tujini izda

Republiški zavod za zaposlovanje.”

6. člen

25.a člen se spremeni tako, da se glasi:
“O pritožbi zoper odločbo Republiškega zavoda za za-

poslovanje odloča ministrstvo, pristojno za delo.”

7. člen

25.b člen se črta.

8. člen

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

Št. 017-01-0013/96
Ljubljana, dne 13. novembra 1997.

Minister
za delo, družino

in socialne zadeve
mag. Anton Rop l. r.

BANKA SLOVENIJE

3791.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena zakona o predpi-
sani obrestni meri zamudnih obresti in temeljni obrestni meri
(Uradni list RS, št. 45/95) ter drugega odstavka 20. člena
zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja
Svet Banke Slovenije

S K L E P
o spremembi sklepa o temeljni obrestni meri

1

Sklep o temeljni obrestni meri (Uradni list RS, št. 61/96,
3/97 in 23/97) se spremeni tako, da se v 2. in 2.a točki besede
“cen na drobno” nadomestijo z besedami “cen življenjskih
potrebščin”.

2

Prvič se stopnja rasti cen življenjskih potrebščin upo-
števa pri izračunu temeljne obrestne mere za mesec februar
1998 na način, da se stopnja rasti cen življenjskih potrebščin
za mesec januar 1998 doda, izpusti pa stopnja rasti cen na
drobno za mesec januar 1997.

S postopnim nadomeščanjem stopenj rasti cen na drob-
no s stopnjami cen življenjskih potrebščin do konca leta
1998 se zagotovi, da bo temeljna obrestna mera za mesec
januar 1999 izračunana izključno na podlagi stopenj rasti
cen življenjskih potrebščin.
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3

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

dr. France Arhar l. r.
Guverner

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3792.

Na podlagi 15. člena zakona o Agenciji Republike Slo-
venije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in
o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadzira-
nje in informiranje (Uradni list RS, št. 48/94 in 58/95) in v
skladu z izdanim soglasjem Banke Slovenije, št. 22-0338/97
z dne 10. 12. 1997 generalni direktor Agencije Republike
Slovenije za plačilni promet izdaja

N A V O D I L O
o spremembah in dopolnitvah navodila o vsebini
in načinu vodenja plana računov za opravljanje

plačilnega prometa prek Agencije Republike Slovenije
za plačilni promet

1

V 5. točki II. poglavja navodila o vsebini in načinu
vodenja plana računov za opravljanje plačilnega prometa
prek Agencije Republike Slovenije za plačilni promet (Urad-
ni list RS, št. 9/95 in 10/97) se

– v razredu 5, za skupino računov 53, doda nov osnovni
račun, ki se glasi:

“531 Poravnava poslov z vrednostnimi papirji, sklenje-
nih na organiziranem trgu vrednostnih papirjev”,

– v razredu 6 za osnovnim računom 690 dodata dva
nova osnovna računa, ki se glasita:

“691 Žiro računi pravnih oseb, ki so se odločile za
likvidacijo po zakonu o gospodarskih družbah”

“695 Sredstva drugih depozitov”
– v razredu 6 pri osnovnem računu 697 besedilo spre-

meni tako, da se glasi:
“697 Vplačila ustanovnega kapitala”
– v razredu 7 pri osnovnem računu 748 besedilo spre-

meni tako, da se glasi:
“748 Sredstva, prenesena banki, borzno posredniški

družbi ali klirinško depotni družbi po poslih za račun prav-
nih oseb in fizičnih oseb”.

2

V 9. točki IV. poglavja navodila se:
– v razredu 5, pri opisu vsebine skupine računov 53 črta

pika in doda naslednje besedilo:
“ter za poravnavo poslov z vrednostnimi papirji.”
– v razredu 5, v skupini 53 doda opis vsebine osnovne-

ga računa 531, ki se glasi:
“Na računu 531 – Poravnava poslov z vrednostnimi

papirji, sklenjenih na organiziranem trgu vrednostnih papir-
jev se knjiži promet sredstev bank, borzno posredniških družb
in klirinško depotne družbe za poravnavo poslov z vrednost-
nimi papirji, sklenjenih na organiziranem trgu.”

– v razredu 6, v skupini računov 69 dodata opisa vsebi-
ne osnovnih računov 691 in 695, ki se glasita:

“Na računu 691 – Žiro računi pravnih oseb, ki so se
odločile za prostovoljno likvidacijo, se knjižita promet in
stanje sredstev pravnih oseb, ki so se odločile za likvidacijo
po zakonu o gospodarskih družbah.”

“Na računu 695 – Sredstva drugih depozitov se knjižita
promet in stanje sredstev drugih depozitov pravnih oseb.”

– v razredu 6 pri osnovnem računu 697 besedilo spre-
meni tako, da se glasi:

“Na računu 697 – Vplačila ustanovnega kapitala se
knjižita promet in stanje vplačil ustanovnega kapitala v go-
tovini”.

– v razredu 7 pri računu 748 besedilo spremeni tako, da
glasi:

“Na račune 748 – Sredstva, prenesena banki, borzno
posredniški družbi ali klirinško depotni družbi po poslih za
račun pravnih oseb in fizičnih oseb se knjižita promet in
stanje sredstev, prenesenih z namenom opravljanja poslov za
račun pravnih oseb in fizičnih oseb v skladu z veljavnimi
predpisi.”

3

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

Št. 660-14/97
Ljubljana, dne 10. decembra 1997.

Generalna direktorica
Darinka Pozvek l. r.

3793.

Na podlagi 9. člena zakona o Agenciji Republike Slo-
venije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in
o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadzira-
nje in informiranje (Uradni list RS, št. 48/94 in 58/95),
šestega odstavka 28. točke navodila o obliki, vsebini in
uporabi obrazcev za opravljanje plačilnega prometa prek
Agencije Republike Slovenije za plačilni promet (Uradni list
RS, št. 9/95, 34/95, 70/95 in 19/97) in v skladu z izdanim
soglasjem Banke Slovenije, št. 22-0338/97, z dne 10. 12.
1997, generalni direktor Agencije Republike Slovenije za
plačilni promet izdaja

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

in prevzem podatkov s plačilnih nalogov
v računalniški obliki

1

V navodilu za predložitev in prevzem podatkov v raču-
nalniški obliki (Uradni list RS, št. 9/95, 70/95, 5/97 in 17/97)
se četrta alinea drugega odstavka 3. točke črta.

Za drugim odstavkom se doda novi tretji odstavek, ki
glasi:

“Pravne osebe lahko agenciji predlagajo na magnetnem
mediju tudi nujne plačilne naloge. V tem primeru morajo biti
ti plačilni nalogi predloženi ločeno od rednih plačilnih nalo-
gov – na posebnem magnetnem mediju.”

2

V osmi alinei prvega odstavka 8. točke se številka 94
spremeni v številko 89.

Za osmo alineo se doda nova deveta in nova deseta
alinea.
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Deveta alinea glasi:
“– številka specifikacije 3 znaki”
Deseta alinea glasi:
“– vir informacije 2 znaka”
Deveta alinea postane enajsta alinea.
Za šestim odstavkom se doda novi sedmi in novi osmi

odstavek.
Sedmi odstavek glasi:
“Številka specifikacije
je zaporedna številka dneva v letu. Podatek se v polje

vpiše, le v primerih, ko je vpisan tudi podatek o viru infor-
macije 14 ali 21, sicer pa polje ostane prazno in se ga izpolni
v skladu s četrto alineo drugega odstavka 6. točke tega
navodila.”

Osmi odstavek glasi:
“Vir informacije
(14 = gotovinska vplačila, opravljena v bankah)
(21 = gotovinska vplačila, opravljena na poštah)
(33 = disketa z nujnimi plačilnimi nalogi)
(34 = magnetni trak z nujnimi plačilnimi nalogi)
(35 = nujni plačilni nalogi, predloženi po elektronski

pošti).
Kolikor se ne uporabi nobenega od navedenih virov

informacije ta prostor ostane prazen in se ga izpolni v skladu
s četrto alineo drugega odstavka 6. točke tega navodila.”

Sedmi odstavek postane deveti odstavek.

3

V 13. točki, v drugem odstavku se za številko 70/95
namesto besede “in” postavi vejica, za številko 1/96 pa doda
besedilo “in 25/97”.

V pojasnilu k tretjemu odstavku se besedilo v oklepaju
spremeni tako, da glasi: “(Uradni list RS, št. 9/95, 34/95, 70/
95 in 19/97)”.

4

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

5

Generalni direktor agencije izda prečiščeno besedilo
navodila za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih
nalogov v računalniški obliki.

Št. 660-4/97
Ljubljana, dne 10. decembra 1997.

Generalna direktorica
Darinka Pozvek l. r.

3794.

Na podlagi 19. člena zakona o Agenciji Republike Slo-
venije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in
o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadzira-
nje in informiranje (Uradni list RS, št. 48/94 in 58/95) in v
skladu z izdanim soglasjem Banke Slovenije, št. 22-0338/97,
z dne 10. 12. 1997 generalni direktor Agencije Republike
Slovenije za plačilni promet izdaja

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

1

V navodilu o obliki, vsebini in uporabi obrazcev za
opravljanje plačilnega prometa prek Agencije Republike
Slovenije za plačilni promet (Uradni list RS, št. 9/95, 34/95,
70/95 in 19/97) se zadnji stavek prvega odstavka 26. točke
III. poglavja črta.

2

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

Št. 660-24/97
Ljubljana, dne 10. decembra 1997.

Generalna direktorica
Darinka Pozvek l. r.

3795.

Na podlagi tretjega odstavka 39. člena, 58. člena in

prve alinee 62. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev

(Uradni list RS, št. 6/94) izdaja Agencija za trg vrednostnih

papirjev

S K L E P
o poslovnih knjigah in poslovnih poročilih borzno

posredniških družb

SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

Borzno posredniška družba vodi poslovne knjige, se-

stavlja knjigovodske listine, vrednoti knjigovodske postavke

in sestavlja računovodska poročila v skladu z zakonom o

gospodarskih družbah in drugimi predpisi, ter ob upošteva-

nju računovodskih in finančnih standardov in načel ter splo-

šnih računovodskih predpostavk, ki jih izdaja Slovenski in-

štitut za revizijo.

VODENJE POSLOVNIH KNJIG, EVIDENC IN

DOKUMENTACIJE

2. člen

Borzno posredniška družba organizira poslovanje in

tekoče vodi poslovne knjige, poslovno dokumentacijo in

druge administrativne oziroma poslovne evidence tako, da je

mogoče kadarkoli preveriti ali posluje v skladu z zakonom o

trgu vrednostnih papirjev in predpisi, izdanimi na njegovi

podlagi.

KONTNI NAČRT

3. člen

Borzno posredniška družba razvršča podatke v računo-

vodske evidence po kontnem okviru za gospodarske družbe,

pri tem pa upošteva dodatne analitične konte za borzno

posredniške družbe, ki so navedeni v Prilogi 1 tega sklepa.
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POSLOVANJE S STRANKAMI

4. člen

(1) Borzno posredniška družba zagotovi izkazovanje
tekočih dnevnih stanj in gibanj denarnih sredstev strank ter
ločeno od tega tekočih dnevnih stanj in gibanj terjatev in
obveznosti borzno posredniške družbe do strank:

1. za posamezno stranko,
2. skupaj za vse stranke po vrsti storitev,
3. za vse stranke skupaj.
(2) Borzno posredniška družba vodi evidenco o gibanju

denarnih sredstev, terjatev in obveznosti tako, da je kadarko-
li mogoč vpogled in izpis podatkov o dnevnih oziroma skup-
nih večdnevnih gibanjih za poljubno izbrano časovno ob-
dobje za posamezno stranko ali za vse stranke po vrsti storitev
oziroma za vse stranke skupno.

SHEMA BILANCE STANJA

5. člen

(1) Borzno posredniška družba sestavi bilanco stanja in
vanjo vključi postavke sredstev in obveznosti do virov sred-
stev iz poslovanja v svojem imenu in za svoj račun.

(2) Borzno posredniška družba posebej izkaže terjatve
in obveznosti do strank, za katere opravlja posle z vrednost-
nimi papirji v svojem imenu in za tuj račun. Borzno posred-
niška družba v posebni razpredelnici v Prilogi 1 k bilanci
stanja prikaže naslednje podatke:

Priloga 1 k bilanci stanja borzno posredniške družbe:
POSREDNIŠKO POSLOVANJE:

A. Kratkoročne terjatve

I. Kratkoročne terjatve do strank
a) Kratkoročne terjatve do povezanih strank

b) Kratkoročne terjatve do drugih strank

II. Kratkoročne terjatve do obračunskega računa 531

III. Kratkoročne terjatve do drugih oseb
B. Denarna sredstva

I. Gotovina v blagajni

II. Denarna sredstva v banki
POSREDNIŠKO POSLOVANJE:

A. Kratkoročne obveznosti

I. Kratkoročne obveznosti do strank
a) Kratkoročne obveznosti do povezanih strank

b) Kratkoročne obveznosti do drugih strank

II. Kratkoročne obveznosti do obračunskega računa 531

III. Kratkoročne obveznosti do računa 627
IV. Kratkoročne obveznosti do drugih oseb

(3) Borzno posredniška družba posebej izkaže terjatve
in obveznosti v zvezi s poravnalnim poslovanjem do obra-
čunskega računa 531. Borzno posredniška družba v posebni
razpredelnici v Prilogi 2 k bilanci stanja prikaže naslednje
podatke:

Priloga 2 k bilanci stanja borzno posredniške družbe:

PORAVNALNO POSLOVANJE:

A. Kratkoročne terjatve
I. Kratkoročne terjatve do računa 627

II. Kratkoročne terjatve do računa 748

III. Neto kratkoročne terjatve do Klirinško depotne
družbe

B. Denarna sredstva v banki
PORAVNALNO POSLOVANJE:

A. Kratkoročne obveznosti

I. Kratkoročne obveznosti do računa 627
II. Kratkoročne obveznosti do računa 748
III. Neto kratkoročne obveznosti do Klirinško depotne

družbe

SHEMA IZKAZA USPEHA

6. člen

(1) Borzno posredniška družba pri sestavljanju izkaza
uspeha uporablja vrstni red in obvezno razčlembo postavk
prihodkov in odhodkov za gospodarske družbe.

(2) Borzno posredniška družba razkrije prihodke in od-
hodke ločeno po vrstah poslov, za katere ima dovoljenje po
39. členu zakona o trgu vrednostnih papirjev. Znotraj odhod-
kov ločeno prikaže neposredne stroške po posameznih vr-
stah poslov, predvsem odhodke v zvezi s Klirinško depotno
družbo, Ljubljansko borzo vrednostnih papirjev, Agencijo
za plačilni promet in druge neposredne stroške v zvezi s
posli po 39. členu zakona o trgu vrednostnih papirjev.

(3) Borzno posredniška družba v posebni razpredelnici
v Prilogi 1 k izkazu uspeha prikaže naslednje podatke:

Priloga 1 k izkazu uspeha borzno posredniške družbe:
PRIHODKI IZ POSLOV, ZA KATERE IMA BPD

DOVOLJENJE:
Prihodki iz posamezne vrste posla.
ODHODKI IZ POSLOV, ZA KATERE IMA BPD DO-

VOLJENJE:
Neposredni stroški za posamezno vrsto posla.
Predvsem odhodki v zvezi s Klirinško depotno družbo,

Ljubljansko borzo vrednostnih papirjev, Agencijo za plačil-
ni promet oziroma drugi neposredni stroški, ki so odvisni od
posamezne vrste posla.

RAZKRIVANJE POVEZANIH OSEB

7. člen

(1) Borzno posredniška družba v okviru posamezne
skupine kontov ločeno izkazuje razmerja s povezanimi ose-
bami tudi, kadar v dodatnih analitičnih kontih za borzno
posredniške družbe, ki so navedeni v Prilogi 1 tega sklepa,
pri posamezni skupini kontov takšna analitična evidenca ni
izrecno določena.

(2) Za osebe, povezane z borzno posredniško družbo,
se po tem sklepu štejejo:

1. člani uprave in nadzornega sveta borzno posredniške
družbe;

2. ožji družinski člani oseb iz 1. točke tega odstavka
(zakonci oziroma izvenzakonski partnerji, in otroci oziroma
posvojenci, ki nimajo polne poslovne sposobnosti);

3. pravne osebe, v katerih kapitalu je borzno posredniš-
ka družba neposredno ali posredno udeležena z najmanj
20%;

4. osebe, ki so neposredno ali posredno imetniki naj-
manj 10% delnic oziroma poslovnih deležev borzno posred-
niške družbe;

5. pravne osebe, ki skupaj z borzno posredniško družbo
tvorijo pogodbeni koncern ali koncern z razmerjem enako-
pravnosti po zakonu o gospodarskih družbah;

6. pravne osebe, v katerih kapitalu je posamezna oseba
iz prejšnjih točk tega odstavka oziroma več teh oseb skupaj
neposredno ali posredno udeležena z najmanj 20%.

(3) Šteje se po tem sklepu, da je posamezna oseba
posredni imetnik delnic oziroma poslovnih deležev druge
osebe, če je pri upravljanju te osebe udeležena z naj-
manj 50%.
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BANKE Z DOVOLJENJEM ZA OPRAVLJANJE
POSLOV Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI

8. člen

(1) Banke, ki so pridobile dovoljenje za opravljanje
poslov z vrednostnimi papirji iz 45. člena zakona o trgu
vrednostnih papirjev, izkazujejo stanja sredstev in obvezno-
sti do virov sredstev iz naslova posredniških poslov za stran-
ke iz naslova nakupov in prodaj vrednostnih papirjev v skla-
du s predpisi Banke Slovenije.

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena veljajo za
banke iz prvega odstavka tega člena določbe 2. člena, 4.
člena, drugega in tretjega odstavka 5. člena, tretjega odstav-
ka 6. člena in 7. člena tega sklepa.

POROČANJE AGENCIJI ZA TRG VREDNOSTNIH
PAPIRJEV

9. člen

(1) Obvezni sestavni del letnega in polletnega poročila,
ki so ga borzno posredniške družbe dolžne predložiti Agen-
ciji za trg vrednostnih papirjev po 45. členu sklepa o oprav-
ljanju poslov z vrednostnimi papirji (Uradni list RS 23/97,
32/97, 42/97), sta tudi prilogi k bilanci stanja iz drugega in
tretjega odstavka 5. člena tega sklepa in priloga k izkazu
uspeha iz tretjega odstavka 6. člena tega sklepa.

(2) Banke iz prvega odstavka 8. člena tega sklepa mora-
jo predložiti Agenciji za trg vrednostnih papirjev letno poro-

čilo, priloge po 5. in 6. členu tega sklepa za letno in polletno
obdobje in priloge po 5. in 6. členu tega sklepa h konsolidi-
ranim računovodskim izkazom v rokih, določenih v 45. čle-
nu sklepa o opravljanju poslov z vrednostnimi papirji (Urad-
ni list RS, št. 23/97, 32/97 in 42/97).

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

10. člen

(1) Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
1998 dalje.

(2) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena
pričnejo borznoposredniške družbe uporabljati dodatne ana-
litične konte iz 3. člena tega sklepa od 1. 7. 1998 dalje.

(3) Borzno posredniške družbe in banke iz 8. člena tega
sklepa prvič vključijo priloge po 5. in 6. členu tega sklepa po
stanju na dan 31. 12. 1998 v letno poročilo za 1998 in v
nadaljnja letna in polletna poročila.

Št. 61/97
Ljubljana, dne 16. decembra 1997.

Predsednik
strokovnega sveta

Agencije za trg vrednostnih
papirjev

dr. Dušan Mramor l. r.

Priloga 1

DODATNI ANALITIČNI KONTI ZA BORZNO POSREDNIŠKE DRUŽBE

(1) Stanja skupin kontov 992 in 997 se prikaže v izvenbilančni evidenci s pomočjo izpiskov stanj vrednostnih papirjev iz

klirinško depotne družbe na dan sestave obrazcev, ki jih zahteva sklep o načinu izračuna in izpolnjevanju kapitalske

ustreznosti borzno posredniških družb.

(2) Knjižbe na analitične konte sintetike 147 med letom niso potrebne. Na dan sestavljanja bilance stanja v rokih, ki jih

določa sklep o načinu izračuna in izpolnjevanju kapitalske ustreznosti borzno posredniških družb, se na ustrezni analitični

konto sintetike 147 prenesejo debetni saldi strank iz analitičnih kontov sintetike 247.

RAZRED 0 – DOLGOROČNA SREDSTVA

060 0 – Naložbe v delnice Klirinško depotne družbe

060 1 – Naložbe v delnice Ljubljanske borze

060 2 – Naložbe v druge delnice

060 2 0 – Naložbe v delnice izdajateljev, ki so povezane osebe z BPD
060 2 1 – Naložbe v delnice drugih izdajateljev

062 0 – Naložbe v delnice izdajateljev, ki so povezane osebe z BPD

062 0 0 – Naložbe v delnice drugih BPD

062 0 1 – Naložbe v delnice drugih izdajateljev

062 1 – Naložbe v delnice drugih izdajateljev

062 1 0 – Naložbe v delnice drugih BPD

062 1 1 – Naložbe v delnice drugih izdajateljev

063 0 – Naložbe v deleže podjetij, ki so povezane osebe z BPD

063 0 0 – Naložbe v deleže drugih BPD

063 0 1 – Naložbe v deleže drugih podjetij
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063 1 – Naložbe v deleže drugih podjetij
063 1 0 – Naložbe v deleže drugih BPD

063 1 1 – Naložbe v deleže drugih podjetij

070 0 – Dolgoročno dana posojila strankam za nakup vrednostnih papirjev na podlagi posojilnih pogodb doma

070 0 0 – Strankam, ki so povezane osebe  z BPD

070 0 0 0 – Strankam / pravnim osebam, ki so povezane osebe z BPD
070 0 0 1 – Strankam / fizičnim osebam, ki so povezane osebe z BPD

070 0 1 – Drugim strankam

070 0 1 0 – Drugim strankam / pravnim osebam

070 0 1 1 – Drugim strankam / fizičnim osebam

070 1 – Dolgoročno dana posojila na podlagi posojilnih pogodb doma

070 1 0  – Dolgoročno dana posojila osebam, ki so povezane osebe z BPD

070 1 0 0 – Dolgoročno dana posojila pravnim osebam, ki so povezane osebe z BPD

070 1 0 0 0 – Drugim BPD, ki so povezane osebe z BPD
070 1 0 0 1 – Drugim pravnim osebam, ki so povezane osebe z BPD

070 1 0 1 – Dolgoročno dana posojila fizičnim osebam, ki so povezane osebe z BPD

070 1 1 – Dolgoročno dana posojila drugim osebam

070 1 1 0 – Dolgoročno dana posojila pravnim osebam

070 1 1 0 0 – Dolgoročno dana posojila drugim BPD

070 1 1 0 1 – Dolgoročno dana posojila drugim pravnim osebam

070 1 1 1 – Dolgoročno dana posojila fizičnim osebam

072 0 – Dolgoročno dana posojila osebam, ki so povezane osebe z BPD, z odkupom obveznic domačih podjetij

072 1 – Dolgoročno dana posojila drugim osebam, z odkupom obveznic domačih podjetij

074 0 – Dolgoročno dana posojila  osebam, ki so povezane osebe z BPD,  z odkupom domačih vrednostnih papirjev

074 1 – Dolgoročno dana posojila drugim osebam z odkupom domačih vrednostnih papirjev

076 0 – Druga dolgoročno vložena sredstva v osebe, ki so povezane osebe z BPD

076 0 0 – V druge BPD, ki so povezane osebe z BPD

076 0 1 – V druge osebe, ki so povezane osebe z BPD

076 1 – Druga dolgoročno vložena sredstva v druge osebe

076 1 0 – V druge BPD

076 1 1 – V druge osebe

077 0 – Dolgoročno dani depoziti v banke

077 0 0 – V banke, ki so povezane osebe z BPD

077 0 1 – V druge banke

077 1 – Dolgoročno dani depoziti v druge finančne organizacije, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije

077 1 0 – V druge finančne organizacije, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije in so povezane osebe z BPD

077 1 1 – V druge finančne organizacije, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije

078 – Hibridni in podrejeni dolžniški finančni instrumenti

(Na posameznem analitičnem kontu se zagotovi analitična evidenca po posameznem finančnem instrumentu.)

078 0 – Hibridni finančni instrumenti iz 5. člena sklepa o kapitalski ustreznosti BPD

078 0 0 – Izdajateljev, ki so povezane osebe z BPD

078 0 0 0 – Drugih BPD, ki so povezane osebe z BPD

078 0 0 1 – Drugih izdajateljev, ki so povezane osebe z BPD

078 0 1 – Drugih izdajateljev

078 0 1 0 – Drugih BPD

078 0 1 1 – Drugih izdajateljev
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078 1 – Podrejeni dolžniški finančni instrumenti iz 6. člena sklepa o kapitalski ustreznosti BPD

078 1 0 – Izdajateljev, ki so povezane osebe z BPD

078 1 0 0 – Drugih BPD, ki so povezane osebe z BPD

078 1 0 1 – Drugih izdajateljev, ki so povezane osebe z BPD

078 1 1 – Drugih izdajateljev

078 1 1 0 – Drugih BPD

078 1 1 1 – Drugih izdajateljev

083 0 – Vplačila v jamstveni sklad pri Klirinško depotni družbi

083 1 – Vplačila v druge sklade, ki so namenjeni vzajemnemu pokrivanju obveznosti

RAZRED 1 – KRATKOROČNA SREDSTVA

102 – Tolarska sredstva strank v blagajni

102 0 – Tolarska sredstva strank v blagajni

110 0 – Denarna sredstva na rednem žiro računu

115 – Denarna sredstva na poravnalnem žiro računu

115 0 – Denarna sredstva na poravnalnem žiro računu

116 – Denarna sredstva na žiro računu strank

116 0 – Denarna sredstva na posredniškem žiro računu

143 – Kratkoročne terjatve poravnalnega žiro računa do rednega žiro računa iz poslov, ki jih je BPD sklenila v svojem

imenu in za svoj račun

143 0 – Kratkoročne terjatve poravnalnega žiro računa do rednega žiro računa iz naslova nakupa vrednostnih papirjev

144 – Kratkoročne terjatve poravnalnega žiro računa do posredniškega žiro računa iz poslov, ki jih je BPD sklenila  v

svojem imenu in za tuj račun (skrajšano: posredniški posli)

144 0 – Kratkoročne terjatve poravnalnega žiro računa do posredniškega žiro računa iz naslova nakupa vrednostnih

papirjev iz posredniških poslov

146 – (Neto) kratkoročne terjatve poravnalnega žiro računa do klirinško depotne družbe

146 0 – Kratkoročne terjatve poravnalnega žiro računa  (za neto vrednost nakazil) do klirinško depotne družbe iz posred-

niških poslov (posredovanje in gospodarjenje) in iz poslov trgovanja, ko so vse prodaje vrednostnih papirjev za

vse stranke in BPD večje od vseh nakupov vrednostnih papirjev za vse stranke in BPD v obdobju

147 – Kratkoročne terjatve iz poslov v svojem imenu in za tuj račun (skrajšano: posredniški posli)

(Na posameznem analitičnem kontu se zagotovi analitična evidenca po posamezni stranki.)

147 0 – Kratkoročne terjatve BPD iz posredniških poslov do strank / posredovanje iz naslova vrednostnih papirjev,

zneskov denarnih sredstev, zneskov provizij in zneskov prometnih davkov

147 0 0 – Do strank  / posredovanje, ki so povezane osebe z BPD

147 0 1 – Do drugih strank / posredovanje

147 1 – Kratkoročne terjatve BPD iz posredniških poslov do strank / gospodarjenje iz naslova vrednostnih papirjev,

zneskov denarnih sredstev, zneskov provizij in zneskov prometnih davkov

147 1 0 – Do strank / gospodarjenje, ki so povezane osebe z BPD

147 1 1 – Do drugih strank / gospodarjenje
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147 2 – Kratkoročne terjatve BPD iz posredniških poslov do strank / vodenje računov nematerializiranih vrednostnih
papirjev in hramba vrednostnih papirjev iz naslova  zneskov provizij

147 2 0 – Do strank / vodenje računov nematerializiranih vrednostnih papirjev in hramba vrednostnih papirjev, ki

so povezane osebe z BPD

147 2 1 – Do drugih strank / vodenje računov nematerializiranih vrednostnih papirjev in hramba vrednostnih

papirjev

148 – Kratkoročne terjatve posredniškega žiro računa iz naslova prodaje vrednostnih papirjev iz poslov, ki jih je BPD
sklenila v svojem imenu in za tuj račun (skrajšano: posredniški posli)

148 0 – Kratkoročne terjatve posredniškega žiro računa do poravnalnega žiro računa iz naslova prodaje vrednostnih

papirjev iz posredniških poslov

148 1 – Kratkoročne terjatve posredniškega žiro računa do drugih iz naslova prodaje netržnih vrednostnih papirjev iz

posredniških poslov

150 0 – Kratkoročne terjatve iz naslova obresti iz vrednostnih papirjev

150 1 – Kratkoročne terjatve iz naslova obresti iz danih posojil za nakup vrednostnih papirjev

150 2 – Kratkoročne terjatve iz naslova obresti iz ostalih posojil

150 3 – Kratkoročne terjatve iz naslova obresti iz hibridnih in podrejenih dolžniških finančnih instrumentov

150 3 0 – Izdajateljev, ki so povezane osebe z BPD

150 3 0 0 – Drugih BPD, ki so povezane osebe BPD

150 3 0 1 – Drugih izdajateljev, ki so povezane osebe z BPD

150 3 1 – Drugih izdajateljev

150 3 1 0 – Drugih BPD

150 3 1 1 – Drugih izdajateljev

166 – Kratkoročne terjatve rednega žiro računa iz naslova prodaje vrednostnih papirjev

166 0 – Kratkoročne terjatve rednega žiro računa do poravnalnega žiro računa iz naslova prodaje vrednostnih papirjev

166 1  – Kratkoročne terjatve rednega žiro računa do drugih iz naslova prodaje netržnih vrednostnih papirjev

167 – Kratkoročne terjatve rednega žiro računa do posredniškega žiro računa

167 0  – Kratkoročne terjatve rednega žiro računa do posredniškega žiro računa

167 0 0 – Kratkoročne terjatve do posredniškega žiro računa iz naslova zaračunane provizije

167 0 1 – Kratkoročne terjatve do posredniškega žiro računa iz naslova zaračunanega prometnega davka

170 0 – Delnice, kupljene za prodajo, izdajateljev, ki so povezane osebe z BPD

170 0 0 –  Delnice, kupljene za prodajo, drugih BPD, ki so povezane osebe z BPD

170 0 1 –  Delnice, kupljene za prodajo, drugih izdajateljev, ki so povezane osebe z BPD

170 1 –  Delnice, kupljene za prodajo, drugih izdajateljev

170 1 0 –  Delnice, kupljene za prodajo, drugih BPD

170 1 1 –  Delnice, kupljene za prodajo, drugih izdajateljev

171 0 – Deleži v osebah, ki so povezane osebe z BPD, kupljeni za prodajo

171 0 0 – Deleži v drugih BPD, ki so povezane osebe z BPD

171 0 1 – Deleži v drugih osebah, ki so povezane osebe z BPD

171 1 – Deleži v drugih osebah, kupljeni za prodajo

171 1 0 – Deleži v drugih BPD

171 1 1 – Deleži v drugih osebah

172 0 – Celotni kapital oseb, ki so povezane osebe z BPD, kupljen za prodajo

172 0 0 – Celotni kapital v drugih BPD, ki so povezane osebe z BPD, kupljen za prodajo

172 0 1 – Celotni kapital v drugih osebah, ki so povezane osebe z BPD, kupljen za prodajo
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172 1 – Celotni kapital drugih oseb, kupljen za prodajo

172 1 0 – Celotni kapital v drugih BPD, kupljen za prodajo

172 1 1 – Celotni kapital v drugih osebah, kupljen za prodajo
173 0 – Kratkoročno dana posojila strankam za nakup vrednostnih papirjev

173 0 0 – Strankam, ki so povezane osebe z BPD, za nakup vrednostnih papirjev

173 0 0 0 – Strankam pravnim osebam, ki so povezane osebe z BPD, za nakup vrednostnih papirjev

173 0 0 1 – Strankam fizičnim osebam, ki so povezane osebe z BPD, za nakup vrednostnih papirjev

173 0 1 – Drugim strankam za nakup vrednostnih papirjev

173 0 1 0 – Pravnim osebam za nakup vrednostnih papirjev

173 0 1 1 – Fizičnim osebam za nakup vrednostnih papirjev

173 1 – Kratkoročno dani depoziti

173 1 0 – Kratkoročno dani depoziti v banke

173 1 0 0 – V banke, ki so povezane osebe z BPD

173 1 0 1 – V druge banke

173 1 1 – Kratkoročno dani depoziti v druge finančne organizacije, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije

173 1 1 0 – V druge finančne organizacije, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije in so povezane osebe z

BPD

173 1 1 1 – V druge finančne organizacije, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije

173 2 – Druga kratkoročno dana posojila

173 2 0 – Druga kratkoročno dana posojila osebam, ki so povezane osebe z BPD

173 2 1 – Druga kratkoročno dana posojila

174 0 – Kratkoročni vrednostni papirji, kupljeni za prodajo
(Na posameznem analitičnem kontu se zagotovi analitična evidenca po posameznem vrednostnem papirju.)

174 0 0 – Kratkoročni vrednostni papirji, kupljeni za prodajo izdajateljev, ki so povezane osebe z BPD

174 0 1 – Kratkoročni vrednostni papirji, kupljeni za prodajo drugih izdajateljev

174 1 – Obveznice, kupljene za prodajo
(Na posameznem analitičnem kontu se zagotovi analitična evidenca po posameznem vrednostnem papirju.)

174 1 0 – Obveznice, kupljene za prodajo izdajateljev, ki so povezane osebe z BPD

174 1 1 – Obveznice, kupljene za prodajo drugih izdajateljev

174 2 – Kuponi vzajemnih skladov

(Na posameznem analitičnem kontu se zagotovi analitična evidenca po posameznem vrednostnem papirju.)

174 2 0 – Kuponi vzajemnih skladov, ki so povezane osebe z BPD

174 2 1 – Kuponi drugih vzajemnih skladov

175 – Hibridni in podrejeni dolžniški finančni instrumenti

(Na posameznem analitičnem kontu se zagotovi analitična evidenca po posameznem finančnem instrumentu.)

175 0 – Hibridni finančni instrumenti iz 5. člena sklepa o kapitalski ustreznosti BPD

175 0 0 – Izdajateljev, ki so povezane osebe z BPD

175 0 0 0 – Drugih BPD, ki so povezane osebe z BPD

175 0 0 1 – Drugih izdajateljev, ki so povezane osebe z BPD

175 0 1 – Drugih izdajateljev

175 0 1 0 – Drugih BPD

175 0 1 1 – Drugih izdajateljev

175 1 – Podrejeni dolžniški finančni instrumenti iz 6. člena sklepa o kapitalski ustreznosti BPD

175 1 0 – Izdajateljev, ki so povezane osebe z BPD

175 1 0 0 – Drugih BPD, ki so povezane osebe z BPD

175 1 0 1 – Drugih izdajateljev, ki so povezane osebe z BPD

175 1 1 – Drugih izdajateljev

175 1 1 0 – Drugih BPD

175 1 1 1 – Drugih izdajateljev
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176 – Druge kratkoročne finančne naložbe

(Na posameznem analitičnem kontu se zagotovi analitična evidenca po posamezni naložbi.)

176 0 – Druge kratkoročne finančne naložbe v osebe, ki so povezane osebe z BPD

176 0 0 – V druge BPD, ki so povezane osebe z BPD

176 0 1 – V druge osebe, ki so povezane osebe z BPD

176 1 – Druge kratkoročne finančne naložbe v druge osebe

176 1 0 – V druge BPD

176 1 1 – V druge osebe

RAZRED 2 – KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

243 – Kratkoročne obveznosti poravnalnega žiro računa do rednega žiro računa iz poslov, ki jih je BPD sklenila v

svojem imenu in za svoj račun
243 0 – Kratkoročne obveznosti poravnalnega žiro računa do rednega žiro računa iz naslova prodaje vrednostnih papirjev

244 – Kratkoročne obveznosti poravnalnega žiro računa do posredniškega žiro računa iz poslov, ki jih je BPD
sklenila v svojem imenu in za tuj račun (skrajšano: posredniški posli)

244 0 – Kratkoročne obveznosti poravnalnega žiro računa do posredniškega žiro računa iz naslova prodaje vrednostnih

papirjev iz posredniških poslov

246 – (Neto) kratkoročne obveznosti poravnalnega  žiro računa  do klirinško depotne družbe

246 0 – Kratkoročne obveznosti poravnalnega žiro računa (za neto vrednost nakazil) do klirinško depote družbe iz posred-

niških poslov (posredovanje in gospodarjenje) in iz poslov trgovanja, ko so vse prodaje vrednostnih papirjev za

vse stranke in BPD manjše od vseh nakupov vrednostnih papirjev za vse stranke in BPD v obdobju

247 – Kratkoročno poslovanje iz poslov v svojem imenu in za tuj račun (skrajšano: posredniški posli)

(Na posameznem analitičnem kontu se zagotovi analitična evidenca po posamezni stranki.)

247 0 – Kratkoročne terjatve in obveznosti  BPD iz posredniških poslov do strank / posredovanje iz naslova vrednostnih

papirjev, zneskov denarnih sredstev, zneskov provizij in zneskov prometnih davkov

247 0 0 – Do strank / posredovanje, ki so povezane osebe z BPD

247 0 1 – Do drugih strank / posredovanje

247 1 – Kratkoročne terjatve in obveznosti BPD iz posredniških poslov do strank / gospodarjenje iz naslova vrednostnih

papirjev, zneskov denarnih sredstev, zneskov provizij in zneskov prometnih davkov

247 1 0 – Do strank / gospodarjenje, ki so povezane osebe z BPD

247 1 1 – Do drugih strank / gospodarjenje

247 2 – Kratkoročne obveznosti BPD iz posredniških poslov do strank / vodenje računov nematerializiranih vrednost-
nih papirjev in hramba vrednostnih papirjev iz naslova  zneskov provizij

247 2 0 – Do strank / vodenje računov nematerializiranih vrednostnih papirjev in hramba vrednostnih papirjev, ki

so povezane osebe z BPD

247 2 1 – Do drugih strank / vodenje računov nematerializiranih vrednostnih papirjev in hramba vrednostnih

papirjev

248 – Kratkoročne obveznosti posredniškega žiro računa iz naslova nakupa vrednostnih papirjev iz poslov, ki jih je BPD

sklenila v svojem imenu in za tuj račun (skrajšano: posredniški posli)

248 0 – Kratkoročne obveznosti posredniškega žiro računa do poravnalnega žiro računa iz naslova nakupa vrednostnih

papirjev iz posredniških poslov

248 1 – Kratkoročne obveznosti posredniškega žiro računa do drugih iz naslova nakupa netržnih vrednostnih papirjev iz

posredniških poslov

249 – Kratkoročne obveznosti posredniškega žiro računa do rednega žiro računa iz poslov, ki jih je BPD sklenila v

svojem imenu in za tuj račun (skrajšano: posredniški posli)
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249 0 – Kratkoročne obveznosti posredniškega žiro računa do rednega žiro računa iz naslova obračunane provizije iz

posredniških poslov

249 1 – Kratkoročne obveznosti posredniškega žiro računa od rednega žiro računa iz naslova obračunanega prometnega
davka iz posredniških poslov

260 0 – Kratkoročne obveznosti za prometni davek

261 0 – Kratkoročne obveznosti iz naslova obresti iz vrednostnih papirjev

261 0 0 – Do pravnih oseb

261 0 1 – Do fizičnih oseb

261 1 – Kratkoročne obveznosti iz naslova obresti iz hibridnih in podrejenih dolžniških finančnih instrumentov

261 1 0 – Do oseb, ki so povezane osebe z BPD

261 1 0 0 – Do drugih BPD, ki so povezane osebe z BPD

261 1 0 1 – Do drugih oseb, ki so povezane osebe z BPD

261 1 1 – Do drugih oseb

261 1 1 0 – Do drugih BPD

261 1 1 1 – Do drugih oseb

261 2 – Kratkoročne obveznosti iz naslova drugih obresti

261 2 0 –  Kratkoročne obveznosti do pravnih oseb iz naslova drugih obresti

261 2 1 –  Kratkoročne obveznosti do fizičnih oseb iz naslova drugih obresti

262 0 – Kratkoročne obveznosti do pravnih oseb iz naslova dividend in drugih deležev v dobičku

262 1 – Kratkoročne obveznosti do fizičnih oseb iz naslova dividend in drugih deležev v dobičku

266 – Kratkoročne obveznosti rednega žiro računa iz naslova nakupa vrednostnih papirjev
266 0 – Kratkoročne obveznosti rednega žiro računa do poravnalnega žiro računa iz naslova nakupa vrednostnih papirjev

266 1  – Kratkoročne obveznosti do drugih iz naslova nakupa netržnih vrednostnih papirjev

270 0 – Kratkoročno prejeta posojila pri strankah

270 0 0 – Kratkoročno prejeta posojila pri strankah podjetjih v državi, ki so povezane osebe z BPD

270 0 1 – Kratkoročno prejeta posojila pri drugih strankah podjetjih v državi

270 1 – Druga kratkoročno prejeta posojila pri podjetjih v državi

270 1 0 – Druga kratkoročno prejeta posojila pri podjetjih v državi, ki so povezane osebe z BPD

270 1 1 – Druga kratkoročno prejeta posojila pri drugih podjetjih v državi

275 – Kratkoročna posojila, dobljena pri fizičnih osebah

(Na posameznem analitičnem kontu se zagotovi analitična evidenca po posameznem posojilojemalcu.)

275 0 – Kratkoročna posojila, dobljena pri strankah fizičnih osebah

275 0 0 – Kratkoročna posojila, dobljena pri strankah fizičnih osebah, ki so povezane osebe z BPD

275 0 1 – Kratkoročna posojila, dobljena pri drugih strankah fizičnih osebah

275 1 – Kratkoročno prejeta posojila, dobljena pri drugih fizičnih osebah

275 1 0 – Kratkoročno prejeta posojila, dobljena pri fizičnih osebah, ki so povezane osebe z BPD

275 1 0 0 – Kratkoročno prejeta posojila, dobljena pri lastnikih BPD

275 1 0 1 – Kratkoročno prejeta posojila, dobljena pri zaposlenih v BPD, ki so povezane osebe z BPD

275 1 0 2 – Kratkoročno prejeta posojila, dobljena pri drugih fizičnih osebah, ki so povezane osebe z

BPD

275 1 1 – Kratkoročno prejeta posojila, dobljena pri drugih fizičnih osebah

275 1 1 0 – Kratkoročno prejeta posojila, dobljena pri zaposlenih v BPD

275 1 1 1 – Kratkoročno prejeta posojila, dobljena pri drugih fizičnih osebah

276 – Kratkoročni del dolgoročnih hibridnih in podrejenih dolžniških finančnih instrumentov

(Na posameznem analitičnem kontu se zagotovi analitična evidenca po posameznem finančnem instrumentu.)
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276 0 – Hibridni finančni instrumenti iz 5. člena sklepa o kapitalski ustreznosti BPD

276 0 0 – Izdajateljev, ki so povezane osebe z BPD

276 0 0 0 – Drugih BPD, ki so povezane osebe z BPD

276 0 0 1 – Drugih izdajateljev, ki so povezane osebe z BPD

276 0 1 – Drugih izdajateljev

276 0 1 0 – Drugih BPD

276 0 1 1 – Drugih izdajateljev

276 1 – Podrejeni dolžniški finančni instrumenti iz 6. člena sklepa o kapitalski ustreznosti BPD

276 1 0 – Izdajateljev, ki so povezane osebe z BPD

276 1 0 0 – Drugih BPD, ki so povezane osebe z BPD

276 1 0 1 – Drugih izdajateljev, ki so povezane osebe z BPD

276 1 1 – Drugih izdajateljev

276 1 1 0 – Drugih BPD

276 1 1 1 – Drugih izdajateljev

RAZRED 4 – STROŠKI

415 – Stroški storitev plačilnega prometa, bančnih storitev, borznih storitev, storitev klirinško depotnih družb in borzno-

posredniških storitev

415 1 – Stroški storitev plačilnega prometa
415 2 – Stroški bančnih storitev
415 3 – Stroški storitev klirinško depotnih družb
415 4 – Stroški storitev borz
415 5 – Stroški borznoposredniških storitev

480 0 – Stroški prometnega davka

RAZRED 7 – PRIHODKI IN ODHODKI

762 0 – Prihodki od prodaje storitev posredovanja
762 1 – Prihodki od prodaje storitev gospodarjenja
762 2 – Prihodki od posebnih storitev v zvezi z vrednostnimi papirji
762 3 – Prihodki od prodaje storitev investicijskega svetovanja
762 4 – Prihodki od prodaje storitev vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev
762 5 – Prihodki od prodaje posebnih storitev izvedbe prvih prodaj brez obveznostni odkupa
762 6 – Prihodki od prodaje posebnih storitev izvedbe prvih prodaj z obveznostjo odkupa
762 7 – Prihodki od prodaje posebnih storitev v zvezi s prevzemi
762 8 – Prihodki od prodaje posebnih storitev v zvezi z uvedbo vrednostnih papirjev v javno trgovanje

763 0 – Prihodki od prodaje storitev posredovanja na tujem trgu
763 1 – Prihodki od prodaje storitev gospodarjenja na tujem trgu
763 2 – Prihodki od posebnih storitev v zvezi z vrednostnimi papirji na tujem trgu
763 3 – Prihodki od prodaje storitev investicijskega svetovanja na tujem trgu
763 4 – Prihodki od prodaje storitev vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev na tujem trgu
763 5 – Prihodki od prodaje posebnih storitev izvedbe prvih prodaj brez obveznostni odkupa na tujem trgu
763 6 – Prihodki od prodaje posebnih storitev izvedbe prvih prodaj z obveznostjo odkupa na tujem trgu
763 7 – Prihodki od prodaje posebnih storitev v zvezi s prevzemi na tujem trgu
763 8 – Prihodki od prodaje posebnih storitev v zvezi z uvedbo vrednostnih papirjev v javno trgovanje na tujem trgu

RAZRED 9 – KAPITAL, DOLGOROČNE OBVEZNOSTI IN DOLGOROČNE REZERVACIJE

971 0 – Dolgoročno dobljena posojila od strank
971 0 0 – Dolgoročno dobljena posojila od strank  pravnih oseb, ki so povezane osebe z BPD
971 0 1 – Dolgoročno dobljena posojila od drugih strank pravnih oseb

971 1 – Dolgoročno dobljena posojila od drugih

971 1 0 – Dolgoročno dobljena posojila od pravnih oseb, ki so povezane osebe z BPD

971 1 1 – Dolgoročno dobljena posojila od drugih pravnih oseb



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 6996 Št. 81 – 19. XII. 1997

975 0 – Dolgoročno dobljena posojila od strank

975 0 0 – Dolgoročno dobljena posojila od strank fizičnih oseb, ki so povezane osebe z BPD

975 0 1 – Dolgoročno dobljena posojila od drugih strank fizičnih oseb

975 1 – Dolgoročno dobljena posojila od drugih

975 1 0 – Dolgoročno dobljena posojila od fizičnih oseb, ki so povezane osebe z BPD

975 1 1 – Dolgoročno dobljena posojila od drugih fizičnih oseb

977 – Hibridni in podrejeni dolžniški finančni instrumenti

(Na posameznem analitičnem kontu se zagotovi analitična evidenca po posameznem finančnem instrumentu.)

977 0 – Hibridni finančni instrumenti iz 5. člena sklepa o kapitalski ustreznosti BPD

977 1 – Podrejeni dolgoročni finančni instrumenti iz 6. člena sklepa o kapitalski ustreznosti BPD

SKUPINA 99 – IZVENBILANČNA EVIDENCA

990 DO 994 –AKTIVNA ZUNAJBILANČNA KNJIGOVODSKA EVIDENCA

990 – Prejeta jamstva in zastave ter hramba stvari strank v BPD

(Na posameznem analitičnem kontu se zagotovi analitična evidenca po posameznem predmetu glede na naziv

analitičnega konta.)

990 0 – Prejeta jamstva in zastave

990 0 0 – Prejeta jamstva s hipoteko

990 0 1 – Vrednostni papirji, prejeti v zastavo

990 0 1 0 – Lastne delnice, prejete v zastavo

990 0 1 1 – Drugi vrednostni papirji, prejeti v zastavo

990 0 2 – Vrednostni predmeti, prejeti v zastavo

990 0 9 – Prejeta druga jamstva

990 1- Hramba stvari strank v BPD

990 1 0 – Hramba vrednostnih papirjev strank, izdanih kot pisnih listin, ki niso v hrambi pri klirinško depotni

družbi

990 1 9 – Druge stvari strank v hrambi

991 – Terjatve do prejemnikov jamstev in zastav ter do deponentov stvari v hrambi pri BPD

(Na posameznem analitičnem kontu se zagotovi analitična evidenca po posameznem prejemniku oziroma

deponentu.)

991 0 – Terjatve do prejemnikov jamstev in zastav

991 0 0 – Prejemniki jamstev s hipoteko

991 0 1 – Prejemniki zastav vrednostnih papirjev

991 0 1 0 – Prejemniki zastav lastnih delnic

991 0 1 1 – Prejemniki zastav drugih vrednostnih papirjev

991 0 2 – Prejemniki zastav vrednostnih predmetov

991 0 3 – Prejemniki drugih jamstev

991 1 – Terjatve do depozitarjev stvari v hrambi izven BPD

991 1 0 – Depozitarji vrednostnih papirjev v hrambi izven BPD

991 1 9 – Depozitarji drugih stvar v hrambi izven BPD

992 – Vrednostni papirji strank, vknjiženi v klirinško depotni družbi

(Na posameznem analitičnem kontu se zagotovi analitična evidenca po posameznem vrednostnem papirju.)
992 0 – Vrednostni papirji strank na posredovanju, vknjiženi v klirinško depotni družbi

992 1 – Vrednostni papirji strank, katerim BPD gospodari s premoženjem, vknjiženi v klirinško depotni družbi

993 – Terjatve za posojene stvari BPD

(Na posameznem analitičnem kontu se zagotovi analitična evidenca po izposojevalcu.)

993 0 – Terjatve do izposojevalcev za posojene vrednostne papirje
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993 1 – Terjatve do izposojevalcev za posojene druge stvari

994 – Izposojene stvari
(Na posameznem analitičnem kontu se zagotovi analitična evidenca po izposojenih stvareh.)

994 0 – Izposojeni vrednostni papirji

994 1 – Izposojene druge stvari

995 DO 999 – PASIVNA ZUNAJBILANČNA KNJIGOVODSKA EVIDENCA

995 – Obveznosti do dajalcev jamstev in zastav ter do deponentov stvari v hrambi pri BPD
(Na posameznem analitičnem kontu se zagotovi analitična evidenca po dajalcih oziroma  deponentih.)

995 0 – Obveznosti do dajalcev jamstev in zastav
995 0 0 – Dajalci jamstev s hipoteko
995 0 1 – Dajalci zastav vrednostnih papirjev

995 0 1 0 – Dajalci zastav lastnih delnic
995 0 1 1 – Dajalci zastav drugih vrednostnih papirjev

995 0 2 – Dajalci zastav vrednostnih predmetov
995 0 3 – Dajalci drugih jamstev

995 1 – Obveznosti do deponentov stvari v hrambi pri BPD
995 1 0 – Deponenti vrednostnih papirjev v hrambi pri BPD
995 1 9 – Deponenti drugih stvari v hrambi pri BPD

996 – Dana jamstva in zastave ter hramba stvari pri depotnih družbah
(Na posameznem analitičnem kontu se zagotovi analitična evidenca po predmetih glede na naziv analitičnega

konta.)

996 0 – Dana jamstva in zastave
996 0 0 – Dana jamstva s hipoteko
996 0 1 – Vrednostni papirji, dani v zastavo

996 0 1 0 – Zastava lastnih delnic
996 0 1 1 – Zastava drugih vrednostnih papirjev

996 0 2 – Vrednostni predmeti, dani v zastavo
996 0 9 – Druga dana jamstva

996 1 – Stvari dane v hrambo
996 1 0 – Vrednostni papirji
996 1 1 – Druge stvari

997 – Obveznosti za vrednostne papirje vknjižene v klirinško depotni družbi
(Na posameznem analitičnem kontu se zagotovi analitična evidenca po posamezni stranki.)

997 0 – Obveznosti do deponentov, ki so stranke na posredovanju, za vrednostne papirje vknjižene v klirinško depotni
družbi

997 1 – Obveznosti  do deponentov, ki so  stranke, ki jim BPD gospodari s premoženjem, za vrednostne papirje vknjižene
v klirinško depotni družbi

998 – Posojene stvari
(Na posameznem analitičnem kontu se zagotovi analitična evidenca po posojenih stvareh.)

998 0 – Posojeni vrednostni papirji

998 1 – Posojene druge stvari

999 – Obveznosti za izposojene stvari BPD
(Na posameznem analitičnem kontu se zagotovi analitična evidenca po posojevalcu.)

999 0 – Obveznosti do posojevalcev za izposojene vrednostne papirje

999 1 – Obveznosti do posojevalcev za izposojene druge stvari
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3796.

Na podlagi 148. in 153. člena zakona o avtorskih in
sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21/95) objavlja organi-
zacija avtorjev Združenja avtorjev in nosilcev malih in dru-
gih avtorskih pravic Slovenije

P R A V I L N I K
o honorarjih za uporabo avtorskih del iz repertoarja

združenja ZAMP

1. člen

Za uporabo avtorskih del oziroma primerkov avtorskih
del iz repertoarja Združenja avtorjev in nosilcev malih in
drugih avtorskih pravic Slovenije (združenje ZAMP) na na-
čin iz drugega odstavka tega člena se plačuje avtorski hono-
rar po določilih tega pravilnika in njegove tarifne priloge.

Ta pravilnik se nanaša na uporabo avtorskih del oziro-
ma primerkov avtorskih del iz repertoarja združenja ZAMP
v naslednjih primerih:

– javno priobčevanje del,

– snemanje in razmnoževanje del na fonogramih in vi-
deogramih,

– dajanje v najem in javno posojanje fonogramov in
videogramov s temi deli, vključno s CD romi,

– reproduciranje del v čitankah in učbenikih,

– ponatis aktualnih člankov v dnevnem in periodičnem
tisku,

– ponatis odlomkov ali krajših pisnih del s področja
leposlovja v dnevnem in periodičnem tisku,

– reproduciranje in javno priobčevanje del v okviru
propagandnih sporočil, ki trajajo do 60 sekund.

2. člen

Za javno priobčitev del iz repertoarja združenja ZAMP
se šteje:

– javno izvajanje (v živo: z branjem in recitiranjem),

– prenašanje javne žive izvedbe po zvočniku ali zaslo-
nu publiki zunaj prostora, v katerem se delo izvaja,

– javno predvajanje s fonogrami in videogrami,

– oddajanje z radiofuznimi signali (RTV emitiranje –
brezžično ali po kablu),

– priobčitev radiofuzno oddajanega dela preko radij-
skega ali TV sprejemnika oziroma zvočnika ali zaslona v
javnem prostoru (sekundarno radiofuzno oddajanje),

– sočasna priobčitev radiofuzno oddajanega dela, ki jo
s svojimi brezžičnimi radiofuznimi signali opravi druga RTV
organizacija od prvotne (retransmisija) oziroma kabelski ope-
rater po kablu (kabelska retransmisija).

3. člen

Repertoar avtorskih del združenja ZAMP sestavljajo
pisana dela s področja književnosti, znanosti, publicistike,
odlomki gledaliških del, ki niso programska celota, ter pre-
vodi teh del, katerih avtorji so s pogodbo prenesli uveljavlja-
nje svojih pravic do uporabe del v primerih iz 1. člena tega
pravilnika na združenje ZAMP.

V primeru javne priobčitve del iz prvega odstavka tega
člena ter javnega posojanja fonogramov in videogramov s
temi deli lahko združenje ZAMP uveljavlja pravice avtorjev
teh del tudi brez pogodbe z njimi že po samem zakonu (tretji
odstavek 156. člena ZASP). Zato se šteje, da v omenjenih
primerih spadajo v repertoar združenja ZAMP tudi ustrezna
dela tistih avtorjev, ki združenja niso s pogodbo pooblastili
za uveljavljanje svojih pravic.

4. člen

Uporabnik mora v zvezi z uporabo del iz repertoarja
združenja ZAMP na način iz 1. člena tega pravilnika:

– predhodno pisno obvestiti združenje o nameravani
uporabi in zaprositi za dovoljenje

– po izvršeni uporabi ali občasno sporočati podatke o
obsegu in strukturi uporabljenih del, razen če je za takšno
uporabo določen pavšalni honorar,

– plačati honorar na podlagi tarifnega dela tega pravil-
nika oziroma pogodbe z združenjem v roku 8 dni od prejema
računa.

Dovoljenje ni potrebno za reproduciranje del v čitan-
kah in učbenikih (47. člen ZASP) ter za ponatis aktualnih
člankov v periodičnem tisku iz takega tiska (47. člen ZASP).

5. člen

Uporabniki so dolžni najkasneje v 30 dneh po izvršeni
uporabi sporočiti združenju natančne podatke o uporabljenih
delih, ki so potrebni za izračun avtorskih honorarjev po
tarifnem delu tega pravilnika in za njihovo razdelitev med
upravičene avtorje, če s pogodbo med uporabnikom in zdru-
ženjem ni drugače določeno.

Prireditelji kulturno umetniških in zabavnih prireditev
so dolžni v 15 dneh po javni priobčitvi poslati združenju
spored uporabljenih del.

RTV organizacije so dolžne enkrat mesečno dostavljati
združenju sporede oddajanih del.

Založniki in izdajatelji revij so dolžni enkrat mesečno
dostavljati podatke o objavi del v čitankah in učbenikih ter o
ponatisih aktualnih člankov in odlomkov ali krajših pisanih
del s področja leposlovja v dnevnem in periodičnem tisku.

6. člen

Višina avtorskega honorarja je praviloma sorazmerna
prihodku, ki ga ustvari uporabnik z uporabo avtorskega dela.

Osnova za obračun honorarja od javnega izvajanja del
je:

– bruto prihodek, ki ga doseže uporabnik z javnim iz-
vajanjem,

– bruto znesek izplačil izvajalcem, če uporabnik ni us-
tvaril prihodka,

– pavšal kot najnižji znesek, če ni nikakršnih plačil.

Honorarji za uporabo avtorskih del v čitankah in učbe-
nikih ter v dnevnem in periodičnem tisku se obračunavajo
glede na obseg uporabljenega dela, in sicer glede na število
vrstic oziroma verzov, pri čemer ena vrstica obsega 62 zna-
kov, vključno s presledki in ločili.

Osnova za obračun honorarja za uporabo del na propa-
gandnih tiskovinah (plakati, letaki, prospekti) je strošek nati-
sa, za uporabo del v reklamnih spotih pa strošek medijskega
oglaševanja.

Honorar za sekundarno radiofuzno oddajanje del se
obračunava v mesečnem pavšalnem znesku glede na število
aparatov v posameznem objektu.

7. člen

Za radifuzno oddajanje in radiofuzno retransmisijo del
plačujejo RTV organizacije in kabelski operaterji honorar v
višini, ki se določi s pogodbo med združenjem in posamez-
nim uporabnikom, pri čemer se upošteva njegova program-
ska usmerjenost. Če pogodbe ni, plačujejo ti uporabniki
honorar v mesečnem pavšalnem znesku iz tarifnega dela tega
pravilnika ne glede na obseg uporabljenih del.
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8. člen

Uporabnik ne potrebuje dovoljenja in ne plača honorar-
ja, tudi če je bilo delo uporabljeno na način iz 1. člena tega
pravilnika, v primerih, ko zakon dopušča prosto uporabo
del:

– zaradi pridobitve informacije javnega značaja (48.
člen ZASP),

– za namene pouka (49. člen ZASP),
– s citati (51. člen ZASP),
– v dokaznih postopkih (56. člen ZASP),
– pri preizkusu naprav (57. člen ZASP).

9. člen

Če so bila dela iz repertoarja združenja ZAMP uporab-
ljena brez potrebnega predhodnega dovoljenja, se honorar
odmeri v dvakratnem znesku najvišjega honorarja, kot ga
določa ustrezna tarifna številka.

Če uporabnik ne pošlje pravočasno podatkov, ki jih je
po zakonu ali pogodbi dolžan dostaviti zaradi obračuna in
razdelitve honorarjev, se honorar odmeri v 50% višjem zne-
sku.

10. člen

Pri dovoljeni uporabi del se honorar obračuna po tarifi,
ki velja na dan uporabe dela. V ostalih primerih se honorar
obračuna po tarifi, ki velja na dan obračuna.

11. člen

Dela iz repertoarja združenja ZAMP so dostopna vsem
zainteresiranim uporabnikom pod enakimi pogoji.

Vsak uporabnik lahko dobi pri združenju informacijo,
ali določeno delo spada v njegov repertoar in pod kakšnimi

pogoji je možna njegova uporaba v primerih iz 1. člena tega
pravilnika.

Vsak uporabnik lahko z združenjem sklene pogodbo o
pridobitvi dovoljenja za uporabo del iz njegovega repertoar-
ja na način iz 1. člena tega pravilnika po pogojih iz tega
pravilnika in njegove tarifne priloge.

Združenje lahko z določeno skupino uporabnikov skle-
ne pogodbo ali tarifni sporazum pod ugodnejšimi pogoji, če
mu ti ponudijo ugodnosti, ki omogočijo znižanje stroškov
pobiranja in razdeljevanja honorarjev ter nadzora nad upora-
bo del pri združenju.

Združenje lahko odkloni sklenitev pogodbe z uporabni-
kom, ki je pred tem zavestno kršil avtorske pravice na delih
iz njegovega repertoarja, oziroma odstopi od sklenjene po-
godbe, če uporabnik ne izpolnjuje obveznosti plačevanja
honorarjev in sporočanja podatkov o uporabi del.

12. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pra-
vilnik o honorarjih za javno uporabo avtorskih del (Uradni
list RS, št. 28/94).

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu RS po predhodni odobritvi Urada RS za inte-
lektualno lastnino. Odobritev urada je potrebna tudi za vsako
poznejšo spremembo oziroma dopolnitev pravilnika.

Št. 01/97
Ljubljana, dne 9. septembra 1997.

Predsednik
združenja ZAMP
Drago Bajt l. r.

TARIFA ZA UPORABO AVTORSKIH DEL
A) JAVNA PRIOBČITEV

1. Honorarji za izvajanje avtorskih del na prireditvah
Tarifna številka 1

Honorar se plača v višini:

Zap. Vrsta prireditve Vstopnina ali Vsop prost Najnižji znesek

št. druga plačila SIT

1. Proslava, akademija 10% bruto prihodka 10% honorarja
in podobno izvajalcev 3.000

2. Literarni večer, predstavitev 8% bruto prihodka 8% honorarja
del, tisk, konferenca ipd. izvajalcev 3.500

3. Skeči in odlomki odrskih 15% bruto prihodka 15% honorarja
del izvajalcev 6.000

2. Izvajanje neodrskih del pri uprizarjanju odrskih del
Tarifna številka 2

Za nenaročena književna dela, ki se izvajajo v dramskoodrskih delih bodisi kot podlaga, ilustracija, ali so vključena v
samo dramsko besedilo ali pa se izvajajo pred začetkom, med ali po predstavi, se honorar plača na predstavo:

Zap. Trajanje Vstopnina ali Vstop prost Najnižji znesek

št. drugo plačilo SIT

1. do 10 minut 2% bruto prihodka 2% honorarja
izvajalcev 5.000

2. nad 10 minut 3% bruto prihodka 3% honorarja
izvajalcev 10.000
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3. Sekundarno oddajanje
Tarifna številka 3

Honorar za predvajanje avtorskih del po radijskem ali TV sprejemniku, po zvočnikih ali monitorjih, kadar se ti nahajajo
na javnih mestih oziroma so javnosti dostopni (trgovine, gostišča, obrtni obrati, domovi, agencije, podjetja, knjižnice, športna
igrišča in kopališča, igralnice, družabni in klubski prostori, vojaški objekti, prevozna sredstva in podobno) znaša honorar 400
tolarjev mesečno. Kadar gre za prostore, ki imajo centralno ozvočenje (trgovine, hoteli, sejmi, hale ipd.) je honorar povečan za
100%.

Če pa gre za ločene objekte s centralnim ozvočenjem ali za objekte z ozvočenjem v etažah, se za vsak tak objekt ali etažo
obračuna honorar kot samostojni objekt s centralnim ozvočenjem.

4. Primarno oddajanje
Tarifna številka 4

Radijske postaje, TV postaje in kabelske TV postaje plačujejo avtorski honorar.

Avtorski honorar se plača v pavšalu ali po posebni pogodbi.

1. V pavšalu lahko plačujejo manjši uporabniki glede na število ur dnevnega oddajanja:

– do 10 ur; 10.000 SIT mesečno

– nad 10 ur; 20.000 SIT mesečno

2. Po posebni pogodbi plačujejo avtorski honorar radijske in TV postaje, ki presegajo lokalni značaj oddajanja.

Tarifna številka 5

Za predvajanje avtorskih del po PTT napravah in teletekstu se plača honorar:

– za predvajanje po PTT napravah v višini 4% od vrednosti impulza,

– za predvajanje po teletekstu 500 SIT od strani.

Najnižji mesečni honorar je 3.000 tolarjev.

B) REPRODUCIRANJE KNJIŽEVNIH DEL NA FONOGRAMIH

Tarifna številka 6

Honorar se plača od maloprodajne cene fonograma v višini 8%.

C) DAJANJE V NAJEM IN JAVNO POSOJANJE
Tarifna številka 7

Avtorski honorar se plača mesečno in znaša 5% od ustvarjenega prihodka.

D) HONORARJI ZA UPORABO AVTORSKIH DEL V TISKU
Tarifna številka 8

Honorar se plača od objave v višini:

Zap. Vrsta dela Znesek Najnižji znesek

št. SIT SIT

1. Odlomki književnih del v časopisih in revijah:
– poezija 200 od verza 1.500
– proza in dramatika 50 od vrstice 1.500
– publicistika 50 od vrstice 1.500

2. Reproduciranje književnih del v berilih in dvojni honorarji iz
učbenikih: 1. točke 3.000

3. Književna dela na letakih, plakatih, prospektih, 8% od stroškov
knjižnih ovitkih, katalogih ipd.: natisa 5.000

4. Književna dela in njihove priredbe v reklamah 5% od plačil
in propagandnih sporočilih: za reklamo 10.000
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OBČINE

CERKNO

3797.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91),  40., 41., 44., 45. in 140. člena zakona o organiza-
ciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96), ter 25. člena statuta Občine Cerkno, je Občinski
svet občine Cerkno na 27. seji dne 17. 12. 1997 sprejel

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi vzgojno-

izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda
Osnovna šola Cerkno

1. člen

V odloku o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega in
vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkno (Uradni
list RS, št. 11/97) se doda nov 45.a člen, ki glasi:

Z dnem uveljavitve tega odloka na podlagi zakona,
javno-varstveni zavod Vrtec Cerkno preneha delovati kot
samostojni zavod in se pripoji zavodu Osnovna šola Cerkno.
Delavce Vrtca Cerkno prevzame novoustanovljeni zavod OŠ
Cerkno z vsemi pravicami in odgovornostmi izhajajočih iz
delovnega razmerja.

2. člen

Te spremembe odloka začnejo veljati z dnem objave v
Uradnem listu RS.

Št. 601-0001/97
Cerkno, dne 17. decembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

ČRENŠOVCI

3798.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) in 16. člena statuta Občine Črenšovci
(Uradni list RS, št. 30/95) je Občinski svet občine Črenšovci
na 27. redni seji dne 10. 12. 1997 sprejel

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

Občine Črenšovci za leto 1997

1. člen

Proračun Občine Črenšovci sestavljata bilanca prihod-
kov in odhodkov, ki sta sestavni del tega odloka.

2. člen

Skupni prihodki občinskega proračuna znašajo
272,673.000 SIT in se razporedijo za:

– tekoče odhodke 164,908.000 SIT,
– investicijske odhodke 105,765.000 SIT,
– tekoča proračunska rezerva 2,000.000 SIT.

3. člen

V stalne rezerve Občine Črenšovci je izločeno 0,05%
od doseženih prihodkov v lanskem letu. O uporabi sredstev
stalne proračunske rezerve za namene iz 1. in 2. točke prvega
12. člena zakona o financiranje občin, odloča župan in sicer
do zneska določenega v proračunu za leto 1997.

4. člen

O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča
župan in sicer za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče
predvideti ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev.

5. člen

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

Št. 165/97
Črenšovci, dne 10. decembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Črenšovci

Daniel Kolenko l. r.

3799.

Na podlagi 31. in 43. člena zakona o urejanju prostora
(Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), 2. člena zakona o
planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Urad-
ni list RS, št. 48/90) ter na podlagi 16. člena statuta Občine
Črenšovci (Uradni list RS, št. 30/95) je Občinski svet občine
Črenšovci na 27. redni seji dne 10. 12. 1997 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin

dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava
za območje Občine Črenšovci

1. člen

(uvodne določbe)

Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Lendava (Ur. objave
pomurskih občin, št. 13/87, 2/89 in Uradni list RS, št. 57/92
in 11/95) in srednjeročnega plana (Ur. objave pomurskih
občin, št. 21/88, 2/89, 17/90 in Uradni list RS, št. 57/92 in
11/95) za območje Občine Črenšovci.

2. člen

Spremembe in dopolnitve se nanašajo na tekstualni del
in grafične priloge, ki prikazujejo območje nove občine, ki
zavzema naslednje katastrske občine: Črenšovci, Trnje, Žiž-
ki, Velika Polana, Mala Polana, Gornja Bistrica, Srednja
Bistrica, Dolnja Bistrica in Brezovica.
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3. člen

(dolgoročni plan)

Dopolni se tekstualni del dolgoročnega plana in sicer v
poglavju 7.4.1. Območje kmetijskih zemljišč za tako, da se
za 5. odstavkom doda novi odstavek, ki glasi:

Izjemoma je možen poseg na najboljša in druga kmetij-
ska zemljišča, če gre za gradnjo kmetijskih objektov in ob-
jektov, ki dopolnjujejo kmetijsko dejavnost.

4. člen

Dopolni se kartografski del dolgoročnega plana za ob-
močje Občine Črenšovci in sicer:

a) Karte v merilu 1:25000
1 – Osnovna raba prostora
2 – Kmetijstvo, gozdarstvo
3 – Rudnine
4 – Naselja in območja za poselitev
5 – Vodno gospodarstvo
6 – Promet
7 – Omrežje zvez
8 – Energetsko omrežje
9 – Rekreacija v naravnem okolju
10 – Naravna in kulturna dediščina
11 – Načini urejanja
12 – Sanacije
b) Karte v merilu 1:5000, ki so istočasno del prostor-

skih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana in sicer
karte z oznakami Turnišče 44, 45, 46, 47 in 48 ter Ljutomer
3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15 in 16.

Karte se dopolnijo zaradi spremembe v namenski rabi
zemljišč.

5. člen

(srednjeročni plan)

Dopolni se tekstualni del družbenega plana in sicer v
poglavju 10. Okviri in ukrepi za uresničevanje družbenega
plana točki 1.7. doda nov odstavek, ki glasi:

Poseg na najboljša in druga kmetijska zemljišča je mo-
žen, kadar gre za gradnjo kmetijskih objektov ali objektov,
ki dopolnjujejo kmetijsko dejavnost kot so: silosi, rastlinja-
ki, plastenjaki, čebelnjaki, strojne lope, deponije za sladkor-
no peso, ograjene obore za živali, objekti za drobnico pod
pogojem, da za te objekte ni potrebna posebna infrastruktur-
na oprema.

6. člen

Spremeni in dopolni se kartografski del družbenega
plana Občine Lendava za obdobje 1986–1990 in sicer pre-
gledni katastrski načrt v merilu 1:5000 za območje Občine
Črenšovci zaradi uskladitve namenskih površin s površinami
iz sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročne-
ga plana, in sicer karte, navedene v 4. členu tega odloka.

7. člen

Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgo-
ročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območ-
je Občine Črenšovci pričnejo veljati osmi dan po objavi v
Uradnem listu R Slovenije.

Št. 163/97
Črenšovci, dne 10. decembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Črenšovci

Daniel Kolenko l. r.

3800.

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, 50/90 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 16.
člena statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 30/95) je
Občinski svet občine Črenšovci na 27. redni seji dne 10. 12.
1997 sprejel

O D R E D B O

I

Javno se razgrne osnutek odloka o prostorskih uredi-
tvenih pogojih za območje Občine Črenšovci.

II

Osnutek odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje Občine Črenšovci se razgrne na sedežu občine.
Javna razgrnitev traja 30 dni od dneva objave odredbe v
Uradnem listu RS.

III

V času javne razgrnitve lahko dajo občani, organi, or-
ganizacije in skupnosti pismene pripombe k osnutku odloka
uradu župana Občine Črenšovci.

Št. 165/97
Črenšovci, dne 10. decembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Črenšovci

Daniel Kolenko l. r.

DOBREPOLJE

3801.

Na podlagi 8. člena zakona o referendumih in drugih
oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77,
18/88 in 8/90), 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list
SRS, št. 35/85) in 16. člena statuta Občine Dobrepolje je
Občinski svet občine Dobrepolje na 18. seji dne 11. 4. 1996
sprejel

S K L E P
o uvedbi posebnega samoprispevka za financiranje

modernizacije lokalnih in krajevnih cest na področju
Občine Dobrepolje

1. člen

Uvede se posebni samoprispevek v denarju na območju
Občine Dobrepolje

2. člen

Posebni samoprispevek v denarju se predpisuje za mo-
dernizacijo krajevnih cest v vaseh: Kolenča vas, Mala vas,
Paka, Podpeč, Ponikve, Predstruge, Rapljevo, Tisovec, Tr-
žič, in Videm.

3. člen

Posebni samoprispevek lahko zavezanci poravnajo do
31. 12. 1997
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4. člen

Posebni samoprispevek bodo plačala posamezna gos-
podinjstva in posamezniki, ki so v 6. členu tega sklepa
poimensko nevedeni.

5. člen

Posamezno gospodinjstvo in posameznik plača posebni
samoprispevek v višini, ki je navedena v 6. členu tega sklepa
in je bil dogovorjen med udeleženci zborov občanov posa-
mezne vaške skupnosti.

6. člen

Posebni samoprispevek plačajo občani, ki so navedeni
v naslednjem seznamu:

Zap. Priimek in ime Bivališče Obveznost v SIT

št.

1. Arhar Franc Kolodvorska 18a, Ljubljana 27.000
2. Babič Anton Potiskavec 7 10.000
3. Babič Janez Mala vas 32 18.000
4. Babič Jože Janezova ul. 3, Verd 90.000
5. Bašelj Janez Mala vas 34 45.000
6. Baškovč Bernarda Orlova 18a, Ljubljana 90.000
7. Bonček Marija Bilečanska 5, Ljubljana 93.000
8. Boštjančič Anton Rapljevo 22 93.000
9. Cimerman Ciril Mala vas 14 18.000
10. Čeklanović Nikola Mala vas 20a  9.137
11. Debeljak Franc Tržič 10 10.000
12. Dernuljec Rozalija Lipa 11 18.000
13. Dobnikar Rado Vrhovci, Cesta XIII/11, Lj. 10.000
14. Drnulc Anton Paka 2  5.000
15. Erčulj Janez Mala vas 4 12.000
16. Erčulj Janez, Zofija Predstruge 17 45.000
17. Ferkulj Marija Kolenča vas 6  104.469
18. Ferkulj Metoda Rožanska 1, Ljubljana 93.510
19. Fink Anton Predstruge 19a 67.500
20. Flajšoker Jana Ilirska 6, Ljubljana 46.755
21. Francelj Stanislav Rapljevo 26 93.000
22. Francelj Ivanka Rapljevo 26 18.700
23. Francelj Anton Rapljevo 25 93.510
24. Francelj Franc Roška 10, Kočevje 93.000
25. Gorše Franc Rapljevo 8 93.755
26. Gosar-Šteh Ludovika Mala vas 28  9.000
27. Gregorič Jože Paka 4 45.000
28. Gregorič Drago Tržič 2 46.500
29. Grm Alojz Mala vas 2 10.000
30. Grm Anton Mala vas 3 18.000
31. Grm Kristina Mala vas 36 18.000
32. Grm Frančiška Tisovec 9 62.000
33. Hegler Janko Potiskavec 8 10.000
34. Hegler Franc Rapljevo 3a 93.960
35. Hekič Roman Mala vas 6 18.000
36. Hren Stanislav Kolenča vas 3 10.000
37. Hrovat Janja Ul. Dolenj. odreda 24, Iv. Gor. 93.960
38 Hrovat Ivan Videm 32d 18.323
39. Ivančič Jože ml. Četež n.h. 50.000
40. Ivančič Jože Četež 13  2.000
41. Jakič Anton Mala vas 29 90.000
42. Jerše Franc Lipa 11a 90.000
43. Kastelic Vili Tisovec 4 63.000
44. Klun Jože Rapljevo 19 93.510
45. Klun Janez Kalinova 14, Ljubljana 93.500
46. Košir Ančka Cesta na Trato 12, Kočevje 93.000
47. Kozlovič Anica Poljane 11, Koper 18.751
48. Kralj Alojz Kolenča vas 11 90.000
49. Krašovec Slavko Pri Cerkvi 14  5.000
50. Krašovec Ignacij Tržič 11 10.000
51. Križman Janez Cesta 24. junija 64, Ljubljana 92.000
52. Križman Anica Pijava Gorica 88 93.000
53. Križman Jože Četež 11 20.000
54. Kržin Franc Mala vas 20  5.000
55. Laharnar Milan, Ljuba Predstruge 18 45.000
56. Levstik Marija Podtabor 35 93.960
57. Levstik Franc Podtabor 35 93.000
58. Markelj Alojz Četež 10  5.000
59. Maležič Anton Kolenča vas 9 90.000
60. Marolt Anton Mala vas 18 10.000
61. Meglen Anton Kolenča vas 14 90.000

Zap. Priimek in ime Bivališče Obveznost v SIT

št.

62. Meglen Branko Kolenča vas 1 90.000
63. Meglen Alojz Potiskavec 2 10.000
64. Meglen Ignac Potiskavec 14 10.000
65. Meglen Marjan Potiskavec 1 10.000
66. Meglen Stane Potiskavec 6 10.000
67. Meglen Franc Tisovec 3 63.000
68. Meglen Miro Tisovec 15 63.000
69. Merhar Marija Mestni log n.h., Kočevje 18.751
70. Mirt Martin Ponikve 57 92.500
71. Medja Brane Predstruge 21 45.000
72. Mrkun Anton Za vasjo 42a, Ljubljana 45.000
73. Mrkun Jože Mala vas 37 45.000
74. Mustar Marjan Kolenča vas 19 90.000
75. Mustar Marinka, Anton Rapljevo 5 93.500
76. Njenjić Čedo Mala vas 30  5.000
77. Nose Anton, Tone Predstruge 19a 45.000
78. Nose Marija Potiskavec 4 10.000
79. Nose Mirko Bruhanja vas 6a 20.000
80. Nose Franc Tisovec 12 63.000
81. Nose Janez Tisovec 7 63.000
82. Nose Jože Četež 4  2.000
83. Novak Anton Mala vas 17 15.000
84. Novak Ignacij Mala vas 13 15.000
85. Novak Stane Potiskavec 6 10.000
86. Novak Jožef Podtabor 34 93.510
87. Novak Andrej Četež 9  5.000
88. Novak Anton Tisovec 1a 40.000
89. Oberstar Drago Podtabor 37 15.000
90. Oberstar Ignacij Podtabor 37 93.510
91. Oberstar Vilko Podtabor 33a 93.000
92. Ogrinc Branko Podtabor 36 93.510
93. Padar Albin Mala vas 33 90.000
94. Papež Ciril Kolenča vas 18 90.000
95. Papež Jožefa Potiskavec 10 10.000
96. Pelc Rudi Četež 1a  5.000
97. Perko Stanislav Četež 3  5.000
98. Pečarič Igor Pobeška c. 5, Koper 18.751
99. Pogačnik Jana Pobeška c. 5, Koper 18.751
100. Pirnat Bogomir Ponikve 56 92.500
101. Ponikvar Alojz Predstruge 23a 45.000
102. Ponikvar Marjan Predstruge 21 45.000
103. Prhaj Anton Ponikve 52a 92.500
104. Prijatelj Jože Kolenča vas 4  100.000
105. Pugelj Stane Podtabor 33  5.000
106. Pugelj Janez Klemenova 100, Ljubljana 90.000
107. Pugelj Anton Lipa 7a 10.000
108. Pugelj Dušan Kolenča vas 5 90.000
109. Pugelj Anton Potiskavec 3 10.000
110. Pugelj Gabrijel Potiskavec 9 10.000
111. Pugelj Miro Tržič 5 10.000
112. Pugelj Marjan Rapljevo 9 93.000
113. Pugelj Janez Rapljevo 6 93.500
114. Pugelj Anton Rapljevo 15 90.000
115. Pugelj Ludvik Četež 7  5.000
116. Pugelj Cene Koroškega bat. 5, Ljubljana 93.000
117. Purkat Jožica, Milan Zagorica 15 37.764
118. Rožman Mari Goriška 67, Ljubljana 93.000
119. Rus Ivan Podtabor 21 10.000
120. Rus Tone Naklo 29, Logatec 90.000
121. Rus Ignac Podtabor 38 60.000
122. Rus Jože Rapljevo 16 27.900
123. Sekula Jožefa Rapljevo 2 93.000
124. Sever-Baunkirher Gabrijela Potiskavec 11 10.000
125. Strah Milan Na Griču 13, Ljubljana  120.000
126. Strnad Milan Mala vas 26  5.000
127. Šinkovec Antonija Tisovec 16 63.000
128. Škoda Jože Mala vas 23  7.000
129. Škufca Stanko Tržič 1 10.000
130. Šporar Anton Mala vas 24 18.000
131. Tegel Jože Predstruge 22 45.000
132. Turk Frančišek Rapljevo 18 60.000
133. Vidic Franc Kolenča vas 10 90.000
134. Videc Rajko Koseskega 15, Ljubljana 93.510
135. Vidmar Maks Partizanska 29, Grosuplje 46.500
136. Vidrih Anton Četež 2  5.000
137. Vovk Ana-Marjana Janežičeva 15, Ljubljana 94.000
138. Žagar Božidar Tisovec 17 35.000
139. Žnidaršič Kristina, Jože Rapljevo 21 93.500
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7. člen

Plačani zneski posebnega samoprispevka se odštejejo
od osnove za dohodnino (9. člen zakona o dohodnini, Uradni
list RS, št. 71/93).

8. člen

S sredstvi posebnega samoprispevka upravlja Občina
Dobrepolje.

9. člen

S posebnim samoprispevkom zbrana sredstva so strogo
namenska in se uporabljajo za namene iz 2. člena tega sklepa.

10. člen

Posamezni vaški odbori in Občina Dobrepolje, ki so
odgovorni za zbiranje denarja in izvajanje del, so dolžni po
zaključku del poročati na zboru občanov posamezne vasi o
uporabi sredstev, zbranih s posebnim samoprispevkom.

11. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in velja od dneva objave.

Št. 414-1/97
Dobrepolje, dne 10. decembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Dobrepolje

Brane Brodnik, dipl inž. l. r.

3802.

P O R O Č I L O
o izidu glasovanja na zborih občanov za uvedbo

posebnega samoprispevka za vasi Kolenča vas, Mala
vas, Paka, Podpeč, Ponikve, Predstruge, Rapljevo,

Tisovec, Tržič in Videm

Zbori občanov za uvedbo posebnega samoprispevka so
bili izvedeni v vaških skupnostih: Kolenča vas, Mala vas,
Paka, Podpeč, Ponikve, Rapljevo, Tisovec, Tržič in Videm.
Ugotovljeni so bili naslednji rezultati:

1. na zbore občanov je bilo vabljenih 159 upravičen-
cev;

2. na zborih občanov je glasovalo 118 upravičencev;

3. ZA uvedbo posebnega samoprispevka je glasovalo
107 upravičencev;

4. PROTI uvedbi posebnega samoprispevka je glasova-
lo 11 upravičencev;

5. zbora občanov se ni udeležilo 41 upravičencev;

6. ugotavlja se, da je bil predlog za uvedbo posebnega
samoprispeveka na zboru občanov sprejet.

Dobrepolje, dne 10. decembra 1997

Predsednik
Občinskega sveta
občine Dobrepolje

Brane Brodnik, dipl. inž. l. r.

GORNJI PETROVCI

3803.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 21. člena statuta
Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 31/95) je Občin-
ski svet občine Gornji Petrovci, na seji dne 28. 11. 1997
sprejel

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

Občine Gornji Petrovci za leto 1997

1. člen

S  tem odlokom se spremeni odlok o proračunu Občine
Gornji Petrovci za leto 1997.

2. člen

Spremeni se 3. člen odloka o proračunu Občine Gornji
Petrovci za leto 1997 tako, da glasi: Po bilanci proračunskih
prihodkov in odhodkov za leto 1997, se določijo skupni
prihodki in skupni odhodki proračuna za leto 1997 v višini
210,964.387,10 SIT in se razporedijo za:

– tekoče obveznosti v znesku 105,695.404 SIT,
– investicijske obveznosti v znesku 105,268.983,10

SIT.

3. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Sloveni-
je in začne veljati osmi dan po objavi, uporablja pa se za
proračunsko leto 1997.

Št. 3794/2-97
Gornji Petrovci, dne 9. decembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

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

3804.

Na podlagi 14. in 82. člena statuta Občine Gornji Pe-
trovci (Uradni list RS, št. 31/95) in 90. člena stanovanjskega
zakona (Uradni list RS, št. 18/91 in 21/94) je Občinski svet
občine Gornji Petrovci, na 14. redni seji dne 28. 11. 1997
sprejel

O D L O K
o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Občine

Gornji Petrovci

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se ustanavlja Stanovanjski sklad Obči-
ne Gornji Petrovci (v nadaljnjem besedilu: sklad) z name-
nom, da se zagotovi izvajanje občinskega stanovanjskega
programa, vzpodbuja stanovanjska gradnja, prenova in vzdr-
ževanje stanovanj in stanovanjskih hiš.
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2. člen

Sklad je javnopravna oseba s pravicami in obveznost-
mi, določenimi s stanovanjskim zakonom, s tem odlokom in
statutom sklada.

Sklad odgovorja za svoje obveznosti s svojim celotnim
premoženjem.

Sklad posluje v svojem interesu in za svoj račun.
Sklad se vpiše v sodni register.

II. IME IN SEDEŽ SKLADA

3. člen

Ime sklada je: Stanovanjski sklad Občine Gornji Pe-
trovci.

Sedež sklada je: Gornji Petrovci 31/d
Sklad upravlja upravni odbor.
Sklad zastopa in predstavlja predsednik upravnega od-

bora.

III. DEJAVNOST SKLADA

4. člen

Dejavnost sklada je:
– gospodarjenje in upravljanje s stanovanji, premešče-

nimi na sklad,
– gradnja in nakup ter upravljanje stanovanj, s poseb-

nim poudarkom na pridobivanju socialnih in neprofitnih sta-
novanj,

– določanje in spremljanje najemnin za socialna stano-
vanja, ter ostala stanovanja premeščena na sklad,

– oddajanje socialnih, neprofitnih in službenih stano-
vanj v najem ter poslovnih prostorov, sklepanje in odpoved
najemnih pogodb,

– zagotavljanje prenove stanovanj in stanovanjskih hiš,
– dodeljevanje posojil za gradnjo in prenovo stanovanj

in stanovanjskih hiš,
– opravljanje drugih nalog določenih z zakonom,

odlokom in statutom sklada.
Sklad se registrira tudi kot neprofitna stanovanjska or-

ganizacija.

IV. SREDSTVA SKLADA

5. člen

Sklad pridobiva sredstva;

– iz občinskega proračuna,

– iz sredstev ustvarjenih s prodajo stanovanj in stano-
vanjskih hiš,

– iz najemnin za stanovanja in poslovne prostore,

– iz republiškega stanovanjskega sklada,

– iz vračil stanovanjskih kreditov,
– iz namenskih dotacij domačih in tujih pravnih oseb,

– z izdajo vrednostih papirjev,

– iz prihodkov, ustvarjenih z lastnim poslovanjem,

– iz drugih virov.
Sredstva se zbirajo na žiro računu sklada.

6. člen

Uporabniki sredstev sklada so lahko pravne ali fizične
osebe, ki izpolnjujejo pogoje, določene s posebnim praviln-
ikom, ki ga sprejme upravni odbor sklada.

Denarna sredstva, ki so namenjena za posojilo pravnim
in fizičnim osebam, se delijo na podlagi javnega razpisa.

V. ORGANIZACIJA IN DELOVANJE SKLADA

7. člen

Sklad upravlja upravni odbor.
Upravni odbor ima sedem članov. Upravni odbor se-

stavljajo predsednik, namestnik predsednika in pet članov.
Predsednik upravnega odbora, namestnika predsednika ter
dva člana izvoli občinski svet, tri člane upravnega odbora pa
izmed sebe izvolijo stanovalci stanovanjskih blokov: Gornji
Petrovci 2/a, Gornji Petrovci 31/a in Križevci 147 in sicer
tako, da se iz vsakega stanovanjskega bloka izvoli en član
upravnega odbora.

Mandatna doba upravnega odbora je enaka mandatni
dobi občinskega sveta.

Mandat prvega upravnega odbora traja tako dolgo, do-
kler traja mandat sedanjega občinskega sveta.

8. člen

Upravni odbor je organ uporavljanja sklada in odloča
na svojih sejah z večino vseh članov odbora o vprašanjih
poslovanja in delovanja sklada. Upravni odbor opravlja zla-
sti naslednje naloge:

– pripravlja in spremlja letni program dela in finančni
načrt sklada,

– odloča o naložbeni politiki, v soglasju z občinskim
svetom,

– sprejema zaključni račun in letno poročilo o poslova-
nju in rezultatih dela sklada,

– sprejema statut in druge spološne akte stanovanjske-
ga sklada,

– sprejema pravilnike, ki so potrebni za poslovanje skla-
da ter pripravlja, objavlja in izvaja javne razpise iz delokroga
sklada in izbere najugodnejše kandidate,

– opravlja vse posle in naloge, ki so potebne, da se
opravi katerakoli od navedenih dejavnosti sklada,

– opravlja druge naloge, določene v statutu sklada.

Upravni odbor je za svoje delo odgovoren Občinskemu
svetu občine Gornji Petrovci.

9. člen

Predsednik upravnega odbora;

– zastopa in predstavlja stanovanjski sklad z omejitva-
mi, da sklepa pogodbe o nakupu in prodaji stanovanj, ki so v
lasti stanovanjskega sklada ter najemanju stanovanjskih po-
sojil, po predhodnem sklepu oziroma odobritvi občinskega
sveta, ostale zadeve pa rešuje po sklepu upravnega odbora
Stanovanjskega sklada,

– sklicuje in vodi seje upravnega odbora,

– usklajuje in vodi delo sklada.

V času odsotnosti predsednika upravnega odbora ga
nadomešča podpredsednik upravnega odbora, z vsemi poob-
lastili, ki pripadajo predsedniku upravnega odbora.

10. člen

Poslovanje Stanovanjskega sklada nadzira nadzorni od-
bor Občine Gornji Petrovci.

11. člen

Nadzorni odbor nadzira zakonitost dela in finančnega
poslovanja sklada samostojno ali s pomočjo drugih strokov-
nih inštitucij.

Nadzorni odbor najmanj enkrat letno poroča Občinske-
mu svetu občine Gornji Petrovci o pregledu poslovanja
sklada.
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12. člen

Predsednik, namestnik predsednika in člani upravnega

odbora, ne morejo opravljati storitev, ki predstavljajo kate-

rokoli od dejavnosti tega sklada, ki so navedene v 4. členu

tega odloka.

13. člen

Občinski svet občine Gornji Petrovci, daje soglasje k:

– statutu sklada,

– naložbeni in investicijski politiki ter finančnemu na-

črtu,

– letnemu poročilu o poslovanju sklada,

– zaključnemu računu sklada.

14. člen

Strokovna in administrativno-tehnična ter druga opra-

vila za sklad opravlja uprava Občine Gornji Petrovci.

VI. KONSTITUIRANJE SKLADA

15. člen

Stanovanjskih sklad Občine Gornji Petrovci se konsti-

tuira z imenovanjem upravnega odbora sklada ter sprejetjem

statuta.

Statut sklada določa:

– notranjo organiziranost sklada,

– način poslovanja sklada,

– odgovornost za obveznosti oziroma način pokrivanja

izgube,

– naloge in pristojnosti organov sklada,

– postopek za sprejem in spremembo statuta,

– druga vprašanja pomembna za delo sklada.

Statut sprejema upravni odbor sklada v soglasju z Ob-

činskim svetom občine Gornji Petrovci.

16. člen

Konstituiranje sklada ugotovi Občinski svet občine Gor-

nji Petrovci s sklepom.

Na podlagi sklepa iz prvega odstavka tega člena bo

sklad zaprosil Ministrstvo za okolje in prostor Republike

Slovenije za izdajo sklepa o vpisu Stanovanjskega sklada

Občine Gornji Petrovci v register neprofitnih stanovanjskih

organizacij.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

17. člen

Občina Gornji Petrovci prenese na sklad upravljanje z

vsemi stanovanji, na katerih je pridobila stanovanjsko pravi-

co in druga stanovanjska sredstva.

18. člen

V skladu s statutom lahko naknadno pristopijo k skladu

tudi drugi pravni subjekti, ki za to izkazujejo interes. Pogoje

in način sodelovanja pri upravljanju sklada in uveljavljanju

drugih pravic teh subjektov določi statut sklada.

19. člen

Predlog za predsednika, namestnika predsednika in čla-
ne upravnega odbora pripravi komisija za volitve in imeno-
vanja ter jih potrdi občinski svet po uveljavitvi odloka.

Do imenovanja predsednika upravnega odbora sklad v
postopku registracije zastopa župan Občine Gornji Petrovci.

20. člen

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

Št. 3750/2-97
Gornji Petrovci, dne 5. decembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

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

HODOŠ-ŠALOVCI

3805.

Na podlagi 3. člena zakona o finaciranju 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 Hodoš-Šalovci (Uradni list RS, št. 39/95) je Občin-

ski svet občine Hodoš-Šalovci na seji dne 11. decembra

1997 sprejel

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

Občine Hodoš-Šalovci za leto 1997

1. člen

V odloku o proračunu Občine Hodoš-Šalovci za leto

1997 (Uradni list RS, št. 41/97) se v 3. členu spremeni prvi

odstavek in glasi:

Po bilanci proračunskih prihodkov in odhodkov za leto

1997 se določijo skupni prihodki in skupni odhodki proraču-

na za leto 1997 v višini 174,973.872,16 SIT. Pri tem se v

okviru rednih prihodkov proračuna, ki dosegajo

174,973.872,16 SIT, sredstva razporedijo za:

– tekoče obveznosti 77,901.026,60 SIT,

– investicijske obveznosti 97,072.845,56 SIT.

Račun financiranja Občine Hodoš-Šalovci za leto 1997

obsega prihodke v višini 19,800.000 SIT in odhodke v višini

19,800.000 SIT.

2. člen

Ta odloka začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

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

dalje.

Št. 061-53/97

Šalovci, dne 11. decembra 1997.

Predsednik

Občinskega sveta

občine Hodoš-Šalovci

Emil Balek l. r.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 7007Št. 81 – 19. XII. 1997

ILIRSKA BISTRICA

3806.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85), 3. in 56. člena zakona o referendumu in
ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), sklepa o razpisu
referenduma za uvedbo samoprispevka v denarju za naselja
Podgrad, Podbeže in Račice na območju KS Podgrad (Urad-
ni list RS, št. 65/97) in izida referenduma dne 23. 11. 1997,
je Svet KS Podgrad na seji dne 3. 12. 1997 sprejel

S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za

naselja Podbeže v Krajevni skupnosti Podgrad

1. člen

Za naselje Podbeže v Krajevni skupnosti Podgrad se
uvede samoprispevek v denarju za sofinanciranje programa
dela za naselje Podbeže.

2. člen

Samoprispevek se uvede za dobo 5 let, in sicer od 1.
januarja 1998 do 31. decembra 2002.

3. člen

Iz krajevnega samoprispevka se bo predvidoma zbralo
3,000.000 SIT.

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

– dograditev športnega igrišča in začetek gradnje vaške-
ga doma,

– ureditev kanalizacije,

– popravilo poljskih in gozdnih poti,

– zamenjavo križnih znamenj,

– ureditev javne razsvetljave,

– sanacijo divjih odlagališč,

– elektrifikacijo cerkve,

– ureditev pokopališča v naselju Hrušica,

– izgradnjo vodovoda Harije–Zaliči.

4. člen

Konkretni program dela za tekoče leto sprejme vaški
svet, potrdi pa ga Svet KS Podgrad. O določenem programu
se obvesti vaščane na krajevno običajen način.

5. člen

Zavezanci plačila samoprispevka so vaščani, ki stalno
prebivajo v naselju Podbeže in krajani, ki bivajo izven nase-
lja Podbeže, imajo pa na območju naselja Podbeže gospodar-
ske, stanovanjske in stanovanjske hiše ter poslovne prostore.

Stopnje samoprispevka so:
a) zaposleni krajani plačajo od neto osebnega prejemka

in prejemka, ki ima značaj plače po stopnji 2%,
b) podjetniki posamezniki in drugi zavezanci, ki imajo

stalno prebivališče ali sedež dejavnosti v naselju Podbeže po
stopnji 2% od neto zavarovalne osnove,

c) zavezanci, ki prejemajo pokojnino, razen tistih, kate-
rih pokojnina je nižja ali enaka znesku najnižje pokojnine za
polno pokojninsko dobo po stopnji 2% od izplačane pokoj-
nine,

d) zavezanci, ki plačujejo davke in prispevke iz katastr-
skega dohodka po stopnji 4% od katastrskega dohodka,

e) zavezanci, ki imajo v tem času dohodek iz dveh ali
več virov, plačajo samoprispevek iz vsakega vira posebej,

f) zdomci, ki so zaposleni v tujini, imajo pa stalno
bivališče v naselju Podbeže plačajo samoprispevek po stop-
nji 2% od neto letnega osebnega povprečnega dohodka v
RS. Ta samoprispevek se obračuna in plača v tekočem letu
za preteklo leto, ko so znani podatki za odmero samopris-
pevka,

g) lastniki gospodarskih poslopij, stanovanjskih stavb,
počitniških hiš, poslovnih prostorov in imajo stalno biva-
lišče izven naselja Podbeže plačajo samoprispevek v višini
2% od povprečnega letnega osebnega dohodka v RS. Ta
samoprispevek se obračuna  in plača v tekočem letu za
preteklo leto, ko so znani podatki za odmero samoprispevka.

6. člen

Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač, nado-
mestil, pokojnin in dajatev, ki imajo značaj osebnega pre-
jemka.

Kmetom, obrtnikom in samostojnim podjetnikom bo
obračunaval in izterjeval samoprispevek DURS, Davčni urad
Postojna, izpostava v Ilirski Bistrici. Samoprispevek po tč. f.
in g. 5. člena bo obračunavala in izterjevala Krajevna skup-
nost Podgrad.

Ob vsakem nakazilu je potrebno KS Podgrad dostaviti
seznam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
Seznam mora zajeti naslednje podatke: priimek in ime, na-
slov ter znesek odtegnjenega samoprispevka.

7. člen

Samoprispevek ne bodo plačevali zavezanci po določ-
bah 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št.
35/85).

8. člen

S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbirala na zbir-
nem računu KS Podgrad, Vaška skupnost Podbeže, št.
52210-842-038-82058, bo upravljal vaški svet naselja Pod-
beže, ki je odgovoren za zbiranje ter pravilno in namensko
porabo sredstev.

Vaški svet je dolžan o zbranih in porabljenih sredstvih
najmanj enkrat letno poročati na zboru vaščanov ali na kra-
jevno običajen način.

9. člen

Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka
kontrolira Agencija za plačilni promet RS po svojih ekspozi-
turah in pristojni davčni uradi na področju Republike Slove-
nije.

10. člen

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

Št. 77/97
Podgrad, dne 4. decembra 1997.

Predsednik
Sveta KS Podgrad

Drago Jagodnik l. r.
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3807.

Na podlagi 3., 40., 42. in 56. člena zakona o referendu-
mu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) daje
Volilna komisija krajevne skupnosti Podgrad

P O R O Č I L O
o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo

samoprispevka v naselju Podgrad, Podbeže in Račice
v Krajevni skupnosti Podgrad ki je bil 23. 11. 1997

Na referendumu za uvedbo samoprispevka v denarju v
naselju Podgrad, Podbeže in Račice na območju KS Pod-
grad, ki je bil dne 23. 11. 1997 so bili ugotovljeni naslednji
rezultati:

A) v naselju Podgrad:

1. v volilni imenik je bilo vpisanih 475 volivcev,

2. po volilnem imeniku je glasovalo 399 volivcev ali
84%,

3. neveljavnih je bilo 8 glasovnic,

4. veljavnih je bilo 399 glasovnic,

5. ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 177 volivcev
ali 44,36%,

6. PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 214 vo-
livcev ali 53,64%.

Na podlagi izida glasovanja Volilna komisija KS Pod-
grad ugotavlja, da ni izglasovan predlog za uvedbo samo-
prispevka v denarju.

B) v naselju Podbeže:

1. v volilni imenik so bili vpisani 103 volivci,

2. po volilnem imeniku je glasovalo 96 volivcev ali
93,20%,

3. neveljavne so bile 3 glasovnice,

4. veljavnih je bilo 93 glasovnic,

5. ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 63 volivcev
ali 65,63%,

6. PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 30 voliv-
cev ali 31,25%.

Na podlagi izida glasovanja Volilna komisija KS Pod-
grad ugotavlja, da je izglasovan predlog za uvedbo samo-
prispevka v denarju.

C) v naselju Račice:

1. v volilni imenik je bilo vpisanih 122 volivcev,

2. po volilnem imeniku je glasovalo 115 volivcev ali
94,30%,

3. neveljavne so bile 3 glasovnice,

4. veljavnih je bilo 112 glasovnic,

5. ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 41 volivcev
ali 35,65%,

6. PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 71 voliv-
cev ali 61,74%.

Na podlagi izida glasovanja Volilna komisija KS Pod-
grad ugotavlja, da ni izglasovan predlog za uvedbo samo-
prispevka v denarju.

Št. 74/97
Podgrad, dne 23. decembra 1997.

Predsednik
Volilne komisije

KS Podgrad
Franc Ratek ml. l. r.

KIDRIČEVO

3808.

Na podlagi 61. člena zakona o gospodarskih javnih

službah (Uradni list RS, št. 32/93), 2. in 80. člena zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), 22. člena

zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in

45/97) in 12. člena statuta Občine Kidričevo (Uradni vestnik
občin Ormož in Ptuj, št. 10/95 in 36/95) je Občinski svet

občine Kidričevo na seji dne 2. 12. 1997 sprejel

O D L O K
o komunalni taksi za investicije za zagotavljanje

preskrbe prebivalcev s pitno vodo v Občini Kidričevo

1. člen

Z namenom pridobivanja občinskih sredstev za izvaja-

nje investicij na področju preskrbe prebivalcev s pitno vodo

se s tem odlokom v Občini Kidričevo določa komunalna
taksa.

2. člen

Ta odlok določa:

– višino komunalne takse,
– način obračunavanja,

– plačevanje ter pogoje za oprostitev plačevanja komu-
nalne takse.

3. člen

Zavezanci za plačilo komunalne takse so pravne in

fizične osebe (v nadaljnjem besedilu: uporabniki), ki se os-

krbujejo z vodo iz javnih vodovodnih sistemov.

4. člen

Komunalna taksa se plača na osnovi količine porablje-

ne vode in znaša 12,50 SIT/m3 za porabnike vode, ki so

oskrbovani iz črpališča Skorba in 20,50 SIT/m3 za porabnike
vode, ki so oskrbovani iz črpališča Šikole.

5. člen

Plačevanje komunalne takse je mesečno.
Komunalno takso zaračunava upravljalec vodovoda in

jo po načinu plačane realizacije namensko odvaja do 20. v

mesecu na žiro račun Občine Kidričevo.

6. člen

Upravljalcu vodovoda se za storitev zaračunavanja ko-

munalne takse priznajo manipulativni stroški, ki se določijo

s posebno pogodbo.

7. člen

Obračunavanje komunalne takse se prične 1. 1. 1998 in

se plačuje do 31. 12. 1998 za porabnike vode, ki so oskrbo-

vani iz črpališča Skorba in do 1. 5. 1999 za porabnike vode,
ki so oskrbovani iz črpališča Šikole.

8. člen

Višina komunalne takse se povišuje enkrat letno v me-
secu februarju v skladu z rastjo cen v gradbeništvu – ostala

nizka gradnja po indeksih za obračun razlike v ceni gradbe-
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nih storitev, ki ga izdaja GZS-Združenje gradbeništva in
IGM.

Sklep o spremembi višine komunalne takse sprejme
občinski svet.

9. člen

Oprostitev plačila komunalne takse je možna samo s
sklepom občinskega sveta Občine Kidričevo.

10. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
taksi za ustvarjanje odpadkov in povračilu za izkoriščanje in
rabo pitne vode v Občini Kidričevo (Uradni vestnik občin

Ormož in Ptuj št. 13/96), odlok o spremembah in dopolni-
tvah odloka o taksi za ustvarjanje odpadkov in povračila za
izkoriščanje in rabo pitne vode v Občini Kidričevo (Uradni
list RS, št. 22/97) in sklep o valorizaciji vrednosti takse za
ustvarjanje odpadkov in povračila za izkoriščanje in rabo

pitne vode v Občini Kidričevo (Uradni list RS, št. 22/97).

11. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1998.

Št. 061/97-27-178
Kidričevo, dne 9. decembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kidričevo
Franc Škrila l. r.

KOZJE

3809.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) in na podlagi 17. in 73. člena statuta
Občine Kozje (Uradni list RS, št. 54/95) je Občinski svet
občine Kozje na 21. redni seji dne 11. 12. 1997 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Kozje za leto 1997

1. člen

S tem odlokom se spremeni 2. člen odloka o proračunu
Občine Kozje za leto 1997 (Uradni list RS, št. 32/97) tako,
da glasi:

Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 1997
znašajo 238,027.000 SIT.

2. člen

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

Št. 061-21-001/97
Kozje, dne 11. decembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Kozje
Mihael Zakošek l. r.

3810.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in naslednji) in 17. člena statuta
Občine Kozje (Uradni list RS, št. 54/95) je Občinski svet
občine Kozje na 21. redni seji dne 11. 12. 1997 sprejel

O D L O K
o začasnem financiranju javne porabe v Občini Kozje

za leto 1998

1. člen

Do sprejetja proračuna Občine Kozje za leto 1998 se
bodo potrebe javne porabe financirale na podlagi odloka o
proračunu Občine Kozje za leto 1997.

2. člen

Proračunskim porabnikom se v obdobju začasnega fi-
nanciranja zagotavljajo sredstva v višini do 1/12 sredstev
mesečno, ki so jim bila razporejena v skladu s proračunom
za leto 1997.

3. člen

Prihodki in odhodki občinskega proračuna, doseženi v
obdobju začasnega financiranja, so sestavni del proračuna
Občine Kozje za leto 1998.

4. člen

Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi, uporab-
lja pa se od 1. januarja 1998 dalje.

Št. 061-21-003/97
Kozje, dne 11. decembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Kozje
Mihael Zakošek l. r.

KRANJ

3811.

Na podlagi 29. in 57. člena zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 70/97), 3. člena
zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 18. in
100. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št.
43/95) je Svet mestne občine Kranj na 30. seji dne 10. 12.
1997 sprejel

     O D L O K
o proračunu Mestne občine Kranj za leto 1997

1. člen

S proračunom Mestne občine Kranj za leto 1997 (v
nadaljevanju: proračun) se zagotavljajo sredstva za financi-
ranje javne porabe v Mestni občini Kranj.

2. člen

Za financiranje javne porabe pripadajo mestni občini
prihodki iz davkov, taks, pristojbin in drugih dajatev, dolo-
čenih z zakonom o financiranju občin in drugi prihodki v
skladu s posebnimi zakoni.
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3. člen

Proračun Mestne občine Kranj za leto 1997 znaša:

– celotni prihodki 3.890,029.000 SIT

– odhodki 3.806,433.000 SIT

– nerazporejeni prihodki 83,596.000 SIT

– stalna proračunska rezerva 43,998.000 SIT

– tekoča proračunska rezerva 39,598.000 SIT

4. člen

Proračun obsega skupen znesek predvidenih prihodkov
in skupen znesek predvidenih odhodkov.

Prihodki so izkazani po njihovih virih in vrstah, odhod-
ki pa v skupnih zneskih po posameznih namenih.

Lastni prihodki so sestavni del proračuna.

Prihodki obsegajo sredstva za financiranje zagotavljene
porabe in financiranje drugih nalog.

Proračun obsega kot nerazporejeni del prihodkov tudi
tekočo proračunsko rezervo v višini 1,8% prihodkov zago-
tovljene porabe za financiranje posameznih namenov javne
porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče
predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih
sredstev.

5. člen

Sredstva proračuna se delijo med letom med uporabni-
ke v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlo-
sti obveznosti oziroma po dvanajstinah letnega načrta, če ni
med občino in uporabnikom drugače določeno. Pri tem se
upošteva zapadlost obveznosti uporabnikov in likvidnostno
stanje proračuna.

6. člen

V imenu občine se smejo prevzemati obveznosti le v
okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne
namene.

7. člen

Uporabniki morajo sredstva, ki so jim zagotovljena v
proračunu, uporabljati za namene, za katere so jim bila dana,
in ki so opredeljena v bilanci prihodkov in odhodkov ter v
skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju z
njimi.

V primeru, da posamezen proračunski uporabnik prene-
ha delovati, opravljanje njegovih nalog pa ne prevzame v
celoti ali delno drug uporabnik, o razporeditvi neuporablje-
nih sredstev na predlog župana odloči svet mestne občine.

8. člen

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan
določi pristojne oddelke in strokovne službe, ki so odgovor-
ni za porabo sredstev v skladu s predpisi na posameznih
namenih.

Oddelek za finance izvaja finančno poslovanje proraču-
na in predlaga županu odločitev o začasni uporabi tekočih
likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranitve real-
ne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.

Župan v okviru obstoječih virov prihodkov med letom
usklajuje skupno bilanco prihodkov in odhodkov v skladu z
dovoljeno višino javne porabe, ki jo določa Vlada Republike
Slovenije.

O uskladitvi javne porabe odloči župan. O uskladitvi
poroča župan svetu mestne občine.

9. člen

Če prihodki med letom ne pritekajo v predvideni višini,
lahko župan, da bi ohranil proračunsko ravnovesje, s poseb-
nim sklepom začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v prora-
čunu razporejeni za posamezne namene, ali začasno zadrži
uporabo teh sredstev.

V tem primeru mora župan v 15 dneh po sprejetju
sklepa predložiti svetu ustrezne ukrepe oziroma spremembo
proračuna.

10. člen

Župan lahko v okviru skupnega obsega proračunskih
sredstev spremeni namen in višino sredstev za posamezne
namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za
katere so bila zagotovljena sredstva, vendar največ do 10%
predvidene višine glavnega namena.

Spremembe namena in višina sredstev za posamezne
namene, s katerimi ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za
katere so bila v okviru skupnega obsega proračunskih sred-
stev zagotovljena sredstva, in so večje od 10% predvidene
višine glavnega namena, ne presegajo pa 20% predvidene
višine glavnega namena, določi svet na predlog župana.

Spremembe namena in višine sredstev za posamezen
namen, ki presegajo pogoje iz drugega odstavka tega člena,
se opravijo s spremembo proračuna.

O odločitvah iz prvega odstavka tega člena mora župan
pisno poročati svetu na prvi naslednji seji sveta, ki sledi
odločitvam.

11. člen

O uporabi tekoče proračunske rezerve odloča župan in
o tem obvešča svet v poročilih o realizaciji proračuna (trime-
sečno) in z zaključnim računom.

12. člen

V stalno proračunsko rezervo občine se mesečno izloča
del skupno doseženih letnih prihodkov zagotovljene porabe
proračuna tako, da znašajo ob koncu leta 2% prihodkov
zagotovljene porabe. Rezerve se uporabljajo:

a) za odhodke, nastale kot posledica izrednih razmer
(poplave, suša, požar, potres, ekološke nesreče, epidemije,
živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci);

b) za zagotovitev sredstev proračunu, kadar proračun-
ski prihodki pritekajo neenakomerno;

c) za kritje proračunskega primanjkljaja.

O uporabi rezerv za namen iz točk a) in c) odloča svet
mestne občine, za namene iz točke b) pa župan.

Sredstva iz točke b) morajo biti vrnjena v rezerve do
konca leta.

13. člen

Svet mestne občine pooblašča župana, da odloča o upo-
rabi stalne proračunske rezerve občine za namene iz točke a)
12. člena do višine 500.000 tolarjev v posameznem primeru.

14. člen

Sredstva za stanovanjsko gospodarstvo se razporedjo v
skladu s programom, ki ga sprejme svet mestne občine.

15. člen

Ob koncu leta 1997 lahko župan opravi prerazporeditev
med posameznimi postavkami v okviru načrtovanih sred-
stev, odobrenih za leto 1997, vendar skupno največ v višini
tekoče proračunske rezerve iz 3. člena odloka.
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16. člen

Po preteku leta, za katero je bil sprejet proračun, sprej-
me svet mestne občine zaključni račun proračuna za preteklo
leto.

17. člen

Odredbodajalec za sredstva proračuna je župan, oziro-
ma od župana pooblaščena oseba.

18. člen

Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni glede
uporabe proračunskih sredstev načrtovati in o uporabi poro-
čati oddelku za finance Mestne občine Kranj, ki te podatke
predloži pristojnemu organu nadzora.

19. člen

Občinska uprava opravlja pri uporabnikih proračuna
proračunski nadzor nad pravilno in smotrno uporabo sred-
stev, razporejenih s proračunom.

Na zahtevo občinske uprave ali nadzornega odbora so
uporabniki proračuna dolžni predložiti potrebne podatke za
analizo porabe sredstev.

Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v
skladu s 6., 7. in 18. členom in drugim odstavkom tega člena,
lahko župan delno ali v celoti začasno ustavi proračunsko
financiranje, dokončno pa na predlog župana svet mestne
občine.

Župan o tem poroča na prvi naslednji seji sveta mestne
občine.

20. člen

Župan je dolžan o realizaciji proračuna poročati po
vsakem trimesečju svetu mestne občine.

21. člen

Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna s podrobno
razporeditvijo odhodkov je sestavni del odloka.

22. člen

Če se javna poraba občine za prihodnja leta po odloči-
tvi sveta mestne občine na predlog župana začasno financira
po tem proračunu, se pri izvajanju začasnega financiranja
smiselno upoštevajo določbe tega odloka.

23. člen

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

Št. 11-1616/1-97
Kranj, dne 10. decembra 1997.

Predsednik
Sveta mestne občine Kranj

Branko Grims l. r.

Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Mestne občine
Kranj za leto 1997

Prihodki  v 000 SIT

0 Prihodki za zagotovljeno porabo 2,199.882
01 Dohodnina 1,934.016
02 Davek na dediščine in darila 9.212
03 Davek na dobič. od iger na srečo 14.211
04 Davek na promet nepremičnin 86.208
05 Posebna taksa za uporabo igral. avtomatov 34.025
06 Finančna izravnava 122.210

Prihodki  v 000 SIT

1 Prihodki za druge naloge 1,545.825

10 Davki in druge dajatve 694.785

1001 Davek od premoženja 30.000

1002 Nadomestilo za uporabo stavb. zemljišča 361.285

1003 Prispevek za urejanje stavbnih zemljišč 65.000

1004 Krajevne – turistične takse 2.193

1005 Komunalne takse  599

1006 Pristoj. za vzdrževanje goznih cest 1.998

1007 Odškod. zaradi sprem. namembnosti
kmetijskih zemljišč 10.000

1008 Odškod. in nadom. za degradac. in onesnaž. 814

1009 Požarna taksa 20.000

1010 Prih. sveta za prevent. in vzgojo v CP 6.500

1011 Prihodki od obresti 60.000

1012 Prihodki od športnih objektov 70.000

1013 Lastni prihodki občine 50.000

1014 Lastna udeležba krajevnih skupnosti 16.396

11 Prihodki od premoženja in ostalo 851.040

1101 Najemnina za stanovanja – stanarine 45.757

1102 Najemnine za poslovne prostore 85.044

1103 Kupnine od prodanih stanovanj 147.747

1104 Prodaja premoženja 200.084

1105 Anuitete od danih stanovanjskih kreditov 75.000

1106 Ostali prihodki 36.071

1107 Preneš. prih. iz pretek. leta – stano. sred. 261.337

2 Prenos prihodkov iz preteklega leta 144.322

20 Prenos prihodkov iz preteklega leta 144.322

Skupaj 3,890.029

Odhodki v 000 SIT

01 Delo mestne občine 428.165

02 Izobraževanje 611.107

03 Otroško varstvo 540.568

04 Kultura 240.918

05 Šport 152.016

06 Socialno varstvo 88.713

07 Zdravstvo 34.961

08 Znanost 7.720

09 Intervencije v gospodarstvu 85.385

10 Cestno gospodarstvo 322.498

11 Komunalno gospodarstvo 342.587

12 Varstvo okolja 45.000

13 Stanovanjsko gospodarstvo 529.841

14 Poslovni prostori 16.000

15 Urejanje prostora 4.797

16 Varstvo pred narav. in drugimi nesrečami 167.833

17 Druge javne potrebe 188.324

18 Oblikovanje rezerv 83.596

Skupaj 3,890.029
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KRŠKO

3812.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 –
odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 –
odločba US RS, 63/95 – odločba US RS, 9/96 – odločba US
RS, 39/96 – odločba US RS in 44/96 – odločba US RS in
Uradni list RS, št. 26/97 in 70/97) ter 16. in 79. člena statuta
Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski svet
občine Krško na 30. seji dne 11. 12. 1997 sprejel

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

za leto 1997

1. člen

V odloku o proračunu Občine Krško za leto 1997 (Urad-
ni list RS, št. 68/97) se spremeni 3. člen tako, da glasi:

SIT

1. Prihodki občinskega proračuna 2.792,708.000
2. Odhodki občinskega proračuna 2.741,070.000
3. Presežek prihodkov nad odhodki 51,638.000
4. Račun financiranja:
– najemanje dolgoročnih posojil 0
– vračila dolgoročnih posojil 51,638.000
– primanjkljaj  51,638.000

2. člen

Odlok prične veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Št. 402-14/97-1/18
Krško, dne 11. decembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Krško
Franci Bogovič l. r.

LAŠKO

3813.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi

(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94), 3. člena

zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 23.

člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 34/95) je

Občinski svet občine Laško na seji dne 3. decembra 1997

sprejel

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

za leto 1997

1. člen

Spremeni se 2. člen odloka tako, da glasi:

“Proračun Občine Laško za leto 1997 je določen v

skupni višini 901,689.716,25 SIT, od tega:

v tisoč SIT

Bilanca prihodkov  Račun

in odhodkov financiranja

Prihodki  901.690 –
Odhodki  821.895  79.795
Presežek  79.795  –
Primanjkljaj – 79.795

Pregled prihodkov in odhodkov ter računa financiranja
je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del
odloka.”

2. člen

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

Št. 403-234/96
Laško, dne 3. decembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Laško
Matevž Kolar l. r.

3814.

Na podlagi 6. člena uredbe o načinu oblikovanja cen

komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 63/97), 26. člena

zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.

32/93) in 23. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št.

34/95) je Občinski svet občine Laško na 27. seji dne 3. 12.

1997 sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o taksah in povračilih

za obremenjevanje okolja v Občini Laško

1. člen

V odloku o taksah in povračilih za obremenjevanje

okolja v Občini Laško (Uradni list RS, št. 39/96), se črtajo

vse določbe, ki se nanašajo na uvedbo takse za ustvarjanje

odpadkov.

2. člen

Sklep izvršnega sveta Skupščine občine Laško št.

385-3/94-11, 385-4/94-11 z dne 13. 6. 1994, ki določa plače-

vanje prispevka za vzdrževanje komunalnih vodov in naprav

ob ceni osnovnih komunalnih storitev, preneha veljati.

3. člen

Cene komunalnih storitev, veljavne na dan uveljavitve

uredbe o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev (Urad-

ni list RS, št. 63/97), se z dnem pridobitve pozitivnega

mnenja Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj oziroma

najkasneje z 9/2-1998 povečajo za vse ukinjene dajatve ob

ceni, to je takse, prispevke za razširjeno reprodukcijo, štev-

nine itd., ki so se na dan uveljavitve uredbe plačevale ob ceni

osnovnih komunalnih storitev.

Povečanje cen je potrjeno s pogojem, da izvajalec javne

službe izvede program gospodarjenja z odpadki, potrjen na

Občinskem svetu občine Laško, dne 27. 11. 1996.
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4. člen

Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 385-10/97-02

Laško, dne 3. decembra 1997.

Predsednik

Občinskega sveta

občine Laško

Matevž Kolar l. r.

3815.

Občinski svet občine Laško je na podlagi 37. člena

zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Urad-

ni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 26/90 in Uradni list RS,

št. 18/93, 47/93 in 71/93) in 23. člena statuta Občine Laško

(Uradni list RS, št. 34/93) na 27. seji dne 3. 12. 1997 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta

RTP Laško

I

Javno se razgrne osnutek zazidalnega načrta RTP Laš-

ko, ki ga je izdelal Razvojni center Celje, Planiranje, pod št.

projekta 06/96, avgust 1997 (v nadaljevanju: osnutek).

II

Osnutek bo razgrnjen v prostorih Občinske uprave ob-

čine Laško, Mestna ulica 2, v delovnem času občinske upra-

ve in v prostorih Komunale Laško, Celjska cesta 52 v delov-

nem času Komunale Laško.

Razgrnitev bo trajala en mesec od objave tega sklepa v

Uradnem listu.

III

V času razgrnitve osnutka bo izvedena javna razprava,

ki jo organizira Občina Laško v sodelovanju s predlagate-

ljem osnutka Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo

električne energije Celje, p.o., Vrunčeva 2a.

IV

Zainteresirani lahko podajo pisne pripombe na osnutek

v krajih razgrnitve ali pa jih pošljejo na Občino Laško.

V

Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 352-1/95-02

Laško, dne 3. decembra 1997.

Predsednik

Občinskega sveta

občine Laško

Matevž Kolar l. r.

MAJŠPERK

3816.

Na podlagi 61. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 2. in 80. člena zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), 22. člena
zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in
45/97) in 12. člena statuta Občine Majšperk (Uradni list RS,
št. 27/95 in 47/96) je Občinski svet občine Majšperk na seji
dne 16. 12. 1997 sprejel

O D L O K
o komunalni taksi za investicije za zagotavljanje

preskrbe prebivalcev s pitno vodo v Občini Majšperk

1. člen

Z namenom pridobivanja občinskih sredstev za izvaja-
nje investicij na področju preskrbe prebivalcev s pitno vodo,
se s tem odlokom v Občini Majšperk določa komunalna
taksa.

2. člen

Ta odlok določa:
– višino komunalne takse,
– način obračunavanja,
– plačevanje ter pogoje za oprostitev plačevanja komu-

nalne takse.

3. člen

Zavezanci za plačilo komunalne takse so pravne in
fizične osebe (v nadaljnjem besedilu: uporabnik), ki se oskr-
bujejo z vodo iz javnih in lokalnih vodovodnih sistemov.

4. člen

Komunalna taksa se plača na podlagi količine porablje-
ne vode in znaša:

– 38,40 SIT/m3 za uporabnike, ki imajo vgrajene vodo-
merne naprave,

– 200 SIT/na mesec za uporabnike brez vgrajenih vo-
domernih naprav.

5. člen

Plačevanje komunalne takse je mesečno.
Komunalno takso zaračunava upravljalec vodovoda in

jo po načinu plačane realizacije namensko odvaja do 20. v
mesecu na žiro račun Občine Majšperk.

6. člen

Upravljalcu vodovoda se za storitev zaračunavanja in
odvajanje komunalne takse priznajo manipulativni stroški,
ki se določijo s posebno pogodbo.

7. člen

Obračunavanje komunalne takse se prične s 1. 1. 1998
in se plačuje do 31. 5. 2001.

8. člen

Višina komunalne takse se povišuje enkrat letno v me-
secu februarju v skladu z rastjo cen v gradbeništvu – ostala
nizka gradnja po indeksih za obračun razlike v ceni gradbe-
nih storitev, ki ga izdaja GZS – Združenje gradbeništva in
IGM.

Sklep o spremembi višine komunalne takse sprejme
občinski svet.
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9. člen

Oprostitev plačila komunalne takse je možna samo s
sklepom Občinskega sveta občine Majšperk.

10. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
taksi za ustvarjanje odpadkov in povračilo za izkoriščanje in
rabo pitne vode v Občini Majšperk (Uradni list RS, št. 27/96),
odlok o spremembi odloka o taksi za ustvarjanje odpadkov
in povračila za izkoriščanje in rabo pitne vode v Občini
Majšperk (Uradni list RS, št. 20/97) in sklep o valorizaciji
vrednosti takse za ustvarjanje odpadkov in povračila za izko-
riščanje in rabo pitne vode v Občini Majšperk (Uradni list
RS, št. 20/97).

11. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1998.

Št. 061-I-5/97-1
Majšperk, dne 16. decembra 1997.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Majšperk

mag. Darinka Fakin l. r.

3817.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85 – p.b.), 3. in 56. člena zakona o referendu-
mu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 –
odločba US, 34/96 – odločba US, št. 38/96 in 43/96 – odloč-
ba US) ter odločitve krajanov KS Žetale na referendumu dne
23. 11. 1997, poročila občinske volilne komisije z dne 23.
11. 1997 in 48. člena statuta Občine Majšperk (Uradni list
RS, št. 27/95, 47/96) je Občinski svet občine Majšperk na
seji dne 16. decembra 1997 sprejel

S K L E P
o uvedbi samoprispevka v Krajevni skupnosti Žetale

1. člen

Na območju Krajevne skupnosti Žetale se po odločitvi
krajanov na referendumu dne 23. 11. 1997 uvede samopris-
pevek v denarju (v nadaljevanju besedila: samoprispevek) za
obdobje petih let, in sicer od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002.

2. člen

Sredstva v višini 35,9 mio SIT, zbrana s samoprispev-
kom, se bodo uporabila v celoti za izgradnjo osnovne šole
Žetale.

3. člen

Samoprispevek bodo plačevali občani, ki imajo stalno
prebivališče na območju krajevne skupnosti, in sicer:

1. zavezanci, ki imajo plačo iz delovnega razmerja ozi-
roma nadomestila ter druge dohodke in prejemke, ki imajo
značaj plače po stopnji 2% od neto plače, nadomestila oziro-
ma drugih prejemkov;

2. zavezanci, ki imajo dohodek od samostojnega oprav-
ljanja gospodarskih in poklicnih dejavnosti ter avtorskih
pravic:

– iz opravljanja dejavnosti po stopnji 2% od zavaroval-
ne osnove in 2% od dobička;

– iz avtorskih pravic po st. 3% od vsakega posamezne-
ga dohodka;

3. zavezanci, ki prejemajo pokojnino po stopnji 2% od
izplačane pokojnine;

4. zavezanci, ki imajo dohodek od kmetijske dejavnosti
po stopnji 6% letno od katastrskega dohodka negozdnih in
gozdnih površin, vključno z lastniki zemljišč, ki v občini
nimajo stalnega bivališča;

5. lastniki nepremičnine, to je stanovanjske hiše ali po-
čitniške hiše na območju krajevne skupnosti, nimajo pa v
krajevni skupnosti stalnega prebivališča, enkrat letno v viši-
ni 10% od povprečne mesečne neto plače v RS za preteklo
leto, ugotovljene po podatkih Zavoda RS za statistiko;

6. zavezanci, ki so zaposleni v tujini enkrat letno v
višini 2% od povprečne letne  bruto plače v RS v preteklem
letu;

7. zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov,
navedenih v tem členu, plačujejo za vsak vir posebej.

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

Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračuna-
vala in odtegovala samoprispevek Ministrstvo za finance,
Davčna uprava RS Davčni urad Ptuj, izpostava Ptuj.

Zavezanci, ki so zaposleni v tujini, plačujejo samopris-
pevek enkrat letno na žiro račun samoprispevka v Občini
Majšperk, in sicer do 31. 5. tekočega leta. Občina Majšperk
pošlje zavezancem položnice.

Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
izplačevalec dostavi Občini Majšperk seznam zaposlenih
oziroma upokojencev in drugih zavezancev, za katere se
nakazuje samoprispevek.

4. člen

Samoprispevek se ne plačuje od socialno varstvene po-
moči, od otroških dodatkov, invalidnin, od štipendij dijakov
in študentov, od regresa za letni dopust in od jubilejnih
nagrad ter odpravnin.

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

5. člen

Sredstva samoprispevka se bodo zbirala strogo namen-
sko na posebnem kontu prihodkov Občine Majšperk pri
Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet Podružnici
Ptuj, št. 52400-842-069-0082698 z nazivom: Krajevni sa-
moprispevek Žetale.

O letnem programu nalog in porabi sredstev samopri-
spevka za krajevno skupnost odločajo organi krajevne skup-
nosti in občine. Za spremljanje in poročanje o porabi sred-
stev samoprispevka v krajevni skupnosti skrbijo organi
krajevne skupnosti in občine.

Izvajanje nalog iz 3. člena tega sklepa bo odvisno od
zbranih sredstev samoprispevka. Nadzor nad zbiranjem in
gospodarjenjem s sredstvi samoprispevka opravlja nadzorni
odbor Občine Majšperk, ki mora o svojih ugotovitvah enkrat
letno poročati občinskemu svetu.

Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti od samo-
prispevka v določenem roku, se obveznosti prisilno izterjajo
po predpisih, ki veljajo za izterjavo prispevkov in davkov
občanov.
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6. člen

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

Št. 061-I-5/97-5
Majšperk, dne 16. decembra 1997.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Majšperk

mag. Darinka Fakin l. r.

3818.

Na podlagi 56. člena zakona o referendumu in o ljudski
iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 in 38/96), 5. točke
41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št.
72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) ter 9. člena sklepa o razpisu
referenduma za uvedbo samoprispevka po krajevnih skupno-
stih v Občini Majšperk (Uradni list RS, št. 68/97, popr.
71/97), daje Občinska volilna komisija Občine Majšperk

P O R O Č I L O
o izidu glasovanja na referendumu, za uvedbo

samoprispevka po krajevnih skupnostih v Občini
Majšperk

I

Krajevna skupnost Majšperk:
Na referendumu dne 23. 11. 1997 so bili za Krajevno

skupnost Majšperk ugotovljeni naslednji rezultati:
1. v volilni imenik je bilo vpisanih 1.820 občanov,
2. na referendumu je glasovalo 1.241 občanov ali

68,2%,
3. “ZA” uvedbo samoprispevka je glasovalo: 422 obča-

nov ali 34%,
4. “PROTI” uvedbi samoprispevka je glasovalo: 784

občanov ali 63,2%,
5. neveljavnih glasovnic je bilo 34 ali 2,8%.

II

Krajevna skupnost Ptujska Gora:
Na referendumu, dne 23. 11. 1997 so bili za Krajevno

skupnost Ptujska Gora ugotovljeni naslednji rezultati:
1. v volilni imenik je bilo vpisanih 981 občanov,
2. na referendumu je glasovalo 644 občanov ali 65,5%,
3. “ZA” uvedbo samoprispevka je glasovalo: 187 obča-

nov ali 29%,
4. “PROTI” uvedbi samoprispevka je glasovalo: 439

občanov ali 68,2%,
5. neveljavnih glasovnic je bilo 18 ali 2,8%.

III

Krajevna skupnost Stoperce:
Na referendumu, dne 23. 11. 1997 so bili za Krajevno

skupnost Stoperce ugotovljeni naslednji rezultati:
1. v volilni imenik je bilo vpisanih 485 občanov,
2. na referendumu je glasovalo 266 občanov ali 54,84%,
3. “ZA” uvedbo samoprispevka je glasovalo: 106 obča-

nov ali 39,8%,
4. “PROTI” uvedbi samoprispevka je glasovalo: 149

občanov ali 56,01%,
5. neveljavnih glasovnic je bilo 11 ali 4,13%.

IV

Krajevna skupnost Žetale:
Na referendumu, dne 23. 11. 1997 so bili za Krajevno

skupnost Žetale ugotovljeni naslednji rezultati:
1. v volilni imenik je bilo vpisanih 1.127 občanov,
2. na referendumu je glasovalo 624 občanov ali 55,4%,
3. “ZA” uvedbo samoprispevka je glasovalo: 493 obča-

nov ali 79%,
4. “PROTI” uvedbi samoprispevka je glasovalo: 116

občanov ali 18,6%,
5. neveljavnih glasovnic je bilo 15 ali 2,4%.
Na podlagi določbe 23. člena zakona o referendumu in

o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 in 38/96)
občinska volilna komisija ugotavlja, da je bil na referendu-
mu, dne 23. 11. 1997 izglasovan predlog za uvedbo samo-
prispevka v Krajevni skupnosti Žetale, saj je zanj glasovala
večina volivcev, ki so glasovali.

Predlog za uvedbo samoprispevka ni bil izglasovan v
Krajevni skupnosti Majšperk, v Krajevni skupnosti Ptujska
Gora in v  Krajevni skupnosti Stoperce, ker zanj ni glasovala
večina volivcev, ki so glasovali.

Št. 008-16/97-2
Majšperk, dne 23. novembra 1997.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Majšperk
Sonja Pislak l. r.

NOVO MESTO

3819.

Na podlagi 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 6/96 in 68/96) ter 36. in 39.
člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
(Uradni list SRS, št. l8/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št.
26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) je Občinski svet mestne
občine Novo mesto na seji dne 27. 11. 1997 sprejel

O D L O K
o zazidalnem načrtu Zabrezje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt Zabrezje, ki
ga je izdelal K.A.B., d.o.o Novo mesto pod št. ZN-106/97,
junija 1997. Sestavni del zazidalnega načrta so tekstualni del
in grafične priloge.

2. člen

V območje urejanja so vključene naslednje parcele:
694/2, 695, del parcele 693/1 in del poti – 689 vse k.o. Daljni
vrh ter del poti – 1092/1 k.o. Bršljin.

Iz območja urejanja pa so izključena zemljišča s parcel-
nimi številkami 696/1, 696/2, 696/3 in 696/4 vse k.o. Daljni
vrh.

Meja območja na severu poteka po severnih mejah
parcel 694/2, 695 prav tako po zahodni meji te parcele, nakar
preseka parcelo 693/1 poteka po robu 693/2 in nadaljuje po
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južni meji 693/1 do občinske poti št. 689, ki jo tudi preseka.
V nadaljevanju poteka po južni meji občinske poti 689, do
občinske poti 1092/1, jo prečka in se obrne proti severu ob
njeni vzhodni meji, v nadaljevanju pa po vzhodni meji par-
cele 694/2, kjer se tudi zaključi. Iz območja urejanja je
izključeno območje, katerega meja poteka po severni meji
parcel 696/1, 696/2 in 696/4 se obrne proti jugu in po zahod-
ni meji le-te. V nadaljevanju se potek meje obrne proti
vzhodu in teče po severni meji občinske poti 689 do vzhodne
meje parcele 696/1 in po njeni vzhodni meji, kjer se tudi
zaključi.

Infrastrukturni vodi potekajo tudi izven območja ureja-
nja po parcelnih št. 693/2 in 692/2 in 689 – pot vse k.o.
Daljni vrh.

Območje meri približno 0,85 ha.

3. člen

V zazidalnem načrtu Zabrezje se rešuje kompleks sne-
malnega studia s pripadajočim manipulacijskim prostorom
ter stanovanjske hiše.

Z novimi ureditvami je predlagana pozidava in delitev
površin po namembnostih:

– pozidane površine: območje studia, stanovanjske hiše
in podzemne garaže,

– utrjene površine: dovozi, manipulacijske površine in
parkirišča in peš poti,

– zelene površine: gozd urejen kot park in zelenice.

II. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO
POVRŠIN

4. člen

Posegi v prostor bodo zagotovili primeren prehod go-
stejše pozidave v gozd v oblikovnem smislu.

Poseg, ki obsega lociranje snemalnega studia, umesti-
tev stanovanjske hiše ter ureditev dostopnih poti, posega na
travnik.

Preostali del območja urejanja bo po svoji namembno-
sti urejen kot park, umeščen v gozd.

Studio bo pomaknjen proti severnemu delu parcele pro-
ti gozdu zaradi prej omenjenih tehnoloških zahtev.

Stanovanjska hiša poteka v smeri ostalih že obstoječih
treh stanovanjskih hiš.

Ob vhodu v smeri proti studiu je predvidena lokacija
podzemne garaže. Dostopi do hiše in studia so po dovoznih
in peš poteh, ki tvorijo tudi povezave z osrednjo tlakovano
površino med studiom in stanovanjsko hišo.

5. člen

Lokacija št. 1. Snemalni studio Luca

Snemalni studio Luca je namenjen za snemanje glasbe.
Objekt je zasnovan tako, da je delno podkleten, pritličje
objekta je rahlo vkopano, podstrešje je izkoriščeno (brez
kolenčnih zidov).

Dostop do objekta je s peš poti z južne in zahodne
strani.

6. člen

Lokacija št. 2. Stanovanjska hiša
Stanovanjska hiša je pritlična, delno podkletena z vko-

panim prizidkom in izkoriščenim podstrešjem. Orientacija
objekta je južna, kamor so nameščeni dnevni prostori. Vhod
je s severa z osrednje tlakovane površine.

7. člen

Lokacija št. 3. Podzemna garaža
Podzemna garaža je locirana ob dovozni poti v smeri

proti studiu. Objekt tvori skupaj s podpornim zidom bariero
med hišo in studiem. Vhod v garažo bo z zahodne strani. Ker
je teren na tem mestu za 2,50 nižji koti kot hiša in studio,
niso potrebni veliki ukopi, temveč garaža z zunanje strani
predstavlja le del podpornega zidu.

III. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE OBMOČJA

8. člen

Vertikalni gabariti objektov:

Studio: K.P. 213,20 m.n.v. +/- 0,50 m

– kapni rob ne sme presegati 5 m (dovoljeno odstopa-
nje 10%);

– objekt delno podkleten, klet in del pritličja delno
vkopan in z notranjo vertikalno komunikacijo (stopnišče
znotraj objekta).

Stanovanjski objekt: K+P+1: K.P. 214,30 m.n.v.
+/-0,50 m

– kapni rob ne sme presegati 4 m (dovoljeno odstopa-
nje 10%);

Podzemna garaža: 211,25 m.n.v.

– svetla višina etaže ne sme presegati 2,40 m;

– objekt se nad ploščo zasipa in izvede zasaditev.

9. člen

Horizontalni gabariti

Studio: I. faza:

širina objekta: 18 m; dolžina objekta: 30 m, dovoljeno
odstopanje 5%

II. faza: možna razširitev vendar do največ enkratne
ponovitve objekta predvidenega v I. fazi.

Stanovanjski objekt:

širina objekta: 18 m; dolžina objekta: 20 m,

dovoljeno odstopanje 5%.

Podzemna garaža:

– širina objekta: 5 m; dolžina objekta: 15 m, dovoljeno
odstopanje 5%.

10. člen

Obvezne gradbene linije

Studio: Z-4 m

stanovanjski objekt: J-6 m

podzemna garaža: Z-10 m
– možna so odstopanja od gradbenih linij navznoter;

– potrebna je oblikovna členitev gabaritov: povezoval-
ni členi, lomi večjih tlorisnih gabaritov, poudarki različnih
funkcij.

11. člen

Oblikovne zahteve
Studio in stanovanjski objekt se izvajata, v klasični

izvedbi. Pri oblikovanju objektov je obvezno z oblikovnimi
elementi uvajati členitev večjih gabaritov:

– naklon strehe 30° do 40°;
– kritina: tegola, strešna opeka;
– na strehah je dovoljena gradnja frčad in strešnih oken;
– obdelava fasad je lahko klasična.
Garaža je podzemno vkopana, viden je le vhod (garaž-

na vrata).
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12. člen

Pogoji za zunanje ureditve

Za celoten kompleks je obvezen načrt zunanje ureditve,
s tem da se morajo upoštevati naslednji pogoji:

– v gozdu ostanejo običajne, avtohtone rastline;

– zasaditev površin je dovoljena z uporabo izključno
udomačenih, običajnih, avtohtonih globokorastnih rastlin in
sicer: hrast, javor, platana, domači in divji kostanj, ki se ob
poti in na južni strani ob parkirišču razvrščajo v obliki dre-
voreda;

– nasaditev grmičevja (kotomaster, forzicija, prunus,
jasmin, lovorikovec, tisa in dr.) je predvidena na pobočju ob
stanovanjski hiši ter površinah med hišo in snemalnim stu-
diom;

– ostale površine se uredijo kot travnate;

– tlakovanje površin do maksimalno 1/2 površine na-
menjene za snemalno-stanovanjski kompleks;

– tlakovanje parkirnih prostorov se praviloma izvaja z
votlaki;

– eventualno omejevanje parcele je dovoljeno z žično
ograjo obojestransko zasajeno z živo mejo;

– nasipi se izvajajo v naklonu največ 1:2.

13. člen

Oporni zid

Oporni zid, ki se izvaja ob vkopani garaži in omejuje
zelene površine severno od stanovanjske hiše je krožne obli-
ke, vidna stena je obdelana z naravnim kamnom, ob zidu in
na površinah so predvidene zasaditve plezalk. Začetek zidu
je predviden ob gozdnem robu severozahodno od hiše in se z
višine 0,5 m postopoma dviga do višine 2,5 m ob vhodu v
garažo, loči tudi višinsko nivo stanovanjske hiše in snemal-
nega studia.

Na komunikacijah (peš pot in dostopna cesta k stano-
vanjskem objektu) so predvidene prekinitve zidu z vrati.

14. člen

Načrt gradbenih parcel
Celotna površina meri 9550 m2. V investitorjevi lasti je

8600 m2, ostale površine so poti, ki omogočajo dostop do
kompleksa. Poti so javne razen zadnji del dostopa je v sose-
dovi lasti, s katerim ima investitor dogovorjeno služnost.

Za potrebe realizacije predvidenih posegov obodne par-
celacije ne bo potrebno izvesti.

IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO
UREJANJE OBMOČJA

15. člen

Poti in manipulacijske površine

Za območje vključeno v zazidalni načrt je potrebna
gradnja nove dovozne poti. Lokacija se navezuje na obstoje-
čo občinsko pot, ki se delno rekonstruira. Dovozna pot se
niveletno prilagaja obstoječi cesti. Minimalna širina dovoz-
ne poti je 3 m, priporočljiva širina je 3,5 m. Dovozna pot se
tlakuje, maksimalni padec uvoza proti občinski poti je 1%.

Dostopna cesta se na vstopu razcepi v lokaciji v dovoz
do stanovanjske hiše (označen v grafični prilogi kot cesta 2),
zaključen s krožnim obračališčem in dostop do parkirišč in
garaže (označen v grafični prilogi kot cesta 1).

Odtok meteorne vode tako s poti kot z manipulativnih
površin na javno cesto ni dovoljen. Odvaja se po terenu in v
ponikovalnico. Po izgradnji meteorne kanalizacije se obvez-
no priključi nanjo.

16. člen

Parkirišča
Predvideno je 12 parkirnih mest za osebne avtomobile.
Po potrebi, investitor lahko zgradi dodatna parkirna

mesta znotraj lastne lokacije. Dimenzije parkirišč so stan-
dardne za osebne avtomobile (2,5 x 5,5 m). Parkirišča se
tlakujejo z votlaki. Odvajanje meteornih voda se izvaja pre-
ko lovilcev olj v ponikovalnico, po izgradnji meteorne kana-
lizacije se obvezno priključi nanjo.

17. člen

Vodovod

Območje zazidalnega načrta Zabrezje se naveže na ob-
stoječ vodovod, ki poteka ob robu občinske poti. Odcepni
vod se preko razdelilnega vodomernega jaška priključuje na
glavni vod in nato poteka v bankini dovozne poti ob robu
asfalta.

Primarni vod se dimenzionira na končno porabo z upo-
števanjem požarne vode in možnosti povečanja porabe na
večje število obiskovalcev.

Tehnična rešitev

Za normalno oskrbo z vodo zadostuje obstoječi vodo-
vod PE 90 in sicer od odcepa na glavnem cevovodu ob
regionalni cesti, v dolžini 100 m, kjer je postavljen hidrant.
Od tam naprej je potrebno zamenjati obstoječi cevovod pre-
seka 45 mm, z novim PE 90. Tudi cevovod od vodomernega
jaška naprej je iz PE 90 cevi.

V omrežju v tem času znaša tlak 1,1 bar ob srednji
potrošnji, za gašenje požara pa je potreben minimalen tlak
2,5 bar, zato si mora investitor za požarno varnost zagotoviti
zadostno število gasilnih aparatov.

Minimalna globina polaganja je 1,20 m zaradi zagoto-
vitve minimalnih vertikalnih odmikov pri križanju z ostalimi
komunalnimi napravami.

Pri projektiranju se upošteva:

– odlok o javnem vodovodu in o oskrbi prebivalstva z
vodo v Občini Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št.
13/87),

– odlok o zaščiti vodnih virov na območju Občine No-
vo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 13/85),

– tehnični pravilnik o javnem vodovodu (Skupščinski
Dolenjski list, št. 6/88) in

– pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno mrežo
(Uradni list RS, št. 30/91) in požarno vodo 12 l/s.

18. člen

Fekalna kanalizacija

V obravnavanem območju ni obstoječega kanalizacij-
skega omrežja, vendar je predvideno za odvod fekalnih od-
plak vzporedno z meteorno kanalizacijo. Narejen je idejni
projekt fekalne kanalizacije za Bučno vas in Dol. Kamence,
ki zajame tudi področje, ki ga obravnavamo v tem zazidal-
nem načrtu in ga je izdelal biro Topos.

Odvodnjavanje odpadnih voda iz zazidalnega območja
se predvidi v ločenem sistemu in sicer odvod fekalnih voda v
kanal 11 predvidene kanalizacije. Priključke kanalizacije ob-
jektov na javno kanalizacijsko omrežje izvede Komunala
Novo mesto. Dovoljeno je priključevanje zgolj preko revi-
zijskih jaškov.

Pri dimenzioniranju kanalizacije se upošteva predvide-
no porabo vode z upoštevanjem zunanjih voda.

Pri dimenzioniranju cevi se upošteva minimalni presek
cevi 200. Kanalizacija mora biti vodotesna, cevi so lahko
visoko kvalitetne PVC ali TESAL ali drug material, ki izpol-
njuje prej navedene pogoje.
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Minimalni padec cevi je 5 promilov ali 2 promila, koli-
kor je zagotovljeno spiranje cevi. Maksimalni padec cevi je
lahko 60 promilov ali tudi več, kolikor proizvajalec cevi
garantira za kvaliteto.

Pri priključevanju in izvedbi je potrebno upoštevati:

– odlok o javni kanalizaciji (SDL, št. 10/84) in tehnični
pravilnik o javni kanalizaciji (SDL, št. 7/87).

19. člen

Meteorna kanalizacija
Meteorno vodo s streh se zbira in odvaja v ponikovalni-

co. Meteorno vodo s parkirišč in poti se odvaja v zbirne
kanale preko lovilcev olj in maščob naprej v ponikovalnico.
Po izgradnji javne meteorne kanalizacije, se je investitor
dolžan priključiti nanjo.

20. člen

Oskrba z električno energijo
Investitor v I. fazi potrebuje 16 kW moči v II. fazi pa

100 kW.
Za I. fazo se bo območje zazidalnega načrta napajalo iz

obstoječega elektro energetskega razvoda, ki poteka od so-
sednjega objekta.

V II. fazi, kjer pa investitor za svojo dejavnost potrebu-
je 100 kW električne moči, je potrebno izgraditi samostojni
tokokrog iz nove kabelske transformatorske postaje, ki je
predvidena za zazidalni načrt Poslovno-stanovanjske grad-
nje v Dolenjih Kamencah.

Električne vode vodimo kabelsko v bankini dovozne
poti in sicer od priključevanja na trafo postajo in do posa-
meznega odzemnega mesta.

Pri prehodih pod cestiščem, se kabli zaščitijo s cevmi,
cevi se zasipljejo 20 cm nad temenom s peskom granulacije
0–4, ter nato z gramozom.

Minimalni odmik od sosednjih komunalnih vodov in
naprav je odvisen od vrste komunalnega voda, ki ga križa-
mo, pri križanju s cevovodom je potrebno 1 m levo in 1 m
desno od mesta križanja kabel zaščititi s PVC cevjo.

Za mehansko zaščito se uporabljajo plastični ščitniki
gal. Za vizualno zaščito se uporabljajo plastični trakovi z
napisom “POZOR ELEKTRIČNI KABEL”.

Zunanja razsvetljava
V območju zazidalnega načrta je predvidena zunanja

razsvetljava s posebnimi svetilkami, ki bi osvetljevale do-
vozne poti in obenem nekatera atraktivna mesta. Razporedi-
tev svetilk je razvidna iz situacije Električno omrežje. Med-
sebojna oddaljenost svetilk je pogojena z razporeditvijo
vizualnih vedut in potrebo po minimalni osvetljenosti do-
voznih poti. Napajanje razsvetljave bo izvedeno iz stano-
vanjske hiše.

Ničenje in ozemljitev
Kot zaščitni ukrep proti nevarnemu dotiku s previsoko

napetostjo je ničenje. Poleg ničenja se ozemljitev izvede tudi
s pocinkanim valjancem FeZn 25 x 4 mm2.

21. člen

TK omrežje
TK omrežje se bo navezalo na ATC Novo mesto preko

razdelilne omarice. Telefonske vode TK 59 M vodimo pod-
zemno. Predvideni so trije telefonski priključki, dva za sne-
malni studio in eden za stanovanjski objekt.

Kabel vodimo ob elektro energetskem kablu s horizon-
talnim odmikom 0,5 m. Pri prehodih pod utrjenimi površina-
mi se kabel zaščiti s PVC cevjo.

Pri križanju z električnim kablom se TK kabel zaščiti z
LTŽ cevjo.

22. člen

Ogrevanje
Investitor bo individualno razreševal ogrevanje objek-

tov. Predvidena je lastna kurilnica na tekoča goriva z vkopa-
no cisterno.

23. člen

Odstranjevanje odpadkov
Komunalni odpadki se zbirajo v zabojniku lociranem

ob dovozni poti in redno odvažajo na komunalno deponijo v
Leskovcu.

V. VAROVANJE OKOLJA

24. člen

Naravna in kulturna dediščina

Obravnavana lokacija ni varovana kot naravna in kul-
turna dediščine, prav tako ne posega v rob naravne krajine
temveč predstavlja vizualno estetski zaključek in prehod
urbanega tkiva v območje ostale rabe – gozd. Ureditev zno-
traj kompleksa bo zasnovana tako, da bo omogočena dobra
funkcionalnost vseh objektov obenem pa bodo zunanje vi-
zualne kvalitete ostale enake.

Vsa avtohtona vegetacija v gozdu se ohranja.

Sam kompleks bo z ustrezno razmestitvijo objektov,
poti in zasaditvijo zaokrožen tako v vsebinskem kot prostor-
skem pogledu.

25. člen

Varstvo pred hrupom

Dejavnost v snemalnem studio ne povzroča nikakršne-
ga hrupa v okolico. Težnje sodobnih studiov je k čim večji in
boljši akustičnosti. Za zagotovitev teh potreb je potrebna
popolna zvočna izolacija, ki je projektirana iz vrhunskih
materialov v debelini 0,5 m.

Pri projektiranju in izvedbi je investitor dolžan upošte-
vati:

– zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93),

– uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju
(Uradni list RS, št. 45/95).

26. člen

Varstvo zraka
Zrak, ki se izpušča v ozračje, ne sme presegati mejnih

količin vsebnosti snovi, določenih z
– uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih emisijskih

vrednosti snovi v zraku (Uradni list RS, št. 73/94),
– uredbo o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Urad-

ni list RS, št.73/94).

27. člen

Požarna varnost
Za zagotovitev požarne varnosti je potrebno poskrbeti

za gasilne aparate.

VI. FAZNOST GRADNJE

28. člen

Gradnja v območju zazidalnega načrta je razdeljena v
naslednje faze:
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I faza: – gradnja komunalnega omrežja,
– gradnja objektov,

II faza: – razširitev snemalnega studia.

VII. PREHODNE DOLOČBE

29. člen

Zazidalni načrt je osnova za lokacijsko in gradbeno
dovoljenje, le-ta se pridobivajo na pobudo lastnika zemlji-
šča.

Stroški izgradnje infrastrukturnega omrežja za potrebe
novih lokacij in ureditev predvidenih s tem ureditvenim

načrtom bremenijo lastnika zemljišč.

30. člen

Po izgradnji komunalnih naprav, takoj po pridobitvi
uporabnih dovoljenj oziroma še pred uporabo le-teh, morajo
pristojna komunalna podjetja zgrajene komunalne naprave
prevzeti v upravljanje.

31. člen

Zemljišča, ki ne bodo pozidana v prvi fazi, se primerno
vzdržujejo v sedanji namembnosti.

32. člen

Tolerance

Odstopanja od določil tega zazidalnega načrta so mož-
na v tlorisnih gabaritih objektov in sicer 5%, razen pri stu-
diu, kjer je v II. fazi možna razširitev vendar do največ

enkratne ponovitve objekta predvidenega v I. fazi, za kar se
izdela zazidalna situacija, kot sestavni del izrisa iz zazidal-
nega načrta.

Pri tem se morajo ohraniti gradbene linije in sicer sta-
novanjskega objekta v smeri ostalih stanovanjskih hiš in
gradbeno linijo studia vzporedno z zahodno mejo parcele
odmaknjene za 4 m.

Manjše spremembe pogojev gradnje se lahko opredeli-
jo v zazidalni situaciji za pridobivanje lokacijskega in grad-
benega dovoljenja, ki se izdela na pobudo lastnika zemljišča
z upoštevanjem določil in toleranc tega ureditvenega načrta.

VIII. KONČNE DOLOČBE

33. člen

Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem zazidalnega na-

črta opravlja urbanistična inšpekcija pri Ministrstvu za oko-
lje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor, enota
Novo mesto.

34. člen

Zazidalni načrt je stalno na vpogled pri Sekretariatu za
varstvo okolja in urejanje prostora Mestne občine Novo me-
sto in Zavodu za družbeno planiranje in urbanistično načrto-

vanje občine Novo mesto.

35. člen

S sprejetjem zazidalnega načrta, določbe o prostorsko
ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra)
in predmestna središča (Uradni list RS, št. 7/92, 32/93, 22/95,
37/95, 41/95 in 35/97); območje je označeno z IX/C1, za to
ureditveno območje prenehajo veljati.

36. člen

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

Št. 012-86/97-12
Novo mesto, dne 27. novembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

3820.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planira-
nju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90) in 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 8/96 in 68/96) je Občinski
svet Mestne občine Novo mesto dne 23. 10. 1997 sprejel

P R O G R A M  P R I P R A V E  S P R E M E M B  I N
D O P O L N I T E V

prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000
in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto

za obdobje od leta 1986 do leta 1990,
za območje Mestne občine Novo mesto

(programski zasnovi za ureditvena načrta romskih
naselij Šmihel
in Ruperč vrh)

1. člen

Predmet in cilj sprememb in dopolnitev

S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg strokovnih podlag, ki jih je potrebno

pripraviti v postopku priprave in sprejemanja prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje
od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega
plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta
1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 15/90, 9/91,
12/91 in Uradni list RS, št.: 7/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92,
1/93, 28/93, 32/93, 60/93, 60/93, 69/93, 20/94, 50/94, 71/94,
78/94, 58/95, 11/96, 16/96 in 21/97), za območje Mestne
občine Novo mesto – v nadaljevanju sprememb in dopolni-
tev prostorskih sestavin planskih aktov občine,

– vsebina in obseg sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin planskih aktov občine oziroma prostorske sestavi-
ne, ki se spreminjajo in dopolnjujejo,

– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in do-
polnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine in način
njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih
morajo pri tem opraviti,

– določijo se roki za posamezne faze priprave prostor-
skih sestavin planskih aktov občine ter sredstva potrebna za
njihovo pripravo,

– nosilca strokovnih aktivnosti priprave sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine.

2. člen

Vsebina in obseg strokovnih podlag ter sprememb
in dopolnitev

Spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov se
nanašajo na širitev, dograditev in ureditev romskih naselij
Šmihel pri Novem mestu in Ruperč Vrh ter se v vsebinskem
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smislu pripravijo v skladu z zakonom o urejanju prostora
(Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), zakonom o planiranju
in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS,
št. 48/90) in navodilom o vsebini in metodologiji izdelave
strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov
občin (Uradni list SRS, št. 20/85).

V veljavnih prostorskih sestavinah dolgoročnega in
srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za
območje Mestne občine Novo mesto je del obeh območij
romskih naselij že opredeljeno kot stavbno zemljišče, del pa
kot 1. in 2. območje kmetijskih zemljišč ter gozd.

Območje romskega naselja Šmihel se ureja s prostorsko
ureditvenimi pogoji (PUP) za Novo mesto (izven mestnega
jedra) in predmestna središča in sicer del je uvrščen v uredi-
tveno območje »IV/C8«, del pa v »IV/T1« in »III/S2«.

Območje romskega naselja Ruperč Vrh se ne ureja s
PUP, ima pa tendenco širjenja na sosednja gozdna in kmetij-
ska zemljišča zavarovana z odlokom o razglasitvi naravnih
znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spo-
menikov v Občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 38/92).

Ker gre za ureditev in dograditev že obstoječega stavb-
nega fonda in infrastrukture ter sanacijo degradiranega pro-
stora, se bodo oba območja romskih naselij urejevala z ure-
ditvenim načrtom.

Pred pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih se-
stavin planskih aktov občine se bo proučilo obstoječe stro-
kovne podlage in se jih po potrebi dopolnilo v skladu s 7.
členom navodila o vsebini in metodologiji izdelave strokov-
nih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin
(Uradni list SRS, št. 20/85).

Prostorske sestavine planskih aktov občine, ki se do-
polnijo:

A) Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana Obči-
ne Novo mesto

Dolgoročni plan Občine Novo mesto za obdobje od leta
1986 do leta 2000, dopolnjen v letih od 1990 do 1997, za
območje Mestne občine Novo mesto v poglavjih:

3.1.3.4. Stanovanjsko gospodarstvo

3.3.6. Socialno varstvo

B) Spremembe in dopolnitve srednjeročnega družbene-
ga plana

Srednjeročni družbeni plan Občine Novo mesto za ob-
dobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjen v letih od leta
1990 do 1997 za območje Mestne občine Novo mesto v
poglavjih:

6.4. Načini urejanja prostora

6.6 Kartografski del in programske zasnove; dodata se
novi točki:

– programska zasnova za un za romsko naselje Šmihel

– programska zasnova za un za romsko naselje Ruperč
vrh

C) Kartografski del in kartografska dokumentacija k
dolgoročnem in srednjeročnem planu Občine Novo mesto za
območje Mestne občine Novo mesto

1. kartografski del na kartah:

– zasnova kmetijstva, gozdarstva, rudnin in območij za
poselitev,

– zasnova načinov urejanja,

kartografska dokumentacija:

– list PKN 1:5000 Novo mesto-46 in Semič-6.

Grafični prikaz sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin občinskih planskih aktov se pripravi s smiselnim
upoštevanjem 39. člena navodila o vsebini in metodologiji
izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih
aktov občine (Uradni list RS, št. 20/85).

Programski zasnovi se kot sestavini srednjeročnega
družbenega plana občine pripravita v skladu z 38. in 39.
členom v prejšnjem odstavku navedenega navodila.

3. člen

Organizacija priprave sprememb in dopolnitev

a) Kot nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokov-
nih podlag in drugih strokovnih gradiv se določita: Sekreta-
riat za varstvo okolja in urejanje prostora in Sekretariat za
izobraževanje, vzgojo, zdravstvo in socialne zadeve Mestne
občine Novo mesto, izdelovalec dokumentov pa se določi po
sprejetju programa priprave na podlagi zbranih ponudb ozi-
roma javnega razpisa.

b) Kot koordinator postopka priprave, izdelave in spre-
jemanja se določi župan Mestne občine Novo mesto, oziro-
ma občinska strokovna služba pristojna za prostor – Sekreta-
riat za varstvo okolja in urejanje prostora Mestne občine
Novo mesto.

4. člen

Sodelujoči organi, organizacije in skupnosti

Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi spre-
memb in dopolnitev občinskih planskih aktov so:

– Mestna občina Novo mesto, Sekretariat za komunal-
ne zadeve,

– Mestna občina Novo mesto, Sekretariat za kmetijstvo
in turizem,

– Krajevna skupnost Birčna vas,
– JP Komunala Novo mesto,
– JP Elektro PE Elektro Novo mesto,
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto,
– Ministrstvo za zdravstvo, zdravstveni inšpektorat RS,

enota Novo mesto,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo

pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Novo me-
sto,

– Ministrstvo za obrambo, Uprava za obrambo Novo
mesto.

– Krajevna skupnost Šmihel,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo

mesto,
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto Novo

mesto,
– Cestno podjetje Novo mesto,
– Slovenske železnice, Infrastruktura.
Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolni-

tev prostorskih sestavin planskih aktov občine ugotovi, da je
potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja
tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se
le-ta pridobe v postopku.

Pred pričetkom priprave sprememb in dopolnitev pro-
storskih sestavin planskih aktov občine morajo organi in
organizacije iz tega člena na zahtevo izdelovalca podati v
zvezi s predvidenimi prostorskimi ureditvami usmeritve, zah-
teve in omejitve (pogoje), ki jih izdelovalec upošteva pri
pripravi osnutka. Organi in organizacije morajo v skladu s
35. členom ZUNDPP podati svoje pogoje in soglasja v tride-
setih dneh od zahteve. V fazi priprave predloga s soglasjem
potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev. Če v
predpisanem roku ne podajo pogojev, se šteje, da jih nimajo.

5. člen

Terminski plan in postopek sprejemanja

– S pripravo strokovnih podlag za spremembe in dopol-
nitve občinskih planskih aktov se prične po podpisu pogod-
be z izdelovalcem.
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– Predhodne pogoje pridobi izdelovalec dokumenta v
45 dneh po podpisu pogodbe.

– Osnutek sprememb in dopolnitev občinskih planskih
aktov se dostavi občinski strokovni službi pristojni za pro-
stor najkasneje v dveh mesecih od podpisa pogodbe z izdelo-
valcem spremembe in dopolnitve planskih aktov občine.

– Župan Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o
enomesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolni-
tev občinskih planskih aktov po sprejemu gradiva iz prejšnje
alinee; sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS.

– Javna razgrnitev se izvede na sedež Mestne občine
Novo mesto in sedežih krajevnih skupnosti Birčna vas in
Šmihel za 30 dni od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi iz
prejšnje alinee.

– Javni razpravi se izvedeta na sedežih krajevnih skup-
nosti Birčna vas in Šmihel v času javne razgrnitve.

– Osnutek dokumenta se v času javne razgrnitve posre-
duje v obravnavo občinskemu svetu MONM.

– Občani, organi in organizacije, krajevna skupnost ter
drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne
pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb
in dopolnitev občinskih planskih aktov.

– Župan Mestne občine Novo mesto zavzame stališča
do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne
razgrnitve.

– Po sprejetju stališč do pripomb župan oziroma občin-
ska strokovna služba pristojna za prostor, poskrbi za pripra-
vo dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskih
planskih aktov oziroma dopolnitve in popravke tistih njego-
vih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe
in predlogi ter ga posreduje na Ministrstvo za okolje in
prostor, Uradu RS za prostorsko planiranje (v nadaljevanju:
MOP) s predlogom za ugotovitev njegove usklajenosti z
obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Republike Slovenije (v nadaljevanju:
republiški prostorski plan).

– Župan Mestne občine Novo mesto posreduje po spre-
jetju sklepa Vlade Republike Slovenije o usklajenosti spre-
memb in dopolnitev občinskih planskih aktov z obveznimi
izhodišči republiškega prostorskega plana usklajeni predlog
sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov s poroči-
lom o pripombah občinskemu svetu v sprejem.

6. člen

Sredstva

Za pripravo sprememb in dopolnitev občinskih plan-
skih aktov z programskima zasnovama za ureditvena načrta
romskih naselij Šmihel in Ruperč Vrh zagotovi sredstva
Mestna občina Novo mesto iz proračunske postavke 19.1.1.2.
– Izdelava planskih in izvedbenih dokumentov.

7. člen

Začetek veljavnosti

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

Št. 012-80/97-12
Novo mesto, dne 23. oktobra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

3821.

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86
ter Uradni list RS, št. 26/90, 71/93 in 44/97) in 17. člena
statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95,
37/95, 8/96 in 68/96 je Občinski svet mestne občine Novo
mesto dne 23. 10. 1997 sprejel

P R O G R A M
priprave ureditvenega načrta za romsko naselje Šmihel

pri Novem mestu

1. člen

Izhodišča za pripravo ureditvenega načrta

V prostorskih sestavinah planskih aktov Mestne občine
Novo mesto je zemljišče, ki se bo urejalo z ureditvenim
načrtom, v 2. območju kmetijskih zemljišč ter delno gozd.

Območje romskega naselja Šmihel se ureja s prostorsko
ureditvenimi pogoji za Novo mesto (izven mestnega jedra)
in predmestna središča, in sicer je del uvrščen v ureditveno
območje »IV/C2«, del pa v »IV/T1« in »III/S2. Ker gre za
ureditev in dograditev obstoječega stavbnega fonda in sana-
cijo degradiranega prostora se bo območje urejalo z uredi-
tvenim načrtom.

Zadnjih nekaj let se kaže izrazit problem neurejenega
statusa romskega naselja Šmihel, ki je tako kot večina rom-
skih naselij, nastalo in se razvijalo stihijsko – brez potrebne
planske in izvedbene dokumentacije za posege v prostor.

Od leta 1994 tudi sami stanovalci tega naselja poskuša-
jo v sodelovanju s pristojnimi Sekretariati in službami Mest-
ne občine Novo mesto rešiti sedaj že nevzdržne prostorske,
komunalne in sanitarne probleme tega strnjenega naselja.
Kaže se tudi velika potreba po širitvi naselja.

Skupinski stanovanjski objekt, ki je bil zgrajen s po-
močjo sredstev občine je sedaj popolnoma nefunkcionalen.
Z raznimi neuglednimi prizidki se je izničila njegova upo-
rabna vrednost; še več: zaradi sanitarne neurejenosti je to
»nevaren« objekt.

Naselje ima tendenco širjenja, je pa na samem mestnem
obrobju in ob pomembnih sedanjih in predvidenih komuni-
kacijah.

2. člen

Priprava ureditvenega načrta

Območje urejanja in obseg priprave ureditvenega načrta.

Z ureditvenim načrtom bi se, glede na bližino promet-
nih koridorjev in vitalnih mestnih funkcij, predvsem oprede-
lile skrajne meje širitve naselja ter določila popolna infra-
strukturna oprema naselja. Območje urejanja obsega sedanje
naselje zahodno od železniške proge Novo mesto – Metlika
in vključuje še dodatno zemljišče za širitev proti severu ca.
9500 m2.

Velik poudarek bo potrebno dati na občutljivost prosto-
ra oziroma stik romskega naselja z mestom in njegovimi
funkcijami ter prometnimi koridorji: sedanjimi (železnica in
lokalna cesta L-2501) in bodočimi (južna obvoznica mesta).

Ureditveni načrt se pripravi v vsebini, kot je predpisana
z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
(Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS,
št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) – v nadaljevanju
ZUNDPP in s podzakonskim navodilom o vsebini potrebnih
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strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov
(Uradni list SRS, št. 14/85).

2. Predhodno pripravljene strokovne podlage:

Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna
planska in urbanistična dokumentacija, ki se jih mora upo-
števati pri pripravi ureditvenega načrta so:

– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega
družbenega plana občine s spremembami in dopolnitvami
(Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 15/90, 9/91, 12/91 in
Uradni list RS, št. 7/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93,
28/93, 32/93, 60/93, 60/93, 69/93, 20/94, 50/94, 71/94, 78/94,
58/95, 11/96 ,16/96 in 21/97),

– podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napra-
vah,

– podatki o naravnih lastnostih prostora,

– podatki o varstvu naravne in kulturne dediščine,

– drugi elementi obdelave (veljavne urbanistične reši-
tve sosednjih območij, prometne rešitve…),

– vse predhodne študije o vplivu dejavnosti na širšo
okolico.

3. Posebne strokovne podlage za ureditveni načrt:

V skladu z ZUNDPP in z podzakonskim navodilom o
vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko
izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) se za izdelavo
osnutka UN pripravijo potrebne posebne strokovne podlage.

4. Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne
pogoje in mnenja za pripravo osnutka ureditvenega načrta
ter soglasja k dopolnjenem osnutku ureditvenega načrta:

– Mestna občina Novo mesto, Sekretariat za komunal-
ne zadeve,

– Mestna občina Novo mesto, Sekretariat za kmetijstvo
in turizem,

– Krajevna skupnost Šmihel,

– JP Komunala Novo mesto,

– JP Elektro PE Elektro Novo mesto,

– Telekom Slovenije, PE Novo mesto,

– Ministrstvo za zdravstvo, zdravstveni inšpektorat RS,
enota Novo mesto,

– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Novo mesto

– Ministrstvo za obrambo, Uprava za obrambo Novo
mesto,

– Cestno podjetje Novo mesto,

– Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto,

– Slovenske železnice, Infrastruktura.

Kolikor se v postopku priprave posebnih strokovnih
podlag za ureditveni načrt ugotovi, da je potrebno pridobiti
predhodna mnenja in pogoje ter soglasja tudi drugih orga-
nov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobe v
postopku.

Pred pričetkom priprave UN morajo organi in organiza-
cije iz te točke na zahtevo izdelovalca UN podati v zvezi s
predvidenimi prostorskimi ureditvami usmeritve, zahteve in
omejitve (pogoje), ki jih izdelovalec upošteva pri pripravi
posebnih strokovnih podlag oziroma pri pripravi osnutka
UN. Organi in organizacije morajo v skladu s 35. členom
ZUNDPP podati svoje pogoje in soglasja v 30 dneh od
zahteve. V fazi priprave predloga UN s soglasjem potrdijo
upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev. Če v predpi-
sanem roku ne podajo pogojev, se šteje, da jih nimajo oziro-
ma, da z rešitvami v UN soglašajo.

5. Vsebina ureditvenega načrta
Ureditveni načrt se pripravi kot smiselni izvleček sesta-

vin iz 28., 29. in 31. člena ZUNDPP:
OSNUTEK
a) tekstualni del
– obrazložitev prostorskih pogojev za realizacijo plan-

skih odločitev,
– opis območja urejanja in obodne meje,
– opis prostorskih rešitev po posameznih področjih,
– rešitve in pogoji v zvezi z infrastrukturnimi objekti in

napravami,
– rešitve in pogoji v zvezi z varovanjem okolja,
– ukrepi za varovanje delovnega in bivalnega okolja,
– zasnova ureditve zelenih in prometnih površin,
– rešitve v zvezi z zaščito pred naravnimi in drugimi

nesrečami,
– seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravna-

vanega območja in lastnikov zemljišč,
– etape izvajanja ureditvenega načrta,
– pogoji pristojnih organov in organizacij,
– osnutek odloka.
b) grafični del
– prikazi iz prostorskih sestavin občinskega dolgoroč-

nega in srednjeročnega plana za obravnavano območje,
– topografska karta s prikazom območja urejanja z UN

v širšem merilu 1:5000,
– katastrski načrt z mejo območja urejanja 1:1000,
– geodetski topografski načrt z mejo območja urejanja

1:500,
– ureditvena situacija območja 1:500,
– funkcionalne in oblikovalske rešitve objektov in na-

prav 1:500,
– ureditve po posameznih področjih (varovanje in ure-

janje naravne in kulturne dediščine, krajinske značilnosti,
območja sanacij, plodna zemlja, vodnogospodarske uredi-
tve, zelene površine…) 1:500,

– idejne rešitve komunalnih in energetskih ureditev in
ureditev s področja prometa in zvez ter drugih objektov in
naprav s področja gospodarjenja javnih služb, 1:500,

– idejne rešitve prestavitev, rušitev in prilagoditev ob-
stoječih objektov in naprav 1:500,

– karakteristični prečni profili in normalni vzdolžni pro-
fil internih cest.

PREDLOG
Po sprejetju stališč do pripomb se v skladu s pripomba-

mi izdela predlog UN, ki mora vsebovati še vsa predpisana
soglasja ter tehnične elemente za zakoličenje objektov in
gradbenih parcel ter pogoje za določitev funkcionalnih zem-
ljišč k objektom. Ustrezno tekstualnemu delu se dopolni tudi
grafični del.

3. člen

Terminski plan in postopek izdelave ter sprejemanja UN

Posebne strokovne 45 dni po podpisu
podlage za UN pogodbe z izdelovalcem

Osnutek UN 60 dni po potrjeni
varianti možne pozidave
in zunanje ureditve

Stališča do pripomb 15 dni po prejemu
pripomb iz JR

Predlog UN 45 dni  po sprejetju stališč do
pripomb

Končno gradivo 15 dni po sprejetju UN
na občinskem svetu
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S pripravo posebnih strokovnih podlag za ureditveni

načrt se prične po podpisu pogodbe z izdelovalcem.

Osnutek UN se izdela na podlagi posebnih strokovnih

podlag in programske zasnove.

Ko občinska strokovna služba pristojna za prostor ugo-

tovi, da osnutek UN vsebuje vse sestavine predpisane s

programom priprave, predlaga županu, da se osnutek javno

razgrne.

Župan Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o

enomesečni javni razgrnitvi osnutka UN; sklep o javni razgr-

nitvi se objavi v Uradnem listu RS.

Javna razgrnitev se izvede na sedežih Mestne občine

Novo mesto Krajevne skupnosti Šmihel za 30 dni od dneva

objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee.

V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava

v KS Šmihel.

Občani, organi in organizacije, krajevna skupnost ter

drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne

pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka UN.

V času javne razgrnitve se osnutek UN posreduje v

obravnavo občinskemu svetu MONM.

Po končani javni razgrnitvi župan Mestne občine Novo

mesto zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v

času trajanja javne razgrnitve in zadolži pristojno službo za

pripravo predloga.

Župan Mestne občine Novo mesto posreduje predlog

UN s poročilom o pripombah iz javne razgrnitve občinske-

mu svetu v obravnavo in mu predlaga sprejem UN z odlo-

kom.

Odlok se objavi v Uradnem listu RS.

4. člen

Organizacija priprave ureditvenega načrta

Naročnik ureditvenega načrta in investitor posega v

prostor je:

Mestna občina Novo mesto.

Izdelovalca ureditvenega načrta se določi na podlagi

zbranih ponudb oziroma javnega razpisa.

Koordinatorja pri izdelavi naloge sta Sekretariat za vars-

tvo okolja in urejanje prostora – Zavod za družbeno planira-

nje in urbanistično načrtovanje in Sekretariat za izobraževa-

nje, vzgojo, zdravstvo in socialne zadeve Mestne občine

Novo mesto.

5. člen

Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in

začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu Mestne

občine Novo mesto.

Št. 012-81/97-12

Novo mesto, dne 23. oktobra 1997.

Predsednik

Občinskega sveta

mestne občine Novo mesto

Janez Mežan l. r.

3822.

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih

posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, in

29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 71/93 in 44/97) in 17.

člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št.

13/95, 37/95, 8/96 in 68/96) je Občinski svet mestne občine

Novo mesto dne 23. 10. 1997 sprejel

P R O G R A M
priprave ureditvenega načrta za romsko naselje

Ruperč vrh

1. člen

Izhodišča za pripravo ureditvenega načrta

V prostorskih sestavinah planskih aktov Mestne občine

Novo mesto je zemljišče, ki se bo urejalo z ureditvenim

načrtom, v območju stavbnih zemljišč ter delno v 1. območ-

ju kmetijskih zemljišč.

Ker gre za ureditev in dograditev obstoječega stavbne-

ga fonda in sanacijo degradiranega prostora se bo območje

urejalo z ureditvenim načrtom.

Zadnjih nekaj let se kaže izrazit problem neurejenega

statusa romskega naselja Ruperč vrh, ki je tako kot večina

romskih naselij, nastalo in se razvijalo stihijsko – brez po-

trebne planske in izvedbene dokumentacije za posege v pro-

stor.

Od leta 1994 tudi sami stanovalci tega naselja poskuša-

jo v sodelovanju s pristojnimi sekretariati in službami Mest-

ne občine Novo mesto rešiti sedaj že nevzdržne prostorsko

infrastrukturne probleme tega strnjenega naselja. Kaže se

tudi velika potreba po širitvi naselja. Eden večjih problemov

obravnavanega romskega naselja je tudi to, da se nahaja na

robu nekdanjega velikega posestva, ki je sedaj z večjim

delom v območju pod varstvom naravne in kulturne de-

diščine.

2. člen

Priprava ureditvenega načrta

1. Območje urejanja in obseg priprave ureditvenega

načrta.

Z ureditvenim načrtom bi se predvsem opredelile skraj-

ne meje širitve naselja (individualne stanovanjske hiše) ter

določila popolna infrastrukturna oprema naselja.

Cestna infrastruktura je sedaj popolnoma neurejena,

pojavlja pa se pri Romih tudi zahteva po omogočanju obrt-

nih in storitvenih trgovskih dejavnosti ob lokalni cesti

L-2501.

Velik poudarek bo potrebno dati na občutljivost prosto-

ra oziroma stik grajene strukture naselja z naravno pokrajino

(gozd, travniki, lovski rezervat).

Ureditveni načrt se pripravi v vsebini, kot je predpisana

z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor

(Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS,

št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) – v nadaljevanju:

ZUNDPP in z podzakonskim navodilom o vsebini potrebnih

strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov

(Uradni list SRS, št. 14/85).
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2. Predhodno pripravljene strokovne podlage

Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna

planska in urbanistična dokumentacija, ki se jih mora upo-

števati pri pripravi ureditvenega načrta so:

– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega

družbenega plana občine s

  – spremembami in dopolnitvami (Skupščinski Dolenj-

ski list, št.: 24/86, 15/90, 9/91, 12/91 in Uradni list RS, št.:

7/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93, 28/93, 32/93, 60/93,

60/93, 69/93, 20/94, 50/94, 71/94, 78/94, 58/95, 11/96, 16/96

in 21/97),

– lokacijska dokumentacija št. LDPO-257/96 (Miklič

Bogdan),

– podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napra-

vah,

– podatki o naravnih lastnostih prostora,

– podatki o varstvu naravne in kulturne dediščine,

– drugi elementi obdelave (veljavne urbanistične reši-

tve sosednjih območij, prometne rešitve…),

– vse predhodne študije o vplivu dejavnosti na širšo

okolico.

3. Posebne strokovne podlage za ureditveni načrt

V skladu z ZUNDPP in s podzakonskim navodilom o

vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko

izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) se za izdelavo

osnutka UN pripravijo potrebne posebne strokovne podlage.

V fazi izdelave posebnih strokovnih podlag sta obvezna

izhodišča: idejni koncept zazidave usklajen s smernicami

varstva naravne in kulturne dediščine.

4. Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne

pogoje in mnenja za pripravo osnutka ureditvenega načrta

ter soglasja k dopolnjenemu osnutku ureditvenega načrta:

– Mestna občina Novo mesto, Sekretariat za komunal-

ne zadeve,

– Mestna občina Novo mesto, Sekretariat za kmetijstvo

in turizem,

– Krajevna skupnost Birčna vas,

– JP Komunala Novo mesto,

– JP Elektro PE Elektro Novo mesto,

– Telekom Slovenije, PE Novo mesto,

– Ministrstvo za zdravstvo, zdravstveni inšpektorat RS,

enota Novo mesto,

– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo

pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Novo me-

sto:

– Ministrstvo za obrambo, Uprava za obrambo Novo

mesto,

– Cestno podjetje Novo mesto,

– Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto,

– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo

mesto.

Kolikor se v postopku priprave posebnih strokovnih

podlag za ureditveni načrt ugotovi, da je potrebno pridobiti

predhodna mnenja in pogoje ter soglasja tudi drugih orga-

nov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobe v

postopku.

Pred pričetkom priprave UN morajo organi in organiza-

cije iz te točke na zahtevo izdelovalca UN podati v zvezi s

predvidenimi prostorskimi ureditvami usmeritve, zahteve in

omejitve (pogoje), ki jih izdelovalec upošteva pri pripravi

posebnih strokovnih podlag oziroma pri pripravi osnutka

UN. Organi in organizacije morajo v skladu s 35. členom

ZUNDPP podati svoje pogoje in soglasja v 30 dneh od

zahteve. V fazi priprave predloga UN s soglasjem potrdijo

upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev. Če v predpi-

sanem roku ne podajo pogojev, se šteje, da jih nimajo oziro-

ma, da z rešitvami v UN soglašajo.

5. Vsebina ureditvenega načrta

Ureditveni načrt se pripravi kot smiselni izvleček sesta-

vin iz 28., 29. in 31. člena ZUNDPP:

OSNUTEK

b) tekstualni del

– obrazložitev prostorskih pogojev za realizacijo plan-

skih odločitev,

– opis območja urejanja in obodne meje,

– opis prostorskih rešitev po posameznih področjih,

– rešitve in pogoji v zvezi z infrastrukturnimi objekti in

napravami,

– rešitve in pogoji v zvezi z varovanjem okolja,

– ukrepi za varovanje delovnega in bivalnega okolja,

– zasnova ureditve zelenih in prometnih površin,

– rešitve v zvezi z zaščito pred naravnimi in drugimi

nesrečami,

– seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravna-

vanega območja in lastnikov zemljišč,

– etape izvajanja ureditvenega načrta,

– pogoji pristojnih organov in organizacij,

– osnutek odloka.

b) grafični del

– prikazi iz prostorskih sestavin občinskega dolgoroč-

nega in srednjeročnega plana za obravnavano območje,

– topografska karta s prikazom območja urejanja z UN

v širšem merilu 1:5000,

– katastrski načrt z mejo območja urejanja 1:1000,

– geodetski topografski načrt z mejo območja urejanja

1:500,

– ureditvena situacija območja 1:500,

– funkcionalne in oblikovalske rešitve objektov in na-

prav 1:500,

– ureditve po posameznih področjih (varovanje in ure-

janje naravne in kulturne dediščine, krajinske značilnosti,

območja sanacij, plodna zemlja, vodnogospodarske uredi-

tve, zelene površine…) 1:500,

– idejne rešitve komunalnih in energetskih ureditev in

ureditev s področja prometa in zvez ter drugih objektov in

naprav s področja gospodarjenja javnih služb, 1.500,

– idejne rešitve prestavitev, rušitev in prilagoditev ob-

stoječih objektov in naprav 1.500,

– karakteristični prečni profili in normalni vzdolžni pro-

fil internih cest.

PREDLOG

Po sprejetju stališč do pripomb se v skladu s pripomba-

mi izdela predlog UN, ki mora vsebovati še vsa predpisana

soglasja ter tehnične elemente za zakoličenje objektov in

gradbenih parcel ter pogoje za določitev funkcionalnih zem-

ljišč k objektom. Ustrezno tekstualnemu delu se dopolni tudi

grafični del.
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3. člen

Terminski plan in postopek izdelave ter sprejemanja

UN

Posebne strokovne 45 dni po podpisu

podlage za UN pogodbe z izdelovalcem

Osnutek UN 60 dni po potrjeni varianti

možne pozidave in zunanje

ureditve

Stališča do pripomb 15 dni po prejemu pripomb

iz JR

Predlog UN 45 dni po sprejetju stališč

do pripomb

Končno gradivo 15 dni po sprejetju UN

na občinskem svetu

S pripravo posebnih strokovnih podlag za ureditveni

načrt se prične po podpisu pogodbe z izdelovalcem.

Osnutek UN se izdela na podlagi posebnih strokovnih

podlag in programske zasnove.

Ko občinska strokovna služba pristojna za prostor ugo-

tovi, da osnutek UN vsebuje vse sestavine predpisane s

programom priprave, predlaga županu, da se osnutek javno

razgrne.

Župan Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o

enomesečni javni razgrnitvi osnutka UN; sklep o javni razgr-

nitvi se objavi v Uradnem listu RS.

Javna razgrnitev se izvede na sedežih Mestne občine

Novo mesto Krajevne skupnosti Šmihel za 30 dni od dneva

objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee.

V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava

v KS Šmihel.

Občani, organi in organizacije, krajevna skupnost ter

drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne

pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka UN.

V času javne razgrnitve se osnutek UN posreduje v

obravnavo občinskemu svetu MONM.

Po končani javni razgrnitvi župan Mestne občine Novo

mesto zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v

času trajanja javne razgrnitve in zadolži pristojno službo za

pripravo predloga.

Župan Mestne občine Novo mesto posreduje predlog

UN s poročilom o pripombah iz javne razgrnitve občinske-

mu svetu v obravnavo in mu predlaga sprejem UN z odlo-

kom.

Odlok se objavi v Uradnem listu RS.

4. člen

Organizacija priprave ureditvenega načrta

Naročnik ureditvenega načrta in investitor posega v

prostor je: Mestna občina Novo mesto.

Izdelovalca ureditvenega načrta se določi na podlagi

zbranih ponudb oziroma javnega razpisa.

Koordinatorja pri izdelavi naloge sta Sekretariat za var-

stvo okolja in urejanje prostora-Zavod za družbeno planira-

nje in urbanistično načrtovanje in Sekretariat za izobraževa-

nje, vzgojo, zdravstvo in socialne zadeve Mestne občine

Novo mesto.

3823.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97), 17. člena
statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95,
37/95, 8/96 in 68/96), 11. člena statuta Občine Šentjernej
(Uradni list RS, št. 43/95) in 7. člena statuta Občine Škocjan
(Uradni list RS, št. 29/95) so občinski sveti, in sicer:

– Občinski svet mestne občine Novo mesto na seji dne
24. 4. 1997,

– Občinski svet občine Šentjernej na seji dne 24. 11.
1997,

– Občinski svet občine Škocjan na seji dne 24. 11. 1997
sprejeli naslednji:

S K L E P

1

Ukine se status zemljišča javna dobrina v splošni rabi
za nepremičnini:

– parc. št. 1266/7 pot v izmeri 169 m2,
– parc. št. 1266/8 pot v izmeri 200 m2, seznam I. k.o.

Ragovo.

2

Ukine se status javne poti za nepremičnino:
– parc. št. 249/28 pot v izmeri 800 m2,
vl. št. 86, k.o. Ragovo, imetnik pravice uporabe Občina

Novo mesto.

3

Odobri se prodaja zemljišča parc. št. 243/108 dvorišče
467 m2, vl. št. 64 k.o. Ragovo in pod 1. in 2. navedenih
zemljišč v korist Istrabenz d.o.o. Koper, skladno s pogodbo
o oddaji in ureditvi stavbnega zemljišča št. 352-05/93 z dne
21. 11. 1994, po kateri je bila kupnina v celoti plačana v letu
1994.

4

Pod sklepom št. 1., št. 2. in št. 3. navedene parcele se
odpišejo iz seznama I, oziroma vl. št. 86 in vl. št. 64, vse k.o.
Ragovo in vpišejo v novo odprti vl. k. o. Ragovo in tu vpiše
lastninska pravica za Mestno občino Novo mesto, Seidlova
cesta 1.

5

Zemljišče parc. št. 243/107, travnik v izmeri 1199 m2,
vl. št. 64, k.o. Ragovo in parc. št. 249/27, gozd v izmeri
130 m2, vl. št. 86 iste k.o. se kot kmetijski zemljišči skladno
z zakonom preneseta na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov

5. člen

Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in

začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu mestne

občine Novo mesto.

Št. 012-82/97-12

Novo mesto, dne 23. oktobra 1997.

Predsednik

Občinskega sveta

mestne občine Novo mesto

Janez Mežan l. r.
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Republike Slovenije s pogodbo o prenosu kmetijskih zem-
ljišč in gozdov.

Pogodbo o prenosu sklenejo vse tri občine, podpišejo
pa njih župani.

6

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

Št. 466-305/96
Novo mesto, dne 15. decembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

mestne občine Novo mesto
Janez Mežan, prof. l. r.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Škocjan

Marija Halas l. r.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Šentjernej

Alojz Simončič l. r.

RADEČE

3824.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86
in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93) 21. in 29. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,
14/95) in 19. člena statuta občine Radeče (Uradni list RS, št.
51/95) je občinski svet občine Radeče na 32. redni seji dne
24. 11. 1997 sprejel

O D L O K
o zazidalnem načrtu za območje KS 9 Dobrava

v Radečah

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt za območje
KS 9 Dobrava v Radečah, ki ga je izdelal Inženiring IBT
Ljubljana, d.d. novembra 1997 pod št. projekta 8204/061, z
naslednjo vsebino:

A) Splošni in tekstualni del:
1. splošni del,
2. odlok o zazidalnem načrtu,
3. obrazložitev zazidalnega načrta,
4. seznam parcel in lastnikov,
5. številčni podatki o objektih in površinah.
B) Grafični del:
list št. 1 Širši prikaz in izris D.P. M 1:5000
list št. 2 Obstoječe stanje z mejo območja M 1:500
list št. 3 Zazidalna situacija M 1:500
list št. 4 Zazidalna situacija – prikaz streh M 1:500
list št. 5 Višinska ureditev terena M 1:500/250

list št. 6 Podolžni profili cest M 1:500/250

list št. 7 Prometna ureditev M 1:500

list št. 8 Načrt parcel M 1:500

list št. 9 Načrt zakoličbe M 1:500

list št. 10 Zbirni načrt komunalnih vodov M 1:500

list št. 11 Glavni prerezi komunalnih

koridorjev M 1:100

list št. 12 Funkcionalne in oblikovne

rešitve objektov M 1:250

Zazidalni načrt je sestavni del tega odloka.

II. OBMOČJE OBRAVNAVE

2. člen

Zemljišče leži ob cesti Radeče–Dobrava. Meja območja
je razvidna na listu št. 2. Poteka po parcelnih mejah ali
povezuje vogalne točke parcel.

Območje leži v k.o. Radeče in k.o. Hotemež. Parcelne
meje v k.o. Hotemež so prevzete iz TTN, M 1:2880.

3. člen

Izhodiščna točka meje je severni vogal parcele 192/8,
ki leži ob robu lokalne ceste v k.o. Radeče.

Od izhodiščne točke poteka meja po južnem robu ceste
Radeče–Dobrava v dolžini 30 m, tu prečka cesto in se usmeri
proti severu po SV meji parcele 193/3 do severnega vogala
parcele, tu se ob isti parcelni meji usmeri proti jugu v dolžini
70 m. Od te točke dalje poteka v ravni liniji proti zahodu,
tako da se naveže na SV vogal parcele 195/3, kjer se usmeri
proti jugu tako, da povezuje južni vogal parcele 195/1, k.o.
Radeče, SZ vogal parcele 366/1 k.o. Hotemež.

Dalje poteka proti jugu po zahodni meji parcele 366/1 v
dolžini 40 m, kjer se odcepi od parcelne meje ter poteka dalje
po parceli 367/1 do koordinate 11 (101.925,50 – 514.325,00).

Od tu poteka meja proti JV tako, da se poveže z vogali
parcel 366/1 in 378 in teče dalje do koordinatne točke 14
(101.885,70 – 514.466,50).

Točka 14 se poveže z JZ vogalom parcele 362/2 in teče
po njenem robu proti SV do parcele 189/7 v k.o. Radeče po
kateri južni meji teče dalje 70 m, tu se odcepi od parcelne
meje in v ravni črti prečka parcelo 192/5 tako, da se priključi
na vzhodni vogal iste parcele, dalje teče po njeni vzhodni
meji in vzhodni meji parcele 192/9 do izhodiščne točke 0.

Omejena površina območja meri 4,55 ha.

III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO

4. člen

V obravnavanem območju je predvidena graditev iz-
ključno individualnih stanovanjskih objektov s pripadajočo
infrastrukturo.

Predvidena je graditev 29 stanovanjskih hiš.

5. člen

V območju so že zgrajeni objekti:

– stanovanjska hiša na parceli št. 192/a k.o. Radeče,

– letna vila v kvalitetni leseni izvedbi na parceli št.
193/3 k.o. Radeče, kvalitetni objekt je skupaj z vrtom zava-
rovan kot kulturna dediščina,

– dvojni kozolec na parceli št. 193/1 k.o. Radeče,
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– vodohram s pripadajočim vodovodnim omrežjem, ki
napaja mestno mrežo.

Vsi objekti se ohranijo, letna vila in kozolec se rekon-
struirata po konzervatorskih smernicah.

IV. MERILA IN POGOJI ZA URBANISTIČNO
OBLIKOVANJE

6. člen

Z urbanistično zasnovo je zemljišče razdeljeno v 5 za-
zidalnih enot A, B, C, D1 in D2.

Vsaka zazidalna enota je zaključena gradbena celota s
svojo dovozno cesto in kompletno komunalno infrastruktu-
ro.

Zazidalne enote se med seboj razlikujejo po značilno-
stih terena in razmeram prilagojeno tipično zasnovo objek-
tov.

7. člen

Večina zemljišča pripada zazidalnim enotam in je raz-
deljeno v gradbene parcele.

Preostanek zemljišča je namenjen za gradnjo prometne
in komunalne infrastrukture ter za zelene površine v javni
rabi.

8. člen

Večje zemljišče, ki leži med zazidalno enoto A in južno
mejo območja se ohrani v sedanji rabi, kot kmetijsko zem-
ljišče.

Če bo obstajal interes lastnikov sosednjih novih parcel
se zemljišče lahko razdeli in priključi novim parcelam.

9. člen

Za urbanistično oblikovanje so pomembna in obvezna
merila, ki jih določajo:

– namembnost površin in objektov,
– dispozicija po zazidalni situaciji,
– gradbene regulacijske linije merjene od roba cestišča,
– prečni profili in trase cest,
– višinska ureditev terena,
– potek glavnih koridorjev komunalnih vodov.

10. člen

Elementi, ki opredeljujejo funkcionalne zasnove objek-
tov so:

– tipični prerezi terena,
– smeri dovozov in dostopov,
– orientacija glede na smeri neba in smeri glavnih ve-

dut.
Enaki pogoji so značilni za posamezno zazidalno eno-

to, zato vsaki zazidalni enoti ustreza specifičen tipski objekt
iz katerega je možno izpeljati sorodne rešitve.

11. člen

Splošne značilnosti, ki veljajo za vse tipe objektov so:
– Tloris podolgovate oblike v velikosti, ki omogoča

izdelavo srednje velikega stanovanja v eni etaži.
– Višinski gabarit se omeji na tri etaže: klet, pritličje in

izkoriščeno podstrešje. Glede na naklon terena se lahko klet
pojavi kot bolj ali manj odprta etaža, ki je primerna, da se
izkoristi za stanovanjske prostore.

Podstrešje se lahko izkoristi za dodaten stanovanjski
program ali izvedbo samostojne stanovanjske enote.

12. člen

Značilni tipi objektov so A, B, C in D tip.

Tip A

7 objektov, dim. tlorisa v pritličju 8x14 m in 8x15 m,
etažnost: klet, pritličje, izkoriščeno podstrešje.

Posebnosti:

Po dva objekta z med seboj pravokotno zamaknjeno
podolžno osjo sta z vmesnim garažnim nizom povezana v
arhitektonsko enoto.

Teren je strm, zato je klet v celoti odprta in izkoriščena,
kot stanovanjska etaža. Plošča nad kletjo se razširi preko
tlorisa tako, da se ustvari večje terase v nivoju pritličja.

Tip B

7 objektov, dim. tlorisa v pritličju 16x10 m in 16x9.5
m, etažnost: klet, pritličje in izkoriščeno podstrešje.

Posebnosti:

Po dva objekta s pravokotno zamaknjeno podolžno os-
jo sta razporejena skupaj s pripadajočimi garažami ob notra-
njem skupnem dvorišču, ki je priključeno na cesto B.

Klet enega objekta je delno odprta in v tem delu upo-
rabna za dodaten stanovanjski program.

Tip C

5 objektov, dim. tlorisa v pritličju 16x10 m, etažnost:
klet, pritličje, izkoriščeno podstrešje.

Posebnosti:

Po dva objekta s pravokotno zamaknjeno podolžno os-
jo sta z vmesnim garažnim nizom povezana v arhitektonsko
enoto. Klet enega objekta je delno odprta in v tem delu
uporabna za dodaten stanovanjski program.

Tip D

10 objektov, tloris v “L” obliki dim. tlorisa v pritličju
15x15 m in 15x16 m, etažnost: klet, pritličje, izkoriščeno
podstrešje.

Posebnosti:

Atrijska zasnova tlorisa, obstajata dva osnovna tipa:
objekt z vhodom s severne strani in drugi z vhodom z južne
strani. Klet do polovice odprta, v tem delu je predvidena za
garaže, vhod in dodatni stanovanjski program.

13. člen

V okviru javnih zelenih površin je predvidena ureditev
treh počivališč namenjenih stanovalcem in za igrišče otrok
do 6 let starosti.

Zaradi lepih vedut na Radeče je na koncu ulice D2
locirana manjša razgledna ploščad za stanovalce in obisko-
valce naselja.

V. MERILA IN POGOJI ZA ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE

14. člen

Arhitektonsko oblikovanje mora potekati v kontekstu
naselja kot celote, da se doseže enotno in urejeno okolje.

Kot sestavni del sodobnega arhitektonskega oblikova-
nja se uporabi tradicionalne oblike in materiale.

15. člen

V mejah osnovnih gabaritov je možno izdelati razgiba-
ne in različno zasnovane objekte ter uporabiti razne tipične
arhitektonske elemente pri oblikovanju fasade in strehe (ap-
side, poudarjeni vogali, frčade itd.)
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16. člen

Za oblikovanje objektov so pomembni medseboj uskla-
jeni elementi, ki jih določajo:

– izvedba strehe,

– izvedba fasade,

– izbor materialov,

– zunanja ureditev.

Strehe so dvokapnice z naklonom 40°– 45°. Naklon
strešine omogoča racionalno izkoriščeno podstrešje brez dvi-
ganja zidov ob kapi. Smer glavnega slemena je vzporedna z
daljšo stranico objekta, strešna kritina naj bo opečna.

Fasade so ometane, po možnosti klasično izdelane, upo-
raba lesa naj bo zmerna.

17. člen

Zunanje ureditve v okviru gradbene parcele izvajajo
posamezni investitorji. Parcele se v celoti ali delno ogradi z
ograjami visokimi do 1,80 m.

Ograje so arhitektonski elementi, ki so usklajeni z ob-
jektom in z njim predstavljajo celoto.

Izvedba je kombinirana: ometan zid, lesena ograja in
živa meja v odnosu 20–30–50% od skupne dolžine ograje.

VI. REŠITVE V ZVEZI Z VAROVANJEM IN
UREJANJEM NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE,

KRAJINSKE ZNAČILNOSTI IN PLODNE ZEMLJE

18. člen

Obstoječa letna vila v leseni izvedbi, ki je zavarovana
kot kulturna dediščina se obnovi. Določi se ji nov primeren
javni program, ki bo omogočil, da se objekt lahko ohrani in
vzdržuje.

Ni dovoljena preureditev za kakršno koli gostinsko na-
membnost.

Skupaj z vilo se uredi tudi vrt, ki je njen sestavni del.
Prenova objekta se izvaja v sodelovanju z Zavodom za

varstvo naravne in kulturne dediščine.

19. člen

Po konservatorskih smernicah Zavoda za varstvo na-
ravne in kulturne dediščine se obnovi tudi dvojni kozolec na
parceli 193/1 k.o. Radeče ter se mu določi primerno novo
funkcijo.

20. člen

Javne površine z izjemo cest, pešpoti in tlakovanih
površin se uredi kot javne zelenice.

Zelenice se uredi kot travnate površine prilagojene na-
ravnemu reliefu. Zasadijo se ob robu z manjšimi drevesnimi
skupinami, ali s posaditvijo večjega drevesa v središču pro-
stora.

Drevesa naj bodo izbrana iz avtohtonih lokalnih vrst.
Obstoječo vegetacijo naj se ohrani v čim večji meri.

21. člen

Ob cesti B in B-D se obojestransko zasadi drevored.

22. člen

Plodno zemljo, ki bo odstranjena ob izvajanju posegov
v prostor se deponira in uporabi za ureditve novih zelenih
površin.

VII. DRUGI POGOJI POMEMBNI ZA IZVEDBO
PROSTORSKIH UREDITEV

23. člen

Varovanje okolja obsega varovanje vode, zraka in zaš-
čito pred hrupom.

Novi objekti morajo biti zgrajeni tako, da ne bodo
povzročali škodljivih vplivov na okolje in upoštevani mora-
jo biti naslednji pogoji:

– oddaljenost med objekti mora biti takšna, da se zago-
tovi po higiensko zdravstvenih kriterijih zadostno osončenje
fasad in zunanjih prostorov,

– objekte se mora priključiti na kanalizacijsko omrežje
po sanitarno tehničnih pogojih,

– varovanje zraka pred škodljivimi emisijami se zago-
tavlja z uporabo energetsko čistih goriv, zato je za ogrevanje
obvezna uporaba zemeljskega plina ali drugih rešitev, ki ne
povzročajo škodljivih emisij,

– v objektih ni dovoljeno načrtovati dejavnosti, ki bi
ogrožala varnost ljudi ali premoženja ali povzročala preko-
meren hrup.

24. člen

Čeprav je hrup, ki ga povzroča promet po lokalni cesti
minimalen, se za povečano zaščito pred hrupom ob cesti
zasadi drevored, objekte pa od osi ceste odmakne minimalno
10 m.

25. člen

Varovalni koridor, v katerem poteka srednjetlačni pli-
novod, mora biti širok min. 10 m obojestransko od osi plino-
voda.

V tem prostoru ni dovoljena graditev objektov. Za sta-
novanja ali bivanje ljudi za druge gradbene posege pa je
potrebno pridobiti soglasje upravljalca plinovoda.

26. člen

Za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami se
mora predvideti:

– pogoje za varen umik,
– za preprečitev širjenja požara zadostne medsebojne

odmike objektov ali njihovo protipožarno ločitev,
– omogočiti dovoz urgentnih vozil po dovoznih cestah,

ki morajo biti utrjene tako, da omogočajo vožnjo z gasilski-
mi vozili,

– zagotoviti vire vode za gašenje in zgraditi hidrantsko
omrežje.

27. člen

Ob objektih se uredi posebne prostore za postavitev
kontejnerjev za zbiranje odpadkov.

Komunalno podjetje mora zagotoviti organiziran odvoz
odpadkov.

VIII. MERILA IN POGOJI ZA PROMETNO UREJANJE

28. člen

Navezava območja
Območje je povezano s cestnim omrežjem z lokalno

cesto Radeče–Dobrava.
Odsek ceste, ki poteka v območju zazidalnega načrta se

rekonstruira, izravna se trasa in podolžni profil ter poveča
prečni profil:
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– vozišče širine 5 m,
– dvostranski pločnik 1,2 m,
– dvostranski zeleni pas 2,8 m.
Celotna širina razširjenega prečnega profila meri 13 m.

29. člen

Notranji promet
Do objekta se zgradi notranje ceste, ki povezujejo posa-

mezne zazidalne enote A, C, D1, D2 z lokalno cesto Radeče–
Dobrava.

Ceste za notranji promet so široke 4 m, obojestransko
mora biti zagotovljen min. 1 m širok varovalni pas.

Vse ceste so predvidene za dvosmerni promet.

30. člen

Vse ceste morajo biti zgrajene tako, da se bo po njih
lahko odvijal promet z dostavnimi, vzdrževalnimi in inter-
vencijskimi vozili.

Obstoječo poljsko pot, ki omogoča dovoz na kmetijska
zemljišča na južnem pobočju pod naseljem se ohrani. Del
trase poti, ki poteka po gradbeni parceli A2 se prestavi.

31. člen

Mirujoči promet
Parkiranje in garažiranje vozil stanovalcev se uredi v

okviru posameznih objektov. Za obiskovalce je zagotovlje-
no parkiranje z minimalnim številom parkirnih mest ob ce-
stah za notranji promet.

32. člen

Peš promet
Za pešce se uredi obojestranske pločnike širine 1,2 m

ob lokalni cesti Radeče–Dobrava, na ostalih cestah za notra-
nji promet se peš promet odvija po cestišču.

Izven cest se za pešce zgradi tudi samostojne pešpoti
širine 1 m, ki potekajo ob objektih ali po zelenicah in pove-
zujejo zazidalne enote v krajših in primernejših smereh.

Zgradi se tudi pešpot, ki po severnem pobočju povezuje
naselje s šolo in stadionom.

33. člen

Kolesarski promet
Za kolesarje ni predvidenih posebnih stez. Kolesarski

promet se odvija po cestah.

IX. MERILA IN POGOJI ZA KOMUNALNO
UREJANJE

34. člen

Kanalizacija
Kanalizacija se zgradi v ločenem sistemu za meteorne

in posebej za sanitarne vode.
Oba kanala potekata vzporedno drug ob drugem po

sredini cest in v smeri naravnega padca terena.
Po združitvi vseh kanalov v lokalni cesti Radeče–Do-

brava ob vhodu v naselje se oba kanala spustita po južnem
pobočju do ulice Milana Majcna. Zaradi strmega terena se
oba kanala v tem delu zgradi v kaskadah.

Meteorni kanal se priključi v Kolenov graben, sanitarni
pa se podaljša do Save, kjer se bo priključil na “S” kanal in
preko njega na čistilno napravo. Potek kanala preko naselja
“Kolenov graben” ne sme posegati v nove ureditve ob Ličar-
jevem grabnu.

Vse meteorne vode se mora na kanalizacijo priključiti

preko peskolovov, odtoke povoznih površin pa tudi preko
lovilcev olja.

Pred priključkom meteorne kanalizacije na Kolenov
graben se mora zgraditi še dodatno usedlanik in separator
olja in bencina. Meteorni kanal iz ulice D2 se priključuje na

vodotok pod ulico D2, ki je priključen na zbirni meteorni M
kanal.

35. člen

Vodovod

Za povečanje tlaka v omrežju se zgradi nov vodohram
na višje ležeči lokaciji izven območja zazidalnega načrta.
Vodo v višje ležeči vodohram se prečrpava iz obstoječega,

pri tem je treba zagotoviti zadostne količine vode za oskrbo
vseh objektov in za hidrantsko omrežje.

Vodovodni razvod poteka v cestah ali ob njih. Hidrante
se razporedi ob vseh cestah tako, da razdalja do najbližjega
ni večja od 80 m.

36. člen

Plinsko omrežje

Za oskrbo naselja s plinom se zgradi nizkotlačno plin-
sko omrežje do vseh objektov in zagotovi zadostno količino
plina.

Razvod bo speljan po notranjih cestah ali v zelenici ob
cesti, kjer je to možno.

Omrežje bo priključeno na obstoječe v ulici na Dobravo.

37. člen

Elektro omrežje
Za oskrbo z električno energijo se zgradi nova transfor-

matorska postaja, kapacitete 250 kVA.

Z visokonapetostnim zemeljskim kablom se jo poveže
z 10 kV daljnovodom zahodno od naselja.

Nizkonapetostni kabelski razvod poteka ob dovoznih
cestah do vseh objektov.

38. člen

Javna razsvetljava
Ob vseh cestah se z ene strani postavi javna razsvetlja-

va s svetilkami na 4 m visokih drogovih. Svetilke se priklju-
či na TP s posebnim nizkonapetostnim kabelskim razvodom.

39. člen

Telekom omrežje

Za potrebe telekom omrežja je potrebno od ATC Rade-
če do naselja inštalirati nov 50 parni kabel. Priključek se

izvede z zemeljskim kablom, ki se ga priključi na obstoječe
omrežje v ulici Milana Majcna.

Ob vhodu v naselje se na prvi stanovanjski hiši montira
telefonski delilnik, od njega pa bo speljan kabelski razvod

do vseh objektov. Razvod poteka ob dovoznih cestah.

40. člen
Kabelska TV
Dovodni kabel z omrežja bo do naselja speljan z zapad-

ne smeri do ceste “C”, kjer bo montirana delilna omarica. Od
omarice bo speljan kabelski razvod do vseh objektov. Raz-

vodno omrežje poteka vzporedno s telekom omrežjem.
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X. ETAPNOST GRADNJE

41. člen

Zazidalni načrt se bo izvajal etapno. Posebne etape so

prostorske, funkcionalne in gradbeno tehnične celote.

Napredovanje etap mora biti organizirano tako, da se

gradi v strnjeni zazidavi.

Obvezna je predhodna izvedba komunalne infrastruk-

turne mreže tako, da je omogočen priključek novozgrajenih

objektov in njihovo normalno funkcioniranje.

Do pričetka posameznih posegov v prostor ostane na-

membnost površin nespremenjena.

XI. TOLERANCE

42. člen

Namembnosti površin in objektov ni mogoče spreme-

niti.

Možna so manjša odstopanja od:

– tlorisnih gabaritov objektov za +5 do –10%,

– funkcionalnih rešitev objektov tako, da se pri tem ne

spreminjajo pomembne značilnosti (dostopi, orientacija ob-

jektov ipd.)

– trase komunalnih vodov v komunalnih koridorjih.

XII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA

43. člen

Investitorji morajo pri izvajanju zazidalnega načrta upo-

števati:

– določbe lokacijskega dovoljenja, ki temelji na določi-

lih tega odloka,

– ne smejo spreminajti namembnosti objektov in povr-

šin določenih s tem odlokom,

– poleg določil tega odloka je pri načrtovanju in gradnji

objektov potrebno upoštevati tudi pogoje iz soglasij, ki so

sestavni del zazidalnega načrta.

44. člen

Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja Urba-

nistični inšpektorat RS, za okolje in prostor – enota Celje.

45. člen

Zazidalni načrt je stalno na vpogled vsem zaiteresira-

nim pri občinskih upravnih organih.

46. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 0200-44/97-01

Radeče, dne 24. novembra 1997.

Predsednik

Občinskega sveta

občine Radeče

Matjaž Han l. r.

3825.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86
in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93) 21. in 29. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,
14/95) in 19. člena statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št.
51/95) je Občinski svet občine Radeče na 32. redni seji dne
24. 11. 1997 sprejel

O D L O K
o ureditvenem načrtu za območje KS 6 in KS 6/1 Njivice

v Radečah

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Sprejme se ureditveni zazidalni načrt za območje KS 6
in KS 6/1 Njivice v Radečah, ki ga je izdelal Inženiring IBT
Ljubljana, d.d. novembra 1997 pod št. projekta 8203/061, z
naslednjo vsebino:

A) Splošni in tekstualni del:

1. splošni del in soglasja pristojnih organov,

2. odlok o ureditvenem načrtu,

3. obrazložitev k ureditvenemu načrtu,

4. seznam parcel in lastnikov parcel,

5. številčni podatki o objektih in površinah.

B) Grafični del:

list št. 1 Širši prikaz in izris D.P. M 1:5000

list št. 2 Obstoječe stanje z mejo območja M 1:500

list št. 3 Ureditvena situacija M 1:500

list št. 4 Ureditvena situacija – prikaz strehM 1:500

list št. 5 Višinska ureditev zemljišča

in podolžni profili cest M 1:500/250

list št. 6 Prometna ureditev M 1:500

list št. 7 Načrt parcel M 1:500

list št. 8 Načrt zakoličbe M 1:500

list št. 9 Zbirni načrt komunalnih vodov M 1:500

list št. 10 Glavni prerezi komunalnih

koridorjev M 1:100

list št. 11 Funkcionalne in oblikovne

rešitve objektov M 1:250

Ureditveni načrt je sestavni del tega odloka.

II. OBMOČJE OBRAVNAVE

2. člen

Območje leži v naselju Njivice na zemljišču med regio-
nalno cesto R 330 in pobočjem Vranskega hriba in Jelovega.
Razdeljeno je v dva dela, KS 6 sega od zapadne meje do
ceste na Jelovo in KS 6/1, ki sega od ceste na Jelovo do
vzhodne meje. Območje je po površini večje, kot je površina
ureditvenega načrta, ki obsega samo območje obravnave.

Površine in objekti izven območja obravnave ostanejo
v ureditvenem območju v obstoječem stanju.
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3. člen

Meja ureditvenega območja poteka po robovih parcel.
Izhodiščna točka 0 je v presečišču med parcelno mejo

regionalne ceste in podaljšane osi ceste na Jelovo.
– Območje KS 6
Od izhodiščne točke 0 poteka meja proti severu po

zahodni meji parcel: 72/11, 72/10, 72/9, 72/8, 72/7, 72/23,
72/17, 72/18, 72/19, nato po severnem robu parcel 61/14 in
poteka dalje proti severu po robu parcele ceste na Jelovo v
dolžini 35 m, prečka cesto na Jelovo in poteka dalje po
zapadnem robu ceste na Jelovo do severnega oglišča parcele
61/1. Od tu se meja usmeri proti jugozahodu po robu parcele
61/1, 62/5, 69/1, dalje zavije proti jugu po zahodnem robu
parcele 63/1 in 65/5, prečka Njivško cesto, se usmeri po
severnem robu parcele 33/2 nato proti jugu po vzhodni meji
parcele 33/2 do regionalne ceste. Tu se meja območja usmeri
proti vzhodu po severni meji regionalne ceste (parc. št.
1132/4) do izhodiščne točke 0.

Vse parcele se nahajajo v k.o. Njivice.
Tako omejena površina meri 4,42 ha.
– Območje KS 6/1
Od izhodiščne točke 0 poteka meja proti severu po

zahodnem robu parcel 72/11, 72/10, 72/9, 72/8, 72/7, 72/23,
72/17, 72/18 in 72/19 do severnega oglišča parcele, kjer se
zalomi proti jugu in poteka vzhodnih mejah parcel 72/19,
72/20, 97/4, 73/1, in zahodnem robu stanovanjske ceste (par-
celne št. 73/14 in 73/11) do priključka na severno parcelno
mejo regionalne ceste (parc. št. 1132/4) po kateri se usmeri
proti zahodu do izhodiščne točke 0.

Vse parcele se nahajajo v k.o. Njivice. Tako omejena
površina meri 1,37 ha.

III. FUNKCIJE OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO
IN KVALITETO GRADITVE

4. člen

V obstoječi gradbeni strukturi se nezazidana zemljišča
dopolni z individualnimi stanovanjskimi objekti.

Možne so tudi zgostitve z individualnimi stanovanjski-
mi objekti ali prizidki k objektom na že pozidanih zemljiš-
čih, če je za to interes in prostorske možnosti.

5. člen

Večje proste površine so namenjene za gradnjo stano-
vanj v individualni in blokovni gradnji v razmerju polovico
stanovanjskih enot v individualnih stanovanjskih hišah in
polovico v blokovni gradnji.

V blokovni gradnji se polovico pritličja objektov name-
ni za javni program. Javni program lahko oblikujejo različne
dejavnosti: trgovine, servisi in mirna obrt, ter razne poslovne
dejavnosti. Pomemben kriterij pri izboru je, da posamezna
dejavnost ne sme moteče vplivati na prebivalce, ne povzroči
hrupa, ne ustvarja škodljivih emisij, ne ogroža varnost in
premoženja ljudi in ne preobremenjuje zmogljivosti promet-
ne ureditve.

6. člen

Za realizacijo novega programa in sanacijo obstoječih
razmer je potrebno zgraditi novo ter dopolniti in prenoviti
obstoječo prometno mrežo.

Cesta na Jelovo se podaljša po opuščeni trasi Njivške c.
do križišča pri Komunali.

Razširi in s pločniki se dopolni dovozne ceste na Jelo-
vo, Ul. Milana Kosa in Ul. pod Pečico. Ul. pod Pečico se

poveže z notranjo prometno mrežo in preko Njivške ceste z
regionalno cesto, da se na ta način v primeru zaprtja ceste na
Jelovo zagotovi dodaten priključek na mestno prometno
mrežo.

7. člen

Ob priključku Njivške ceste na regionalno cesto se
zgradi trgovsko poslovni objekt z lokali v kleti in pritličju in
poslovno etažo v 1. nadstropju.

Objekt ima poleg uporabne funkcije tudi simbolno, da s
svojo arhitektonsko obliko označi uvoz v naselje.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE

8. člen

Proste površine, primerne za gradnjo objektov se obli-
kujejo v zaključene zazidalne enote.

9. člen

Na osrednji nezazidani površini v območju KS 6 se
oblikuje zazidalno enoto A-B.

Enota A je v sredini površine in je 37 m širok pas
zamljišča med Ulico Milana Kosa in novo stanovanjsko
ulico S5 na severnem robu.

Površina se oblikuje v center celotnega ureditvenega
območja. Zgrajena bosta dva poslovno stanovanjska objekta,
en ob Ulici M. Kosa, drugi ob stan. Ul. S5.

V pritličju obeh objektov bo izoblikovan javni pro-
gram.

V kleti južnega bloka bodo zgrajene garaže z uvozom
in izvozom v Ul. M. Kosa. V etažah nad pritličjem bodo
stanovanja.

Zunanja ureditev je oblikovana, kot javni prostor s
tlakovanimi ploščadmi pred poslovnimi prostori in večjo
parkovno urejeno zelenico med blokoma.

Dovozi in dostopi do objektov so iz stranskih stano-
vanjskih ulic, sicer pa je celotni prostor namenjen samo peš
prometu.

10. člen

Z vzhodne in zapadne strani se na center naselja nave-
zujeta dve simetrično oblikovani zazidalni enoti B. V vsaki
enoti je 7. individualnih stanovanjskih hiš, ki so razporejene
ob treh v smeri vzhod–zahod, potekajočimi stanovanjskimi
ulicami (S1, S3 in S5, v vzhodnem delu in S2, S4 in S5 v
zapadnem delu).

Objekti so od roba ulice odmaknjeni 3 m. Prostor pred
hišami je odprt, urejen z vhodi, uvozi in zelenicami.

Na južni strani hiš so urejeni bivalni vrtovi, ki se jih
ogradi. Zaradi naklona terena se vrtove uredi v terasah.

11. člen

Na večji nepozidani površini ob zahodnem robu ob-
močja KS6 je oblikovana zazidalna enota C za gradnjo indi-
vidualnih stanovanjskih hiš. Predvidenih je skupaj 5 objek-
tov, razvrščenih z obeh strani nove stanovanjske ulice (S6),
ki poteka v smeri sever–jug.

Objekti na vzhodni strani (tip B) so od roba Stan. ulice
odmaknjeni 3 m, tloris objekta je vzporeden s potekom ulice.
Na zapadni strani so objekti (tip C) postavljeni v strmi teren
pod kotom 45° tako, da podolžna stranica tlorisa poteka
vzporedno s plastnicami terena. Odmik najbližjega vogala
objekta je od roba ceste, odmaknjen 2 m.
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Pri objektih B je predvrt odprta površina urejena z
dostopom, dovozom in zelenico. Bivalni vrt je na južni in
vzhodni strani objekta in je ograjen. Pri objektih C je predvrt
v razdalji 1 m od roba ceste ograjen z izjemo vhoda in
dovoza. Bivalni vrt je orientiran južno in zahodno od objek-
ta, površina vrta pa prosto prehaja v travnato pobočje.

12. člen

V območju KS 6/1 je v zahodnem delu večja prosta
površina, na kateri se oblikuje zazidalna enota D. Površina je
nepozidana, ker preko dela zemljišča poteka koridor 20 kV
daljnovoda. Ta del zazidalne enote ostane tudi v bodoče
nezazidljiv, do predvidene odstranitve daljnovoda.

V zazidalni enoti bo zgrajenih pet individualnih stano-
vanjskih objektov (tip D).

Objekti so situirani štirje na zahodni strani nove stano-
vanjske ulice (S7) in en objekt na vzhodni strani ulice.

Ulica poteka v smeri sever–jug, objekti so od nje od-
maknjeni 3 m. Zemljišče med objektom in cesto je odprto na
njem je urejen dostop, dovoz in manjša zelenica.

Bivalni vrt je na južni strani hiše in proti ulici ograjen.

13. člen

Poslovno stanovanjski objekt A sestavljata dva trakta
dim. 27/7,5 m, ki sta povezana s skupnim stopniščem v en
objekt.

Vsak trakt ima pritličje, 1. in 2. nadstropje in izkorišče-
no podstrešje. Po višini sta trakta med seboj zamaknjena za
pol etaže.

V pritličju južnega trakta so lokali v severnem pa shram-
be stanovanj.

Vse etaže nad pritličjem so stanovanjske.

– Individualni stanovanjski objekti B se povezujejo v
skupen niz, s pokritim parkirnim prostorom ob garaži ali s
prizidkom ob bočni fasadi.

Tloris ima dimenzije 8/14 ali 10,90/14 m in etažnost
klet, pritličje, 1. nadstropje in izkoriščeno podstrešje.

Vhod v objekt je z višje ležeče ulice v višini medetaže
med pritličjem in 1. nadstropjem. Dnevni prostori so v spod-
nji etaži, orientirani proti vrtu in povezani z večjo odprto
teraso.

Objekt ima več variant, glede na lego v nizu.

– Individualne stanovanjske hiše C so samostojni ob-
jekti s posebno zasnovo prilagojeno za graditev v strmem
terenu.

Tloris meri 16/9,5 m, etažnost obsega klet, pritličje in
izkoriščeno podstrešje.

Klet je na južni strani iz terena, v tej etaži je vhod in del
stanovanjskih prostorov. Dnevni del v etaži nad kletjo (P) se
odpira proti jugu in je povezan z večjo umetno zgrajeno
teraso pred objektom. Garaža je v prizidku ob objektu.

– Individualne stanovanjske hiše D so samostojni ob-
jekti. Tloris meri 17/9 m, etažnost obsega klet, ki je v večjem
delu v terenu, pritličje in izkoriščeno podstrešje.

Vhod je v pritlični etaži, v njej je tudi razvito celotno
stanovanje.

Objekt ima podolžno os v smeri VZ, večina bivalnih
prostorov ima južno orientacijo.

Garaža in pokriti parkirni prostor sta v prizidku ob
vhodu.

– Poslovno trgovski objekt E ob Njivški cesti ima tloris
podolgovate oblike dim. 26/7,5 m in etažnost: klet, pritličje,
1. nadstropje. Klet se odpira na ploščad ob regionalni cesti.
V njej bo urejen večji trgovski lokal ali razstavni prostor.

Pritličje je dostopno z Njivške ceste. Večji del pritličja
je nezazidana prosta ploščad z manjšim lokalom in vhodom
v poslovne prostore, ki se nahajajo v 1. nadstropju.

14. člen

Pri oblikovanju je poudarek na enotnem oblikovanju
tudi v različnih zazidalnih enotah s ciljem je ustvariti enovit,
urejen prostor.

Tlorisi objektov naj imajo podolgovato pravokotno ob-
liko. V zasnovo tlorisa se vključuje tudi sodobnemu obliko-
vanju prirejene tradicionalne elemente.

Pri gradnji naj se uporablja naravni material, fasade naj
bodo ometane in v svetlih tonih.

Ograje so v krajših odsekih zidane in ometane v daljših
lesene ali zasajene z živo mejo. Višina ograje naj bo 1,8 m.

Strehe so dvokapne z naklonom 40°– 45°. Kritina je
opečna.

V. POGOJI VAROVANJA IN IZBOLJŠANJA OKOLJA

15. člen

Higiensko zdravstveni pogoji:
– objekti morajo biti med seboj razmaknjeni najmanj

toliko, da se zagotovi po higiensko zdravstvenih kriterijih
zadostno osončenje fasad,

– v javne prostore morajo biti omogočeni dostopi inva-
lidom.

– v objektih se ne sme načrtovati dejavnosti, ki bi lahko
ogrožala varnost in premoženje ljudi.

16. člen

Varstvo pred hrupom:
– raven hrupa v bivalnem okolju podnevi ne sme prese-

gati 55 dB (A) in ponoči 45 dB (A) v nasprotnem je potrebno
predpisati in izvajati protihrupne ukrepe,

– ob glavnih dovoznih cestah v naselju naj se zasadi
drevorede,

– v prostorih z javnim programom niso dovoljene hrup-
ne dejavnosti.

17. člen

Varstvo zraka:

– v območju ureditvenega načrta ni večjih onesnaževal-
cev zraka,

– za ogrevanje objektov je obvezen priključek na plin-
sko omrežje, v nasprotnem primeru je dovoljena uporaba
samo ekološko čistih goriv ali drugih tehničnih rešitev.

– pri uvajanju raznih obrtnih in servisnih dejavnosti v
javni program je potrebna predhodna preveritev možnosti
prekomernega onesnaževanja zraka.

18. člen

Varstvo voda:
– vse objekte je potrebno priključiti na kanalizacijsko

omrežje. Vsi kanalizacijski sistemi morajo biti vodonepre-
pustni. Meteorno vodo z vseh povoznih površin je potrebno
pred priključkom na kanal očistiti s peskolovom in lovilcem
olja,
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– pri obrtni dejavnosti, ki je možna v okviru javnega
programa definira pogoje pristojna inšpekcijska služba,

– hladilno olje v transformatorju mora biti razgradljivo,
lovilna jama mora biti zgrajena vodo in olja tesno.

VI. DRUGI POGOJI POMEMBNI ZA IZVAJANJE
UREDITVENEGA NAČRTA

19. člen

Vodnogospodarske ureditve:
Obstoječo ureditev hudournika izpod Peči, katerega

struga poteka ob cesti na Jelovo je potrebno v celoti rekon-
struirati tako, da bo lahko odvajal tudi visoko zaledno vodo.

V poteku po območju ureditvenega območja se izvede
odvod vode v zaprtem kanalu.

20. člen

Vse proste površine z izjemo prometnih površin ali
tlakovanih ploščadi se ozeleni. Površine se v celoti zatravi in
izdela lokaciji primerno zasaditev:

– proste površine v centru naselja ob poslovno stano-
vanjskem objektu se parkovno uredi,

– večjo prosto površino nad zazidalno enoto C se ohra-
ni v naravni konfiguraciji in zasaditvi, kot travnato površino,
ki sega do gozdne meje,

– prostor med južnim robom zazidalne enote C in ob-
stoječimi objekti ob Njivški cesti se zasadi z visokim sadnim
drevjem,

– z namenom varovanja pred hrupom se dodatno zasadi
z visokim drevjem zeleni pas med regionalno cesto in obsto-
ječo zazidavo,

– dvostranski drevored se zasadi ob cesti na Jelovo in
ob podaljšku Ul. pod Pečico, enostranski drevored pa se
zasadi ob Ulici S5, Ulici M. Kesa in Ulici S7,

– v okviru zunanjih ureditev naj se ohrani večja drevesa
ali skupine in naravni gozdni rob.

21. člen

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami se

mora zagotoviti:
– pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
– zadostne medsebojne odmike objektov ali njihovo

požarno ločitev,
– usposobiti dovozne in stanovanjske ceste za urgentni

promet,
– zgraditi hidrantsko mrežo in zagotoviti zadostne vire

vode za gašenje.

VII. PROMETNE UREDITVE

22. člen

Navezava območja
Območje KS6 in KS6/1 je dostopno po regionalni cesti

R 330, ki poteka ob južni meji območja. Območje KS 6/1 se
navezuje na regionalno cesto neposredno s priključevanjem
posameznih stanovanjskih ulic.

Območje KS 6 se povezuje z regionalno cesto s pri-
ključkoma ceste Na Jelovo in Njivške ceste.

23. člen

Cestna mreža v območju KS 6
Nosilka prometa je cesta Na Jelovo, na katero so nave-

zane vse stanovanjske ulice. Ker priključek c. na Jelovo na

regionalno cesto prometno tehnično ni ustrezen se cesto na
Jelovo podaljša po opuščeni trasi Njivške ceste do križišča
pri Komunali, kjer se pravokotno priključi na regionalno
cesto.

Sedanji priključek se preuredi v enosmernega za vozila,
ki prihajajo iz smeri Radeč.

Za predvideno graditev novih zazidalnih enot je potreb-
no obstoječe omrežje razširiti in dopolniti z novimi dovozni-
mi in stanovanjskimi ulicami.

Razširi se prečne profile in deloma potek trase:

– Cesta na Jelovo: vozišče širine 5 m in dva pločnika
1,5 m,

– Ulica Milana Kosa: vozišče širine 5 m in en pločnik
1,5 m,

– Ulica pod Pečico: vozišče širine 4 m in en pločnik
1,2 m.

Na strani, kjer cesta nima zgrajenega pločnika se mora
zgraditi ozelenjen varovalni pas minimalne širine 1 m.

Nove stanovanjske ulice so široke 4 m.

Prometna ureditev:

Objekti in stanovanjske ulice v vzhodnem delu se nave-
zujejo na cesto Na Jelovo, objekti in stanovanjske ulice v
zapadnem delu pa na ulico Pod Pečico.

Ker bo ulica Pod Pečico v delu med Ul. Milana Kosa in
ulico S5 enosmerna bo promet v tem delu potekal krožno:
dovoz po ulici Pod Pečico in izvoz po ulici S5 do priključka
na cesto Na Jelovo.

Po vseh ostalih cestah poteka promet dvosmerno. Z
rekonstrukcijo ulice Pod Pečico v delu med Njivško cesto in
Ul. Milana Kosa bo zagotovljen za naselje dodaten priklju-
ček na regionalno cesto, kar je pomembno predvsem za
urgentni promet v slučaju blokiranja ceste Na Jelovo.

24. člen

Prometna ureditev v območju KS 6/1:
Za dovoz do novih stanovanjskih hiš D bo zgrajena

nova stanovanjska ulica S7, ki se bo kot ostale stanovanjske
ulice v območju KS 6/1 direktno priključila na regionalno
cesto.

25. člen

Mirujoči promet
Za stanovalce v individualnih stanovanjih je garažira-

nje in parkiranje vozil predvideno v okviru posameznih ob-
jektov oziroma gradbenega zemljišča. Za stanovalce v stano-
vanjskih blokih A je predvideno garažiranje vozil v kleti
objekta A1.

Za obiskovalce naselja in poslovnih prostorov so pred-
videni javni parkirni prostori v Ulici Milana Kosa, stano-
vanjski Ul. S5 in S7 in ob poslovno trgovskem objektu E.

Za mirujoči promet je potrebno zagotoviti dve garažni
ali eno garažno in eno parkirno mesto pri individualnih
stanovanjskih hišah in eno garažno ali parkirno mesto za eno
stanovanje v bloku.

Za obiskovalce se predvidi eno parkirno mesto na tri
stan. enote in na vsakih 30 m2 poslovnih prostorov.

26. člen

Peš promet
S stališča varnosti se uredi ob glavnih dovoznih cestah

eno ali dvostranske pločnike.
Peš promet po stanovanjskih ulicah poteka po vozišču

ulice.
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VIII. MERILA IN POGOJI ZA KOMUNALNO
UREJANJE

27. člen

Kanalizacija
Za novopredvidene objekte in ureditve se zgradi novo

kanalizacijsko omrežje v ločenem sistemu.
Kanalizacija bo potekala po trasah stanovanjskih in

dovoznih cest. Sanitarni kanal mora biti zgrajen vodotesno.
Meteorne vode s prometnih površin je potrebno na meteorni
kanal priključiti preko peskolova in lovilca olja.

V predelu pod regionalno cesto se zbirni meteorni ka-
nal priključi v Sopoto, zbirni sanitarni kanal pa na sanitarni
“S” kolektor, ki poteka dalje do čistilne naprave.

Obstoječi mešani kanal pri že zgrajenih objektih se
priključuje na novo sanitarno kanalizacijo.

Vsi objekti morajo biti priključeni na kanalizacijsko
omrežje.

28. člen

Vodooskrba
Novi objekti v območju KS6/1 se lahko priključijo na

obstoječe vodovodno omrežje.
Za nove objekte in hidrantsko omrežje v območju KS 6

je potrebno zagotoviti nove vire vode in zgraditi novo omrež-
je.

Predvidena je zgraditev novega vodooskrbnega sistema
iz zajetja Volkove skale.

Za določitev velikosti vodohrama se upošteva poraba
40 m3 sanitarne vode dnevno in 72 m3 požarne vode za čas
gašenja 2 uri istočasno iz dveh hidrantov.

29. člen

Plinsko omrežje
Do predvidenih objektov v KS 6 in KS 6/1 se podaljša

obstoječe plinsko omrežje.

30. člen

Elektroenergetska oskrba in javna razsveljava
Za oskrbo novopredvidenih in obstoječih objektov se

zgradi v sredini naselja novo transformatorsko postajo moči
400 kVA. Z visoko napetostnim kabelskim priključkom se
jo poveže na predvideno RTP Radeče, ki bo zgrajena v
predelu pod regionalno cesto.

Nizkonapetostni razvod od nove TP do objektov se
izvede v kabelski kanalizaciji.

Obstoječo jamborsko TP moči 250 kVA se odstrani.
Predvidena je tudi odstranitev 20 kV zračnega daljnovoda ali
v poteku daljnovoda po ureditvenem območju položitev vi-
sokonapetostnih kablov v kabelsko kanalizacijo.

Vse dovozne ceste in stanovanjske ulice se osvetli.

31. člen

Telekomunikacijsko omrežje in omrežje kabelske tele-
vizije:

Telefonski priključek za potrebe obstoječega in novega
dela naselja je potrebno povečati.

Zadostoval bi dodatni 50 parni kabelski priključek.
Glavni delilnik bo nameščen ob obstoječem na stanovanjski
hiši Njivice 41a. Od njega se do vseh objektov instalira
kabelski razvod v kabelski kanalizaciji.

Omrežje kabelske televizije se razširi iz obstoječih ka-
belskih delilnikov do vseh novih objektov. Razvod poteka v
kabelski kanalizaciji ob telefonskem razvodu.

32. člen

Odvoz smeti
Na območju ureditvenega načrta je potrebno zagotoviti

organizirano zbiranje in odvoz odpadkov.
Ob objektih, na za vozila dostopnih mestih, se uredi

posebne prostore za zbiranje odpadkov.

IX. TOLERANCE IN ETAPNOST GRADNJE

33. člen

Namembnost površin in objektov ni mogoče spremeniti

Možna so manjša odstopanja od:

– tlorisnih gabaritov objektov ±10%,

– funkcionalnih rešitev objektov s tem, da se ne spremi-
nja programa in urbanističnih pogojev,

– trase komunalnih vodov v komunalnih koridorjih.

34. člen

Zazidalni načrt se bo izvajal etapno.
Posamezne etape so prostorske, funkcionalne in grad-

beno tehnične celote.
Pred pričetkom gradnje posamezne etape se mora zgra-

diti potrebno infrastrukturo in zagotoviti priključitev objekta
na komunalno omrežje.

Do pričetka posameznih posegov v prostor ostane na-
membnost površin nespremenjena.

X. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV

35. člen

Ureditveni načrt je obvezen za investitorje, projektante
in izvajalce vseh objektov in naprav, vključno s komunalni-
mi in ostalimi posegi na ureditvenem območju.

Določila ureditvenega načrta morajo biti smiselno upo-
rabljena v lokacijski dokumentaciji.

Potrebno je upoštevati tudi pogoje soglasodajalcev za
vsak poseg v prostor posebej.

XI. KONČNE DOLOČBE

36. člen

Ureditveni načrt je stalno na vpogled občanom pri Ob-
čini Radeče in pri Upravni enoti Laško.

37. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpekto-
rat RS, za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in
prostor – enota Celje.

38. člen

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

Št. 0200-45/97-01
Radeče, dne 24. novembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Radeče
Matjaž Han l. r.
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RIBNICA

3826.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94) in 21. člena statuta Občine Ribnica (Uradni list
RS, št. 44/95) je Občinski svet občine Ribnica na seji dne
27. 11. 1997 sprejel

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

za leto 1997

1. člen

V odloku o proračunu Občine Ribnica za leto 1997
(Uradni list RS, št. 15/97) se prvi odstavek 2. člena spremeni
tako, da glasi:

Bilanca Račun
prihodkov in odhodkov financiranja

Prihodki 804,253.975 44,537.025
Odhodki 848,791.000
Primanjkljaj 44,537.025
Presežek 44,537.025

 2. člen

Te spremembe odloka začnejo veljati petnajsti dan po
objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se za leto 1997.

Št. 01-403-92/97
Ribnica, dne 28. novembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Ribnica
mag. Andrej Mate l. r.

SEMIČ

3827.

Na podlagi 18. člena zakona naravni in kulturni dedi-
ščini (Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86, 8/90 in Uradni list RS,
št. 26/92) sprejemata Občinski svet občine Semič na podlagi
17. člena statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 38/95 in
št. 35/96) na seji dne 23. oktobra 1997 naslednji

O D L O K
o razglasitvi reke Krupe za naravno znamenitost

in kraške jame Judovske hiše za kulturni spomenik

I. TEMELJNE DOLOČBE

1. člen

Z namenom, da se ohranijo zgodovinske, kulturne, es-
tetske in naravne vrednote se območje izvira in toka reke
Krupe zaradi posebnih geomorfoloških, hidroloških, zoološ-
kih in krajinskih vrednot razglasi za naravno znamenitost,
kraška jama Judovska hiša pa za kulturni spomenik.

2. člen

Območje reke Krupe, kot levi pritok reke Lahinje, pri-
haja na površje v močnih kraških izvirih izpod strmih skal
debelo skladovitega spodnjekrednega apnenca. Zaradi kra-
škega zaledja gre za izjemno občutljiv vodno ekološki ekosi-
stem. Struga je vrezana v živo skalo in daje mestoma vtis
kanjona. V sedimentu izvirnega jezera je znano nahajališče
jamske školjke Congeria kusceri, najdene pa so še druge
endemne vrste jamskih polžev.

Kraška jama Judovska hiša je edino dosedaj znano pa-
leolitsko najdišče v Beli krajini.

II. OBMOČJE NARAVNE ZNAMENITOSTI
IN KULTURNEGA SPOMENIKA

3. člen

(1) Območje naravne znamenitosti in kulturnega spo-
menika se deli na območje izvira s skalno steno in na strugo
reke Krupe, na območje kraške jame Judovska hiša ter na
varovano območje.

(2) Območje izvira s skalno steno in strugo reke Krupe
zajema naslednje parcele v k.o. Vinji Vrh:

Št. parcele ZKV Lastnik

1798 40 Jurejevčič Milan, Krupa 4
1810 380 GG Novo mesto
1811 655 Puš Matjaž, Krupa 3
3111/1 S001 Občina Črnomelj
3111/2 S001 Občina Črnomelj

(3) Območja kulturnega spomenika kraška jama Judov-
ska hiša zajema parcelo v k.o.Vinji Vrh:

Št. parcele ZKV Lastnik

2875 36 Ivanšek Avguštin, Klošter 12

(4) Varovano območje naravne znamenitosti in kultur-
nega spomenika obsega naslednje parcele v k.o. Vinji Vrh:

Št. parcele ZKV Lastnik

*101 656 Puš Matjaž, Krupa 3
*102/1 656 Puš Matjaž, Krupa 3
*102/2 655 Puš Matjaž, Krupa 3
*103 655 Puš Matjaž, Krupa 3
*104 615 Mihelčič-Jakša Antonija, Moverna vas 1
*104 615 Uhernik Mirjana, Leskovec 1, Brusnice
*135 510 KZ Črnomelj
*136 510 KZ Črnomelj
*137 510 KZ Črnomelj
*139 510 KZ Črnomelj
*145 501 Per Alojzija, Stranska vas 17
*150 634 Janežič Cvetana, Švabičeva 7, Ljubljana
*150 634 Janežič Ivan, Stranska vas 18
*151 634 Janežič Cvetana, Švabičeva 7, Ljubljana
*151 634 Janežič Ivan, Stranska vas 18
*152 634 Janežič Cvetana, Švabičeva 7, Ljubljana
*152 634 Janežič Ivan, Stranska vas 18
*156 655 Puš Matjaž, Krupa 3
*168 Jurejevčič Milan, Krupa 4
1748 510 KZ Črnomelj
1749 510 KZ Črnomelj
1750/1 510 KZ Črnomelj
1750/2 345 Jakofčič Zvonko, Stranska vas 9
1750/3 485 Novak Kump Kristina, Stranska vas 12
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Št. parcele ZKV Lastnik

1751 510 KZ Črnomelj
1752 510 KZ Črnomelj
1754 510 KZ Črnomelj
1755 510 KZ Črnomelj
1756 510 KZ Črnomelj
1758/1 510 KZ Črnomelj
1761 510 KZ Črnomelj
1763/1 76 Potočnik Frančiška, Stranska vas 6
1763/2 453 Oven Frančišek, Stranska vas 8
1764 165 Pavlin Rozalija, Sela pri Semiču 3a
1765/1 76 Potočnik Frančiška, Stranska vas 6
(del parcele po priloženi karti PKN v merilu 1:5000)
1765/2 76 Potočnik Frančiška, Stranska vas 6
1781 75 Pečavar Ivan, Stranska vas 4
1783 75 Pečavar Ivan, Stranska vas 4
1784 75 Pečavar Ivan, Stranska vas 4
1788 75 Pečavar Ivan, Stranska vas 4
1789/1 165 Pavlin Rozalija, Sela pri Semiču 3a
1789/2 165 Pavlin Rozalija, Sela pri Semiču 3a
1790 75 Pečavar Ivan, Stranska vas 4
1791 75 Pečavar Ivan, Stranska vas 4
1792 75 Pečavar Ivan, Stranska vas 4
1794 515 Simonič Martin, Stranska vas 5
1795 429 Simonič Martin, Stranska vas 5
1796 630 Občina Črnomelj
1797/1 75 Pečavar Ivan, Stranska vas 4
1797/2 75 Pečavar Ivan, Stranska vas 4
1799/1 532 Vindišman Stanislava, Stranska vas 2
(del parcele po priloženi karti PKN v merilu 1:15000)
1799/2 72 Pečavar Ivan, Stranska vas 4
1799/3 630 Občina Črnomelj
1800 75 Pečavar Ivan, Stranska vas 4
1801/1 75 Pečavar Ivan, Stranska vas 4
1801/2 75 Pečavar Ivan, Stranska vas 4
1801/3 75 Pečavar Ivan, Stranska vas 4
1809/1 651 Puš Matjaž, Krupa 3
1809/2 46 Jurejevčič Martina, Krupa 4
1809/3 46 Jurejevčič Martina, Krupa 4
1809/4 46 Jurejevčič Martina, Krupa 4
1809/5 46 Jurejevčič Martina, Krupa 4
1812/1 78 Občina Črnomelj
1812/2 78 Občina Črnomelj
2542/2 78 Občina Črnomelj
2542/3 78 Občina Črnomelj
2545 79 Občina Črnomelj
2546/1 79 Občina Črnomelj
2557 52 Malnarič Ciril Metod, Moverna vas 2
2558 52 Malnarič Ciril Metod, Moverna vas 2
2560/1 52 Malnarič Ciril Metod, Moverna vas 2
(samo del parcele, ki leži na brežini reke)
2560/2 52 Malnarič Ciril Metod, Moverna vas 2
2565/1 320 Križan Alojzij in Antonija, Moverna

vas 3
2586/2 626 Križan Amalija, Moverna vas 3
(del parcele po priloženi karti PKN v merilu 1:15000)
2587 320 Križan Alojzij in Antonija, Moverna

vas 3
2591/1 51 Štukelj Rozalija, Moverna vas 4
2591/2 50 Simonič Amalija in Martin, Moverna

vas 6
2591/3 51 Štukelj Rozalija, Moverna vas 4
2607/1 380 GG Novo mesto
2607/2 79 Občina Črnomelj
2607/3 79 Občina Črnomelj
2607/4 79 Občina Črnomelj
2873 437 Štalcar Antonija, Praprot 2

Št. parcele ZKV Lastnik

2874 36 Ivanšek Avguštin, Klošter 12
2876 514 Hutar Jožef, Sadinja vas 11
2877 36 Ivanšek Avguštin, Klošter 12
2878 215 Klemenčič Štukelj Marija, Vavpča vas 9
2926/10 634 Janežič Cvetana, Švabičeva 7, Ljubljana
2926/10 634 Janežič Ivan, Stranska vas 18
(del parcele po priloženi karti PKN v merilu 1:5000)
2926/11 431 Novina Branko, Brstovec 6
(del parcele po priloženi karti PKN v merilu 1:5000)
2926/14 420 Štalcar Jakob, Praprot 10
2926/15 511 Srbelj Stanko, Brihovo 45, Žakanje
2929/1 215 Klemenčič Štukelj Marija, Vavpča vas 9
2929/2 132 Klemenčič Albin, Semič 38
2930 380 GG Novo mesto
2931 457 Občina Črnomelj
2933 380 GG Novo mesto
2934/1 380 GG Novo mesto
2935/1 634 Janežič Cvetana, Švabičeva 7, Ljubljana
2935/1 634 Janežič Ivan, Stranska vas 18
2935/2 319 Radl Tomaž, Dunaj
2936 430 Marolt Ladislava, Mušičeva 10, Novo

mesto
2937 522 Savič Pavla, Stranska vas 26
2938 522 Savič Pavla, Stranska vas 26
2939 522 Savič Pavla, Stranska vas 26
2940 522 Savič Pavla, Stranska vas 26
2955 S001 Občina Črnomelj
2956 S001 Občina Črnomelj
2967/1 S001 Občina Črnomelj
2967/2 S001 Občina Črnomelj
2984/1 S001 Občina Črnomelj
3114 462 SŽ Ljubljana, Ljubljana
(del parcele po priloženi karti PKN v merilu 1:5000)

III. VARSTVENI REŽIM

4. člen

Na območju izvira in struge reke Krupe, na območju
Judovske hiše ter na njunem varovanem območju ni dovolje-
no:

– graditi nove vodnogospodarske objekte ter izvajati
ukrepe in posege v vodotok, s katerimi se spreminja količi-
na, kakovost, prostorska in časovna razporeditev vode oziro-
ma se spreminjajo naravne razmere na vodnih in pribrežnih
zemljiščih, razen če to zahteva oskrba s pitno vodo ali ukrepi
za omejevanje erozijskih procesov;

– graditi vse vrste objektov, razen na tistih območjih,
na katerih prostorsko ureditveni plani določajo drugače;

– spreminjati oblikovanost in sestavo površja z zemelj-
skimi deli, razen v tlorisu obstoječih objektov in za potrebe
že obstoječe rabe prostora (mlinarstvo, žagarstvo) in sanacij-
skih posegov, povezanih z onesnaženostjo;

– omejevati dostop do vode po označenih stezah ali
poteh;

– odvzemati pesek ali mivko z obrežja ali dna struge ali
izvirnega jezera, razen v povezavi s sanacijskimi posegi
zaradi onesnaženja reke;

– čistiti brežine na golo, razen površine, ki so v zemljiš-
kem katastru navedene kot obdelovalne površine;

– spreminjati obstoječo avtohtono gozdno združbo,
spreminjati mikroklimatske značilnosti gozdnega ekosiste-
ma (npr. z nadelavo preseka ipd.);

– vnašati alohtone živalske in rastlinske vrste;
– loviti in nabirati ogrožene rastlinske in živalske vrste

po Rdečem seznamu RS, razen v izjemnih primerih in v
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soglasju s pristojno organizacijo za varstvo naravne in kul-
turne dediščine;

– kakorkoli onesnaževati vodo ali tla na varovanem
območju (s spuščanjem tehnoloških odpadnih voda, tekočih
odpadkov, kanalizacijskih odplak, z odlaganjem žagovine in
drugih lesnih odpadkov oziroma odpadkov vseh vrst);

– povzročati hrup, ki presega 55 Leq (dBA), razen pri
rednih dejavnostih vzdrževanja zavarovanega območja reke;

– metati kamenje in druge predmete v reko in njeno
varovano območje;

– postavljati svetlobne napise;
– postavljati reklamne in druge table in znamenja, ra-

zen za potrebe označitve in predstavitve naravne znamenito-
sti in kulturnih spomenikov ter za dovoljene dejavnosti;

– odtujevati ali poškodovati predmete in plasti arheo-
loških ali kulturnozgodovinskih vrednosti iz struge reke, iz
Judovske hiše ter njunega varovanega območja;

– izkopavati, nabirati in odnašati petrografske, minera-
loške in paleontološke vzorce;

– uničevati, poškodovati ali odstranjevati sigaste tvor-
be in drugi inventar kraških jam na zavarovanem območju;

– izvajati lov, ribolov v nasprotju z lovskogojitvenimi
in ribolovnimi načrti;

– izvajanje gospodarjenja v gozdu v nasprotju z gozd-
nogospodarskim načrtom;

– ni dovoljeno čolnarjenje, rafting in športna pota-
pljaška dejavnost;

– ni dovoljeno uporabljati prostor za kampiranje,
šotorišča in piknike.

Izjemoma je po predhodnem soglasju in smernicah
pristojne organizacije za varstvo naravne in kulturne dedi-
ščine dovoljeno naslednje:

– izvajati sistematične znanstvene raziskave, za katere
je potrebno pridobiti tudi ustrezna dovoljenja Ministrstva za
kulturo;

– urediti naravno znamenitost in kulturni spomenik za
predstavitev javnosti (napraviti oziroma urediti steze in poti
za obiskovalce, počivališča, razgledišča, postaviti ograje,
table z obvestili in opozorili ipd.);

– izvajati manjša urejevalska in vzdrževalna dela (čiš-
čenje struge na določenih odsekih, saniranje brežin izvirnega
jezera in reke ipd.);

– energetsko izrabiti dopustne vodne zmogljivosti, ve-
zane na že obstoječe objekte;

– obnoviti obstoječe objekte (mline, žage in druga
poslopja) na varovanem območju.

IV. RAZVOJNE USMERITVE

5. člen

(1) Občina Semič in Občina Metlika sprejmeta program
varstva in razvoja naravne znamenitosti in kulturnega spo-
menika iz 7. člena tega odloka.

(2) Program varstva in razvoja mora upoštevati namen
zavarovanja, to je ohranjanje in varovanje dediščine ter nje-
nega proučevanja, razvijanja kulturne in učnovzgojne funk-
cije ter rekreacijske rabe. Gospodarska raba ne sme biti v
nasprotju s cilji zavarovanja.

6. člen

Med prednostne naloge za razvoj naravnega spomenika
se uvrsti revitalizacija reke Krupe, ki zajema:

– aktivnosti za odkup objektov in zemljišč v izvirnem
območju;

– obnovo in ureditev objektov v izvirnem območju za
kulturno-turistično namembnost (muzejska prezentacija, in-
formacijski center zavarovanega območja);

– vzpostavitev jezera v stanje podobno prejšnjemu, z
odkopom in odvozom nasutega materiala;

– revitalizacija ostalih objektov na vodni pogon (mlin,
žaga) ob reki v okviru prvotne funkcije in velikosti;

– reprezentirati mlinarstvo in žagarstvo ob Krupi;
– popravilo jezov, brvi, mostov v skladu s smernicami

pristojnih organizacij;
– postavitev označbe zavarovanega območja in posa-

meznih naravnih in kulturnih spomenikov;
– ureditev in oprema poti obhoda po zavarovanem ob-

močju;
– popularizacija zavarovanega območja (publikacije,

razglednice, video ipd.);
– ureditev kanalizacije v tistem delu Občine Semič, ki

ima neposreden vpliv na kraško zaledje reke Krupe;
– v manjših vaških naseljih občin Semič in Metlika, v

celotnem kraškem zaledju reke Krupe, gradnja dvoprekatnih
greznic, betonskih gnojišč ipd.;

– organizirati odvoz industrijskih in komunalnih od-
padkov v celotnem zaledju reke Krupe na za to urejene
deponije;

– z gozdovi in kmetijskimi zemljišči na celotnem varo-
vanem območju gospodariti v skladu z gozdnogospodarski-
mi načrti in krajinskimi značilnostmi okoliških krajev;

– v reki Krupi vzdrževati primerno naseljenost avtohto-
nih vrst rib v skladu z ribiškogojitvenim načrtom pristojne
ribiške družine.

V. UPRAVLJANJE

7. člen

(1) Za celotno varovano območje naravne znamenitosti
in kulturnega spomenika skrbita občini Semič in Metlika.
Občini skleneta medsebojni dogovor o načinu varstva, finan-
ciranja, nosilcih varstva in drugih vprašanjih, v roku 6 mese-
cev po uveljavitvi odloka.

(2) Občinska sveta občine Semič in Občine Metlika
sprejmeta v skladu s svojima statutoma vsakokratni 5-letni
program varstva in razvoja naravnega spomenika po tem
odloku vsak za svoje območje, s tem, da morata biti progra-
ma medsebojno ter s pristojno strokovno službo varstva na-
ravne in kulturne dediščine in s predstavniki vaških skupno-
sti usklajena.

Program mora vsebovati:
– oceno stanja;
– cilje varstva in razvoja, upoštevanje prednostne nalo-

ge v skladu s 6. členom tega odloka;
– ukrepe za izboljšanje stanja in postopke za njihovo

izvajanje;
– časovno razmejitev izvajanja ukrepov;
– potrebne finančne, materialne in kadrovske poten-

ciale.
(3) Občinska sveta občine Semič in občine Metlika lah-

ko program varstva in razvoja na stanje naravne znamenito-
sti in kulturnega spomenika tudi ustrezno dopolnita ali spre-
menita, pri tem pa morata pridobiti soglasje strokovne službe
varstva naravne in kulturne dediščine in predstavnikov va-
ških skupnosti.

8. člen

(1) Občina Semič in Občina Metlika lahko upravljanje
na podlagi javnega razpisa oddata drugemu upravljalcu s
pogodbo. Za sklenitev pogodbe imajo domačini prednost
pred ostalimi pod istimi pogoji.

(2) V pogodbi se določijo medsebojne pravice in dolž-
nosti ter obseg nalog, ki jih na upravljalca prenese občina.
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VI. FINANCIRANJE

9. člen

Občini Semič in Občina Metlika zagotavljata sredstva
za varstvo in razvoj naravnega spomenika v okviru možnosti
na podlagi proračunov občine Semič in Metlika.

10. člen

Občina Semič in Občina Metlika zagotavljata sredstva
za odškodnine lastnikom nepremičnin na svojem zavarova-
nem območju, če se jim zaradi omejitev in prepovedi poslab-
šajo obstoječi pogoji za pridobivanje dohodka oziroma za
življenje in delo in tega ni mogoče nadomestiti z dovoljeno
dejavnostjo v okviru varstvenega režima.

VII. NADZOR

11. člen

Strokovne naloge v zvezi z varstvom znamenitosti, kul-
turnega spomenika in varovanega območja po tem odloku
opravlja pristojna organizacija za varstvo naravne in kultur-
ne dediščine.

Vsako nedovoljeno spremembo je potrebno vrniti v
prvotno stanje v breme povzročitelja.

Nadzor nad izvajanjem odloka opravljata za to določeni
občinski nadzorni službi, ki se medsebojno lahko tudi poob-
lastita.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

12. člen

Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek pravna oseba ali posameznik v zvezi s samostoj-
nim opravljanjem dejavnosti, ki:

– ravna v nasprotju z varstvenim režimom (4. člen);
– ne pridobi ustreznega dovoljenja za izjemne posege

(5. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje

za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe.
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje

za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi fizična oseba.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen

Občinski upravi občin Semič in Metlika, pristojni za
premoženjsko-pravne zadeve, podata v roku 6 mesecev po
uveljavitvi odloka predlog za vpis znamenitosti v zemljiško
knjigo.

14. člen

Občinski upravi občin Semič in Metlika izdata lastni-
kom ali imetnikom pravice uporabe v roku 6 mesecev po
pravnomočnosti vpisa v zemljiško knjigo, ugotovitveno od-
ločbo o vpisu v zemljiško knjigo, varstvenem režimu, o
posameznih omejitvah in prepovedih ter razvojnih usmeri-
tvah naravne znamenitosti in varovanega območja.

15. člen

Sestavni del tega odloka je karta PKN v merilu 1:5000,
objavljena kot priloga na koncu odloka.

16. člen

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

Št. 66-17/97
Semič, dne 24. oktobra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

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

3828.

Na podlagi 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93 in 1/96), 59. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 6. člena uredbe o
načinu oblikovanja cen komunalnih storitev (Uradni list RS,
št. 63/97), 21. člena odloka o gospodarskih javnih službah v
Občini Semič (Uradni list RS, št. 35/96), 17. člena statuta
Občine Semič (Uradni list RS, 38/95 in 35/96) in sklepa o
podaljšanju veljavnosti občinskih predpisov v Občini Semič
(Uradni list RS, št. 14/95) je Občinski svet občine Semič na
seji dne 26. novembra 1997 sprejel

O D L O K

1. člen

Razveljavlja se sklep Izvršnega sveta Skupščine občine
Črnomelj št. 063 1/91, ki ga je sprejel na svoji seji dne 18. 4.
1991, na podlagi katerega so se od 1. 5. 1991 dalje oblikova-
le nove cene komunalnih storitev – prispevek za razširjeno
reprodukcijo.

2. člen

Razveljavlja se uredba o taksah in povračilih za obre-
menjevanje okolja in racionalno rabo naravnih dobrin, ob-
javljena v Uradnem listu RS, št. 50/94.

3. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS, veljati pa začne
z 31. decembrom 1997.

Št. 423-04-843/97
Semič, dne 27. novembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

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

3829.

Na podlagi 4. člena stanovanjskega zakona (Uradni list
RS, št. 18/91, 21/94 in 23/96), 10. člena statuta Občine
Semič (Uradni list RS, št. 38/95 in 35/96) je Občinski svet
občine Semič na seji dne 26. novembra 1997 sprejel
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P R A V I L N I K
o oddaji občinskih službenih stanovanj v najem

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem pravilnikom se določajo kategorije občinskih
službenih stanovanj, merila za dodeljevanje stanovanj v na-
jem, točkovanje ter postopek oddaje službenih stanovanj.

2. člen

Službena stanovanja po tem pravilniku so:
– obstoječa službena stanovanja v lasti občine,
– stanovanja, pridobljena s sredstvi, namenjenimi iz-

gradnji službenih stanovanj.
V primeru, da Občinski svet občine Semič ugotovi, da

obstoječe stanovanje ni primerno za službeno stanovanje,
lahko s sklepom prekategorizira službeno stanovanje v so-
cialno stanovanje, kot nadomestilo pa zagotovi z nakupom
ali novogradnjo nadomestno primernejše službeno stano-
vanje.

3. člen

Občinska službena stanovanja so namenjena za reševa-
nje stanovanjskih potreb:

– delavcev v občinski upravi ter delavcev v javnih pod-
jetjih in zavodih, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica
je Občina Semič,

– delavcev v javnih zavodih oziroma drugih ustanovah,
katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica ni občina, njiho-
va nemotena redna dejavnost pa je v občinskem interesu, ki
si zaradi svojega ekonomskega položaja ne morejo sami
rešiti stanovanjskega problema,

– kadru, ki ga občinski svet občine opredeli kot defici-
taren kader v občini in si zaradi ekonomskega položaja ne
more sam rešiti stanovanjskega problema.

4. člen

Službena stanovanja oddaja v najem župan občine za
določen čas, to je za čas trajanja delovnega razmerja upravi-
čencev oziroma drugih dejavnikov, ki so opredeljeni v 3.
členu tega pravilnika.

II. OSNOVE IN MERILA

5. člen

Službena stanovanja se oddajajo v najem na podlagi
naslednjih osnov in meril:

1. Pomembnost delovnega mesta: točk
– delavec s posebnimi pooblastili 30
– strokovni delavec 20
2. Stopnja strokovne izobrazbe:
– magisterij, doktorat 30
– VII. stopnja 25
– VI. stopnja 20
– V. stopnja 15
3. Deficitarnost kadra 30
V primeru, da imata dva kandidata enako število točk,

ima prednost kandidat:
1. za katerega je posebno izkazana potreba po določe-

nem kadru,
2. ki ima večje število ožjih družinskih članov,
3. da so naloge, ki jih opravlja prosilec, v posebnem

interesu občine,
4. oddaljenost bivanja od kraja službovanja.

III. STANOVANJSKI STANDARDI

6. člen

Pri oddaji službenih stanovanj se upoštevajo praviloma
naslednji maksimalni standardi:

Število družinskih članov Stanovanjska površina do m2

1 32
2 45
3 58
4 70

Za vsakega nadaljnjega družinskega člana se stano-
vanjska površina poveča za 15 m2. Stanovanjska površina se
nanaša samo na bivalno površino, ki vključuje: kuhinjo,
sobe, kabinete, shrambo, WC, kopalnico in predsobo.

Župan lahko izjemoma dodeli prosilcu tudi večje oziro-
ma manjše stanovanje, če ni na voljo stanovanja po normati-
vu in prosilec s tem soglaša.

IV. POSTOPEK ODDAJE SLUŽBENIH STANOVANJ

7. člen

Župan izda v primeru pridobitve ali sprostitve službe-
nega stanovanja sklep o razpisu, ki se javno objavi na ogla-
sni deski Občine Semič. O poteku razpisa se obvesti tudi
organizacije po 3. členu tega pravilnika, ki ga objavijo na
svojih oglasnih deskah.

8. člen

Razpis za dodelitev stanovanj mora vsebovati:
– število in vrsto razpisanih službenih stanovanj,
– upravičence do najema službenih stanovanj,
– rok, do katerega je potrebno vložiti prijave, ki ne sme

biti krajši od 15 dni,
– naslov, na katerega se pošlje prijava,
– dokazila, ki jih mora prosilec predložiti, da lahko

kandidira za službeno stanovanje,
– način objave prednostne liste in odločitve o oddaji

stanovanja.

9. člen

Obrazloženi vlogi za najem službenega stanovanja je
potrebno priložiti v razpisu zahtevana dokazila, sicer se vlo-
ga zvrne kot nepopolna, po preteku 8-dnevnega roka, ko je
bil prosilec pozvan na priložitev manjkajočih dokazil.

Obvezna so dokazila o dokončani stopnji izobrazbe
prosilca, o njegovi zaposlitvi in opis del in nalog, ki jih
opravlja ter druga dokazila, ki bodo potrebna za ugotovitev
meril po tem pravilniku.

10. člen

Na podlagi prispelih vlog se oblikuje prednostna lista
za dodelitev službenih stanovanj. Sklep o uvrstitvi na pred-
nostno listo izda tajnik občine in o tem obvesti vse prijav-
ljene kandidate. Na sklep je možen ugovor v petnajstih dneh
od dneva vročitve. O ugovoru odloča župan. Po odločitvi
župana se oblikuje dokončna prednostna lista.

Prednostna lista velja do novega razpisa.

11. člen

Službeno stanovanje po vrstnem redu prednostne liste
dodeli s sklepom župan v okviru razpoložljivih stanovanj.

Z upravičencem, ki mu je dodeljeno občinsko službeno
stanovanje, župan sklene posebno pogodbo o oddaji službe-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 7040 Št. 81 – 19. XII. 1997

nega stanovanja v najem, s katero uredi medsebojne odnose
ter pri tem upošteva določila tega pravilnika in določbe
stanovanjskega zakona.

12. člen

Najemnina za službeno stanovanje se določi z najemno
pogodbo. Višina najemnine se ugotavlja na podlagi metodo-
logije za oblikovanje najemnin v skladu s pravilnikom o
metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanova-
njih, ki ga izdaja minister za okolje in prostor.

13. člen

Najemna pogodba se predčasno lahko odpove iz razlo-
gov, navedenih v 53. členu stanovanjskega zakona in najem-
ni pogodbi.

14. člen

Župan lahko izjemoma odda službeno stanovanje v na-
jem brez razpisa v primeru kadrovskih težav pri upravičen-
cih iz 3. člena tega pravilnika, kadar je zaradi pomanjkanja
strokovnih kadrov ogroženo izvajanje nalog upravičencev.

Za izdajo sklepa o dodelitvi stanovanja na podlagi pr-
vega odstavka tega člena mora župan pridobiti soglasje ob-
činskega sveta.

15. člen

Če pri upravičencih iz 3. člena tega pravilnika ni izka-
zana potreba po dodelitvi občinskih službenih stanovanj,
ostanejo le-ta nedodeljena. Župan lahko ta stanovanja ponu-
di v najem drugim fizičnim ali pravnim osebam, vendar le za
določeno dobo.

Po poteku te dobe so upravičenci dolžni stanovanje
vrniti.

V. KONČNE DOLOČBE

16. člen

Za zadeve, ki niso posebej opredeljene s tem pravilni-
kom, se smiselno uporabljajo določbe stanovanjskega zako-
na in podzakonskih predpisov iz tega področja.

17. člen

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

Št. 360-04-18/97
Semič, dne 27. novembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

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

SEŽANA

3830.

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) in 16. člena statuta Občine Sežana
(Uradni list RS, št. 28/95 in 35/95) je Občinski svet občine
Sežana na seji dne 27. 11. 1997 sprejel

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

za leto 1997

1. člen

Spremeni se 2. člen odloka o proračunu Občine Sežana
za leto 1997 (Uradni list RS, št. 25/97) tako, da glasi:

Občinski proračun za leto 1997 obsega:
bilanco prihodkov in odhodkov:
– prihodkov 993.987.716
– odhodkov 993.987.716
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov proračuna

je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del
občinskega proračuna.

2. člen

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

Št. 401-22/97
Sežana, dne 27. novembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

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

3831.

Na podlagi 1. in 4. člena zakona o komunalnih taksah
(Uradni list SRS, št. 20/65, 7/70, 7/72 in Uradni list RS, št.
18/91), 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št.
22/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93
in 66/93) in 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS,
št. 28/95 in 35/95) je Občinski svet občine Sežana na seji dne
27. 11. 1997 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o komunalnih taksah

v Občini Sežana

1. člen

V odloku o komunalnih taksah v Občini Sežana (Uradni
list RS, št. 43/97) se črta 17. člen.

2. člen

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

Sežana, dne 27. novembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

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



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 7041Št. 81 – 19. XII. 1997

3832.

Na podlagi 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93 in 57/93) in na
podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v
prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter na podlagi
16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 28/95 in
35/95) je Občinski svet občine Sežana na seji dne 27. 11.
1997 sprejel

S K L E P

1

Sprejmejo se predlogi odlokov o prostorskih ureditve-
nih pogojih in sicer:

– predlog odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
območja izven naselij v Občini Sežana,

– predlog odloka o splošnih merilih prostorskih uredi-
tvenih pogojev za naselja v Občini Sežana,

– predlog odloka o podrobnih merilih prostorskih ure-
ditvenih pogojev za naselja v Občini Sežana, za naslednje
KS v Občini Sežana v 1. obravnavi:

– KS Avber,
– KS Dutovlje,
– KS Kazlje,
– KS Lokev,
– KS Pliskovica,
– KS Povir,
– KS Štjak,
– KS Štorje,
– KS Tomaj,
– KS Vrabče.
Predlogi odlokov se javno razgrnejo.

2

Predlogi navedenih odlokov bodo razgrnjeni v prosto-
rih Občine Sežana in v prostorih vseh naštetih KS.

3

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

4

V času javne razgrnitve se opravi javna obravnava.

5

Pripombe in predloge na javno razgrnjene predloge
lahko podajo občani, organi in organizacije ter drugi zainte-
resirani, oziroma prizadeti. Pripombe se pisno posredujejo
na Občino Sežana.

6

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

Št. 352-77/97
Sežana, dne 27. novembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

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

3833.

Na podlagi 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93 in 57/93) in na
podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v
prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter na podlagi
16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 28/95 in
35/95) je Občinski svet občine Sežana na seji dne 27. 11.
1997 sprejel

S K L E P

1

Sprejme se predlog odloka o ureditvenem načrtu za
območje UP 20 in UC 6 v Sežani v 1. obravnavi. Predlog
odloka se javno razgrne.

2

Predlog zgoraj navedenega odloka bo razgrnjen v pro-
storih Občine Sežana in KS Sežana.

3

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

4

V času javne razgrnitve se opravi javna obravnava.

5

Pripombe in predloge na javno razgrnjen predlog lahko
podajo občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani
oziroma prizadeti. Pripombe se pisno posredujejo na Občino
Sežana.

6

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

Št. 352-62/97
Sežana, dne 27. novembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

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

3834.

Na podlagi 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93 in 57/93) in na
podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v
prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter na podlagi
16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 28/95 in
35/95) je Občinski svet občine Sežana na seji dne 27. 11.
1997 sprejel

S K L E P

1

Sprejme se predlog odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih v KS Sežana v prvi obravnavi. Predlog odloka se
javno razgrne.
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2

Predlog zgoraj navedenega odloka bo razgrnjen v pro-
storih Občine Sežana in KS Sežana.

3

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

4

V času javne razgrnitve se opravi javna obravnava.

5

Pripombe in predloge na javno razgrnjen predlog lahko
podajo občani, organi in organizacije ter drugi zainteresira-
ni, oziroma prizadeti. Pripombe se pisno posredujejo na Ob-
čino Sežana.

6

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

Št. 352-76/97
Sežana, dne 27. novembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

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

3835.

Na podlagi 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93 in 57/93) in na
podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v
prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter na podlagi
16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 28/95 in
35/95) je Občinski svet občine Sežana na seji dne 27. 11.
1997 sprejel

S K L E P

1

Sprejme se predlog odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih v KS Dane pri Sežani v prvi obravnavi. Predlog
odloka se javno razgrne.

2

Predlog zgoraj navedenega odloka bo razgrnjen v pro-
storih Občine Sežana in KS Sežana.

3

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

4

V času javne razgrnitve se opravi javna obravnava.

5

Pripombe in predloge na javno razgrnjen predlog lahko
podajo občani, organi in organizacije ter drugi zainteresira-
ni, oziroma prizadeti. Pripombe se pisno posredujejo na Ob-
čino Sežana.

6

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

Št. 352-70/97
Sežana, dne 27. novembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

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

3836.

Na podlagi 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89) in 16. člena
statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 28/95 in 35/95) je
Občinski svet občine Sežana na seji dne 27. 11. 1997 sprejel

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

stavbnega zemljišča na območju Občine Sežana
za leto 1998

1

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Sežana za leto 1998
znaša 0,51 SIT/m2.

2

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja
1998 dalje.

Št. 462-11/97
Sežana, dne 27. novembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

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

SLOVENJ GRADEC

3837.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
12/96), ter 16. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec
(Uradni list RS, št. 41/95, 1/96) in 21. člena statuta Občine
Mislinja (Uradni list RS, št. 27/95), sta Svet mestne občine
Slovenj Gradec na seji dne 25. 11. 1997 in Občinski svet
občine Mislinja na seji dne 26. 11. 1997 sprejela
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O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi

javnega izobraževalnega zavoda Glasbena šola
Slovenj Gradec

I

S tem odlokom se dopolnijo in spremenijo posamezna
določila odloka o ustanovitvi javnega izobraževalnega zavo-
da Glasbena šola Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 33/97).

II

Spremeni se 10. člen odloka tako, da se črta drugi
odstavek, ki glasi:

“Svet zavoda šteje sedem članov, ki jih sestavljajo:
– dva člana, predstavnika ustanoviteljev, ki jih imenuje

Svet mestne občine Slovenj Gradec in Občinski svet občine
Mislinja,

– trije člani, predstavniki delavcev zavoda, ki jih izmed
delavcev zavoda s tajnim glasovanje neposredno izvolijo
delavci zavoda in

– dva člana, predstavnika staršev, ki jih izvolijo starši
na svetu staršev”.

tako, da se 10. člen odloka glasi:
“Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo pred-

stavniki ustanoviteljev, predstavniki delavcev zavoda in pred-
stavniki staršev.

Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije člani, predstavniki ustanoviteljev, ki dva člana

imenuje Svet mestne občine Slovenj Gradec in enega člana
Občinski svet občine Mislinja,

– pet članov, predstavniki delavcev zavoda, ki jih iz-
med delavcev zavoda s tajnim glasovanjem neposredno iz-
volijo delavci zavoda in,

– trije člani, predstavniki staršev, ki jih izvolijo starši
na svetu staršev.

Predsednika sveta izvolijo člani sveta izmed članov
sveta.

Postopek izvolitve članov sveta šole in način delovanja
sveta je določen v zakonu in v pravilih zavoda”.

III

Spremembe odloka začnejo veljati osmi dan po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 026-006/97
Slovenj Gradec, dne 2. decembra 1997.

Predsednik Predsednik
Občinskega sveta Sveta mestne občine
občine Mislinja Slovenj Gradec

Dominik Javornik l. r. Niko R. Kolar l. r.

3838.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
12/96), ter 16. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec
(Uradni list RS, št. 41/95, 1/96) in 21. člena statuta Občine
Mislinja, sta Svet mestne občine Slovenj Gradec na seji dne
25. 11. 1997 in Občinski svet občine Mislinja na seji dne
26. 11. 1997 sprejela

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

javnega izobraževalnega zavoda Tretja osnovna šola
Slovenj Gradec

I

S tem odlokom se dopolnijo in spremenijo posamezna
določila odloka o ustanovitvi javnega izobraževalnega zavo-
da Tretja osnovna šola Slovenj Gradec (Uradni list RS, št.
33/97).

II

Spremeni se 2. člen odloka tako, da se črta drugi odsta-
vek, ki glasi:

“V sestavo Tretje osnovne šole sodi:
– organizacijska enota Varstveno delovni center, Šer-

cerjeva 11, Slovenj Gradec.”
tako, da se 2. člen odloka glasi:
“Zavod posluje pod imenom: Tretja osnovna šola Slo-

venj Gradec
Sedež zavoda: Šercerjeva ulica 11, 2380 Slovenj Gra-

dec.”

III

Dopolni se 6. člen odloka tako, da se doda dvanajsta
(12) alinea, ki glasi:

“– N/85.314 – dejavnost varstveno delovnih centrov”
tako, da 6. člen odloka glasi:
– M/80.103 osnovnošolsko prilagojeno izobraževanje,
– M/80.422 drugo izobraževanje,
– O/92.511 dejavnosti knjižnic,
– I/60.230 prevozi šolskih otrok,
– I/60.220 dajanje potniških vozil z voznikom v najem,
– K/70.20 dajanje lastnih nepremičnin v najem (sklad-

no z namembnostjo),
– DD/20.51 proizvodnja drugih izdelkov iz lesa,
– DD/20.52 proizvodnja drugih izdelkov iz plute, sla-

me in protja,
– DE/21.51 proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in

kartona,
– DB/17.400 proizvodnja izdelkov iz tekstila,
– DJ/28.750 proizvodnja izdelkov iz kovine,
– N/85.314 dejavnost varstveno delovnih centrov.
Med dejavnosti zavoda sodi tudi kulturno umetniška

dejavnost in prodaja izdelkov učencev in varovancev var-
stveno-delovenga centra.

Zavod ne sme začeti opravljati druge dejavosti ali spre-
meniti pogojev za opravljanje dejavnosti brez soglasja usta-
noviteljev.

IV

Drugi odstavek 14. člena se spremeni, tako, da glasi:
“Sredstva za dejavnost VDC zagotavlja Ministrstvo za

delo, družino in socialne zadeve v celoti. Del sredstev se
pridobiva od prodaje izdelkov in storitev.

V

Spremembe tega odloka začnejo veljati osmi dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 026-003/97
Slovenj Gradec, dne 2. decembra 1997.

Predsednik Predsednik
Občinskega sveta Sveta mestne občine
občine Mislinja Slovenj Gradec

Dominik Javornik l. r. Niko R. Kolar l. r.
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3839.

Na podlagi 8. člena statuta mestne občine Slovenj Gra-
dec (Uradni list RS, št. 41/95 in 1/96) je Mestni svet mestne
občine Slovenj Gradec na seji dne 25. 11. 1997 sprejel

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

s komunalnimi odpadki na območju
Občine Slovenj Gradec

1. člen

V odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki na ob-
močju Občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 3/94) se v
naslovu ter v 1., 3., 5., 34. in 46. členu nadomestijo besede
“Občina Slovenj Gradec” z besedami “Mestna občina Slo-
venj Gradec”.

V 6., 10., 23., 29., 34. in 35. členu odloka se nadomesti-
jo besede “Izvršni svet Skupščine občine Slovenj Gradec” z
besedami “Mestni svet mestne občine Slovenj Gradec”.

V drugem odstavku 28. člena odloka se besede “uprav-
nega organa za urbanistično načrtovanje Občine Slovenj Gra-
dec” nadomestijo z besedami “Uprave za urejanje prostora in
varstvo okolja mestne občine Slovenj Gradec”.

V 54. členu odloka se nadomestijo besede “Komunalno
podjetje Slovenj Gradec” z besedami “Javno komunalno
podjetje Slovenj Gradec”.

2. člen

V 3. členu odloka (subjekti ravnanja z odpadki) se 4.
točka spremeni tako, da glasi:

4. vsi prebivalci Mestne občine Slovenj Gradec in drugi
povzročitelji odpadkov, ki se nahajajo na območju občine.

3. člen

V 7. členu odloka se prvi stavek 1. točke tretjega od-
stavka dopolni tako, da glasi:

(3) Posebni odpadki so:
1. posebni odpadki iz industrije, obrti in drugih dejav-

nosti, ki se pri odlaganju lahko mešajo s komunalnimi od-
padki, ne da bi povzročali škodo okolju, vendar se zaradi
svoje sestave, oblike in količine, odlagajo pod posebnimi
pogoji.

4. člen

V 4. členu odloka (sistem ravnanja z odpadki) se doda
6. točka, ki glasi:

6. obveščanje, opozarjanje in usposabljanje prebivals-
tva za pravilno ravnanje z odpadki v skladu s sprejetimi
programi.

5. člen

V poglavju III. ZBIRANJE ODPADKOV se pred 8.
členom dodata dva nova člena:

8.a člen

(ločeno zbiranje odpadkov iz gospodinjstev)

(1) Ločeno zbiranje odpadkov na izvoru nastanka se v
skladu s programom, ki ga pripravi izvajalec in ga potrdi
Mestni svet mestne občine Slovenj Gradec, uvede na celot-
nem območju Mestne občine Slovenj Gradec in je obvezno
za vse povzročitelje in izvajalce.

(2) Izvajalci morajo v skladu s programom iz prejšnjega
odstavka zagotoviti ustrezne tipizirane posode za ločeno
zbiranje odpadkov in jih postaviti na določena mesta.

(3) Povzročitelji so dolžni sortirati odpadke in jih v
skladu z navodili odlagati v tipizirane posode za ločeno
zbiranje odpadkov.

in

8.b člen

(obveznost sortiranja odpadkov za pravne in fizične osebe,
ki opravljajo dejavnost)

Pravne in fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko ali
drugo dejavnost, morajo same na svoje stroške sortirati ko-
munalne in posebne odpadke iz 7. člena tega odloka na
izvoru nastanka in poskrbeti za nadaljnjo predelavo korist-
nih odpadkov oziroma jih oddati pooblaščenim zbiralcem
odpadkov.

6. člen

V 8. členu odloka (prostor za zbirno in odjemno mesto)
se doda četrti odstavek, ki glasi:

(4) V posameznih naseljih so na posebnih lokacijah
nameščene tipizirane posode za ločeno zbiranje odpadkov v
obliki ekoloških otokov.

7. člen

V 10. členu odloka (določanje in vzdrževanje zbirnih in
odjemnih mest) se prvi stavek drugega odstavka spremeni
tako, da glasi:

(2) Na območjih, kjer ni organiziran individualen od-
voz, se v programu izvajanja ravnanja z odpadki, ki ga potrdi
Mestni svet mestne občine Slovenj Gradec, določi število
skupnih zbirnih in odjemnih mest ter oblika in način odvoza
odpadkov.

V 10. členu odloka se doda tretji odstavek, ki glasi:
(3) Zbirna in odjemna mesta za ločeno zbiranje odpad-

kov (mikrolokacije ekoloških otokov) določi izvajalec v so-
glasju s pristojno službo Mestne občine Slovenj Gradec in
lastniki zemljišč. Skupna zbirna in odjemna mesta in mesta,
kjer so postavljeni ekološki otoki, vzdržuje izvajalec.

8. člen

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

10.a člen

(določanje transportne poti smetarskih vozil)

Transportno pot smetarskih vozil določi izvajalec sku-
paj z upravnim organom Mestne občine Slovenj Gradec in
mora ustrezati varnim pogojem vožnje ter ne sme ogrožati
prometa.

9. člen

11. člen odloka (načrtovanje zbirnih in odjemnih mest)
se dopolni tako, da se na koncu dodajo besede in urbanistič-
no primerno vklapljanje v okolje.

10. člen

V 1. točki prvega odstavka 12. člena odloka (vrste
posod za odpadke) in v prvem odstavku 14. člena odloka se
prečrtata besedi “in zaboje”.

11. člen

V 14. členu odloka (prepoved nepravilnega odlaganja v
posamezne posode) se doda četrti odstavek, ki glasi:

(4) V tipizirane posode za ločeno zbiranje odpadkov je
obvezno sortirano odlaganje odpadkov v skladu z navodili in
je prepovedano odlaganje drugih odpadkov.
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12. člen

V 17. členu odloka (vzdrževanje čistoče na zbirnih in
odjemnih mestih) se tretji odstavek spremeni tako, da glasi:

(3) Skupna zbirna in odjemna mesta, navedena v dru-
gem odstavku 10. člena odloka in zbirna in odjemna mesta
za ločeno zbiranje odpadkov čisti izvajalec.

13. člen

V 22. členu (nabava posod za odpadke za gospodinj-
stva) se črta zadnji stavek “Za še neiztrošene posode povzro-
čiteljev izvajalci ne zaračunavajo obrabnine”.

14. člen

Za 22. členom odloka se doda nov 22.a člen, ki glasi:

22.a člen

(nabava posod za odpadke za pravne in fizične osebe,
ki opravljajo dejavnost)

Pravne in fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko ali
drugo dejavnost, morajo v skladu s tehnologijo odvoza in
pogodbo z izvajalcem oziroma v skladu z odločbo izvajalca,
same na svoje stroške nabaviti tipizirane posode za odpadke.

15. člen

V 24. členu odloka (način odvoza) se beseda “odvaža-
nje” nadomesti z besedo “prevažanje”.

16. člen

V 25. členu odloka se naštete vrste odpadkov v prvem,
drugem in tretjem odstavku izpišejo tako, da se 25. člen v
celoti glasi:

25. člen

(odvoz posameznih vrst odpadkov)

(1) Ohlajene ogorke in pepel iz kurilnih naprav skupnih
kotlovnic, odpadke, ki nastanejo pri ročnem in strojnem
čiščenju javnih površin, trdne usedline cestne kanalizacije in
usedline iz komunalnih čistilnih naprav, komunalnim od-
padkom podobne odpadke iz drugih virov, fekalije iz greznic
ter ločeno zbrane odpadke odvažajo izvajalci po potrebi s
posebej za to urejenimi vozili in na posebna za to določena
mesta.

(2) Kosovne odpadke iz gospodinjstev, odpadni grad-
beni material, kamenje, jalovino iz manjših gradbenih pose-
gov ter večje vejevje, štore in druge inertne materiale iz
urbanih naselij odvažajo izvajalci po posebnem naročilu in
jih odložijo na za to določena mesta.

(3) Kosovne odpadke iz gospodinjstev, odpadni grad-
beni material, kamenje, jalovino iz manjših gradbenih pose-
gov ter nenevarne posebne odpadke iz industrije, obrti in
drugih dejavnosti lahko odvažajo tudi povzročitelji sami v
dogovoru z izvajalci, vendar morajo za posamezne vrste
odpadkov uporabiti tehnično ustrezna vozila, ki omogočajo
brezprašno in higiensko nakladanje, prevažanje in praznje-
nje ali na način, ki omogoča takšno nakladanje, prevažanje
in praznjenje.

(4) Izvajalci so dolžni najmanj enkrat letno v spomla-
danskem času organizirati odvoz kosovnih odpadkov iz go-
spodinjstev na celotnem območju občine. Odvoz teh odpad-
kov se objavi na krajevno običajen način.

17. člen

V 26. členu odloka (odlagališče odpadkov) se doda nov
odstavek, ki glasi:

(2) Odlagališče komunalnih odpadkov se nahaja v
Mislinjski Dobravi. Namenjeno je za odlaganje komunal-

nih odpadkov iz gospodinjstev, ostalih komunalnih odpad-
kov in nenevarnih posebnih odpadkov iz industrije, obrti in
drugih dejavnosti, ki nastajajo na območju Mestne občine
Slovenj Gradec in Občine Mislinja, v skladu z določili tega
odloka.

18. člen

V 27. členu odloka (sprejemljivost odlagališča komu-
nalnih odpadkov) se dodata četrti in peti odstavek, ki glasita:

(4) Ne glede na določila prvega in drugega odstavka
tega člena na odlagališče komunalnih odpadkov ni dovolje-
no odlagati odpadkov, ki jih je možno ponovno uporabiti kot
sekundarno surovino ali jih v skladu z občinskimi programi
za ravnanje z odpadki in veljavnimi predpisi, predelati ali
obdelati na kak drug okolju prijaznejši način.

(5) Dokončno odločitev o tem ali je odpadke mogoče
odlagati na odlagališču v skladu s prejšnjim odstavkom,
sprejme občinski upravni organ pristojen za varstvo okolja.

19. člen

Prvi odstavek 28. člena odloka (odlaganje odpadnih
inertnih materialov) se spremeni tako, da glasi:

(1) Odpadni inertni gradbeni materiali se lahko uporab-
ljajo na odlagališču odpadkov za lastne potrebe v skladu s
poslovnikom. Možno jih je odložiti tudi drugje v okolju, za
kar pa je potrebno predhodno pridobiti dovoljenje za poseg v
prostor.

Drugi odstavek 28. člena odloka se spremeni tako, da
glasi:

(2) Investitor si mora pridobiti pred izdajo dovoljenja
za poseg v prostor mnenje za deponiranje inertnega gradbe-
nega materiala izven stavbnega zemljišča od uprave za
urejanje prostora in varstvo okolja Mestne občine Slovenj
Gradec.

20. člen

Drugi odstavek 31. člena se dopolni tako, da glasi:
(2) Če so odpadki odloženi na zasebnem zemljišču in ni

mogoče najti povzročitelja, jih na zahtevo pristojnih inšpek-
cijskih služb odstranijo lastniki oziroma upravljalci zem-
ljišč. Če v roku, ki je v odločbi določen za odstranitev
odpadkov, le-ti niso odstranjeni, jih odstrani izvajalec na
stroške lastnika ali upravljalca zemljišča.

21. člen

V 34. členu odloka (določanje cen) se v prvem odstav-
ku besede “– stroške odlaganja odpadkov na odlagališču”
nadomestijo z besedami “– stroške ravnanja z odpadki na
odlagališču”.

22. člen

V 35. členu odloka (izgradnja novih kapacitet odlaga-
nja odpadkov) se zadnji stavek prvega odstavka spremeni
tako, da glasi:

V tem primeru mora izvajalec ravnanja z odpadki voditi
posebno evidenco zbranih sredstev za ta namen in jih odva-
jati v proračun Mestne občine Slovenj Gradec.

23. člen

Poglavje VII. RAVNANJE Z ODPADKI PO SISTEMU
LOČENEGA ZBIRANJA ODPADKOV, ki obsega 39., 40.,
41., 42. in 43. člen, se črta.

V prvem odstavku 44. člena odloka (evidentiranje
strukture in količine odpadkov) se za besedami “in se odla-
gajo na odlagališču” dodajo besede “ter ločeno zbranih
odpadkov”.
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24. člen

45. člen odloka (obveznost sklenitve pogodbe za ravna-
nje z odpadki) se spremeni v celoti in glasi:

45. člen

(obveznost posredovanja podatkov o odpadkih)

(1) Vsaka pravna oseba javnega ali zasebnega prava in
fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko ali drugo dejavnost,
so dolžne pred pričetkom opravljanja dejavnosti posredovati
ustrezne podatke izvajalcu, na osnovi katerih le-ta izda od-
ločbo o ravnanju z odpadki. V primeru, da povzročitelj oprav-
lja dejavnost v najetih prostorih, za katere ima najemodaja-
lec že sklenjeno pogodbo, je dolžan le-ta posredovati
zahtevane podatke izvajalcu.

(2) Odločba o ravnanju z odpadki je pogoj za pridobi-
tev uporabnega oziroma obratovalnega dovoljenja pri pri-
stojnem upravnem organu. Brez odločbe ni možno odlaganje
odpadkov na odlagališču odpadkov.

25. člen

Prvi odstavek 46. člena odloka (nadzor) se spremeni
tako, da glasi:

(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja
služba za komunalni nadzor Mestne občine Slovenj Gradec,
Inšpekcija za okolje Inšpektorata Republike Slovenije za
okolje in prostor, Zdravstvena inšpekcija Zdravstvenega inš-
pektorata Republike Slovenije ter drugi organi v okviru svo-
jega delovnega področja in zakonskih pooblastil.

26. člen

Prvi odstavek 47. člena (kazenske določbe) se v skladu
z dopolnitvami in spremembami členov odloka spremeni
tako, da se v celoti glasi:

(1) Z denarno kaznijo najmanj 35.000 tolarjev se kaz-
nujejo za prekršek izvajalci, če:

1. ne priskrbijo ustreznih tipiziranih posod za ločeno
zbiranje odpadkov iz gospodinjstev (drugi odstavek 8.a
člena),

2. ne čistijo skupnih zbirnih in odjemnih mest in zbir-
nih in odjemnih mest za ločeno zbiranje odpadkov (ekološ-
kih otokov) (tretji odstavek 17. člena),

3. ne namestijo potrebnega števila posod za odpadke na
javnih površinah, jih ne praznijo redno, jih ne čistijo in
vzdržujejo (20. člen),

4. na zahtevo povzročiteljev oziroma pristojnih inšpek-
cijskih služb ne čistijo in vzdržujejo posod za odpadke, jih
sproti ne popravljajo in dotrajanih ne nadomeščajo z novimi
ali rabljenimi (prvi odstavek 21. člena),

5. ne očistijo posod za odpadke najmanj enkrat letno
(tretji odstavek 21. člena),

6. ne praznijo posod za odpadke skladno z razporedom
odvoza oziroma pogosteje na zahtevo pristojnih inšpekcij-
skih služb (prvi odstavek 23. člena),

7. ne opravijo odvoza komunalnih odpadkov najkasne-
je v dveh dneh po prenehanju ovire ali višje sile (drugi
odstavek 23. člena),

8. ne odvažajo odpadkov iz 1. točke prvega odstavka 7.
člena s posebej urejenimi komunalnimi vozili (24. člen),

9. ne odvažajo odpadkov skladno s 25. členom,
10. odlagajo odpadke izven določenega odlagališča (pr-

vi odstavek 26. člena),
11. na odlagališče komunalnih odpadkov v Mislinjski

Dobravi odlagajo odpadke iz drugih lokalnih skupnosti (dru-
gi odstavek 26. člena),

12. ne ocenjujejo in evidentirajo strukture in količine
odpadkov ter podatkov ne posredujejo upravnemu organu

občine pristojnemu za varstvo okolja (prvi odstavek
44. člena),

13. odlagajo na odlagališče posebne odpadke, ki vsebu-
jejo nevarne snovi in/ali posebne odpadke, za katere si niso
pridobili mnenja upravnega organa občine, pristojnega za
varstvo okolja oziroma mnenja strokovne inštitucije (drugi
in tretji odstavek 27. člena),

14. odlagajo na odlagališče odpadke v nasprotju s četr-
tim in petim odstavkom 27. člena,

15. ne sprejmejo poslovnika o upravljanju in vzdrževa-
nju odlagališča odpadkov oziroma ne delujejo v skladu z
določili poslovnika (29. člen),

16. ne sklenejo pogodbe s povzročiteljem odpadkov
oziroma mu ne izdajo odločbe o ravnanju z odpadki (drugi
odstavek 27. člena, prvi odstavek 45. člena),

17. ne ugotavljajo nepravilnega ravnanja z odpadki in
kršitelja ne prijavijo pristojni inšpekciji (tretji odstavek
46. člena).

27. člen

Prvi odstavek 49. člena odloka (kazenske določbe) se v
skladu z dopolnitvami in spremembami posameznih členov
odloka spremeni tako, da se v celoti glasi:

(1) Z denarno kaznijo najmanj 35.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki opravlja
samostojno gospodarsko dejavnost, če kot povzročitelj:

1. ne sortira odpadkov v skladu z 8.b členom,
2. ne vzdržuje zbirnega in odjemnega mesta (prvi od-

stavek 10. člena),
3. ne odlaga odpadkov v posode za odpadke po

12. členu oziroma odlaga odpadke izven posod za odpadke
(13. člen),

4. odlaga odpadke v nasprotju s 14. členom,
5. v času odvoza ne pripelje posod za odpadke na

odjemno mesto ali jih po izpraznitvi ne vrne na zbirno mesto
(16. člen),

6. ne vzdržuje čistoče na zbirnih in odjemnih mestih,
dovoznih poteh ali v zimskem času ne omogoči izvajalcu
dostopa do odjemnih mest (prvi odstavek 17. člena),

7. ne odlaga ostankov hrane in drugih bioloških odpad-
kov v zaprte posode za odpadke ali v tipizirane posode za
odpadke v plastičnih vrečkah (18. člen),

8. ne nabavi ustreznih tipiziranih posod za odpadke
(22.a člen),

9. ne odvaža odpadkov z ustreznimi vozili (tretji odsta-
vek 25. člena),

10. odlaga odpadne inertne gradbene materiale v oko-
lje, ne da bi si predhodno pridobil dovoljenje za poseg v
prostor (prvi odstavek 28. člena),

11. si ne pridobi mnenja uprave za urejanje prostora in
varstvo okolja Mestne občine Slovenj Gradec za deponiranje
inertnega odpadnega gradbenega materiala izven stavbnega
zemljišča pred izdajo dovoljenja za poseg v prostor (drugi
odstavek 28. člena),

12. odlaga odpadke izven odlagališča odpadkov
(31. člen),

13. kuri odpadke na prostem ali v drobnih kuriščih in
povzroča emisije, ki škodujejo okolju (32. člen),

14. ne sporoči izvajalcem podatkov in sprememb, ki se
nanašajo na prvi in drugi odstavek 36. člena tega odloka
(37. člen),

15. ne posreduje izvajalcem podatkov o odpadkih
(45. člen).

28. člen

51. člen odloka se spremeni tako, da se v celoti glasi:



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 7047Št. 81 – 19. XII. 1997

51. člen

(1) Z denarno kaznijo najmanj 15.000 tolarjev se kaz-
nuje posameznik, če kot povzročitelj:

1. stori prekršek naveden v 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10.,
11., 12., 13. in 14. točki prvega odstavka 49. člena,

2. ne sortira odpadkov in jih ne odlaga ločeno v ustrez-
ne tipizirane posode (tretji odstavek 8.a člena)

(2) Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se na kraju samem
kaznuje posameznik, če stori prekršek, naveden v prvem
odstavku 49. člena in v 2. točki prvega odstavka tega člena.

29. člen

V poglavju XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
se črta 53. člen in drugi odstavek 55. člena. V tretjem
odstavku 55. člena se beseda “začetka” nadomesti z besedo
“pričetka”.

30. člen

Za 55. členom odloka se doda nov 55.a člen, ki glasi:

55.a člen

(1) Vsaka pravna oseba javnega ali zasebnega prava in
fizične osebe, ki že opravljajo gospodarsko ali drugo dejav-
nost in še nimajo odločbe izvajalca za ravnanje z odpadki, so
dolžne v roku 90 dni po uveljavitvi tega odloka posredovati
ustrezne podatke o odpadkih izvajalcu, da le-ta izda odločbo
o ravnanju z odpadki.

(2) Brez odločbe o ravnanju z odpadki ni možno odla-
ganje na komunalnem odlagališču odpadkov.

31. člen

Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1.
1998.

Slovenj Gradec, dne 2. decembra 1997.

Predsednik
Sveta mestne Občine

Slovenj Gradec
Niko R. Kolar l. r.

3840.

Svet mestne občine Slovenj Gradec je na podlagi
16. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec na 35. seji,
ki je bila dne 25. 11. 1997 sprejel

S K L E P

I

Svet mestne občine Slovenj Gradec razveljavi odlok o
prispevku za investicijska vlaganja na področju vodooskrbe,
kanalizacije, toplovodnega ogrevanja, odvoza in deponira-
nja odpadkov (Uradni list RS, št. 10/97), št. 353-001/97.

II

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 1998
dalje oziroma od dneva izdaje soglasja pristojnega ministrs-
tva k predlaganim cenam komunalnih storitev vključno s
prispevkom.

Št. 353-001/97
Slovenj Gradec, dne 26. novembra 1997.

Predsednik
Sveta mestne občine

Slovenj Gradec
Niko R. Kolar l. r.

SLOVENSKE KONJICE

3841.

Na podlagi 42., 43., 44. in 45. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in 7., 12. in 20. člena
pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vred-
nosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin
(Uradni list SRS, št. 8/87) ter 13. člena statuta Občine
Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski
svet občine Slovenske Konjice na 31. seji dne 27. 11. 1997
sprejel

O D L O K
o plačilu sorazmernega deleža stroškov opremljanja
stavbnega zemljišča na območju Občine Slovenske

Konjice

1. člen

S tem odlokom se določa plačilo in podrobnejši izračun
sorazmernega dela stroškov priprave in opremljanja stavbne-
ga zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti sekundarnega
omrežja na območju Občine Slovenske Konjice.

2. člen

Investitor, ki namerava graditi nov objekt, prizidati ali
nadzidati obstoječi objekt na območju Občine Slovenske
Konjice in je za to potrebno gradbeno dovoljenje ali odločba
o priglasitvi del, je dolžan plačati sorazmerni del stroškov za
opremljanje stavbnega zemljišča.

Investitor, ki namerava graditi nadomestni objekt ali
spremeniti namembnost objekta, je dolžan plačati sorazmer-
ni del stroškov opremljanja stavbnega zemljišča, če z novim
objektom ali s spremembo namembnosti poveča priključke
na komunalne objekte in naprave, oziroma se mora povečati
zmogljivost teh objektov in naprav in če za te še ni plačal
sorazmernega dela stroškov.

3. člen

Sorazmerni del stroškov za opremljanje stavbnega zem-
ljišča se določi kot povprečje stroškov opremljanja za kva-
dratni meter stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi
objekti in napravami sekundarnega omrežja na celotnem
območju Občine Slovenske Konjice in se obračuna skladno
z naslednjimi kriteriji in merili:

1. Priključitev na objekte in naprave individualne ko-
munalne rabe se obračuna po naslednjih kriterijih (glede na
povprečne stroške komunalne opreme):

– vodovod 20%
– vročevod ali plinski razvod 24%
– fekalna kanalizacija 27%
– elektroenergetsko omrežje 14%
– telefonsko omrežje 8%
– KTV 7%
2. Priključitev na objekte in naprave kolektivne komu-

nalne rabe se obračuna po naslednjih kriterijih (glede na
povprečne stroške komunalne opreme):
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– asfaltirana cesta / makadamska cesta 55%/25%
– meteorna kanalizacija 15%
– javna razsvetljava 9%
– hidrantna mreža 13%
– igrišča-javne zelene površine 2%
– pločniki 6%
Priključitev na komunalne objekte in naprave se obra-

čuna v primeru, da je obravnavano stavbno zemljišče odda-
ljeno od primarnih ali sekundarnih komunalnih naprav manj
kot 200 m.

3. Tako izračunani stroški se korigirajo s faktorji, ki
upoštevajo lokacijo objekta:

K = 0,6 na območju mesta
K = 0,8 za strnjena naselja
K = 1,0 za razpršeno gradnjo
4.Tako izračunani stroški se še dodatno korigirajo s

faktorji, ki upoštevajo namembnost objekta:
k = 0,50 za poslovne objekte
k = 0,40 za stanovanjske objekte
k = 0,30 za proizvodne objekte
k = 0,15 za garaže in športne objekte
k = 0,10 za kmetijske in druge pomožne gospodarske

objekte
k = 0,80 za sekundarna bivališča
Komunalni prispevek se ne plača na demografsko ogro-

ženih območjih, razen za sekundarna bivališča.

4. člen

Izhodiščno ceno za izračun sorazmernega dela stroškov
opremljanja stavbnega zemljišča na območju Občine Slo-
venske Konjice določi občinski svet občine na dan 31. de-
cembra za prihodnje koledarsko leto, sicer se uporabijo dolo-
čila iz 7. člena tega odloka.

Pri izračunu sorazmernega deleža stroškov opremljanja
stavbnega zemljišča se za objekt upošteva dejanska koristna
površina objekta iz projektno tehnične dokumentacije za
pridobitev gradbenega dovoljenja.

5. člen

Sorazmerni del stroškov za opremljanje stavbnega
zemljišča ne zajema stroškov izvedbe priključkov in pri-
ključnih taks za priključitev objektov na komunalne objek-
te in naprave.

6. člen

Ne glede na lastništvo zemljišča namenjenega za pozi-
davo, se sorazmerni del stroškov za opremljanje stavbnega
zemljišča zaračuna na enak način po celotnem območju ob-
čine.

7. člen

Investitor je dolžan plačati sorazmerni del stroškov
opremljanja stavbnega zemljišča za vse tiste zgrajene objek-
te in naprave individualne in kolektivne komunalne rabe, na
katere je objekt možno priključiti v naslednjih dveh letih.

8. člen

Izhodiščne cene iz tega odloka se revalorizirajo s pov-
prečnim indeksom podražitve za stanovanjsko gradnjo, ki ga
objavlja GZS – Združenje za gradbeništvo in IGM.

9. člen

Sredstva zbrana po tem odloku so prihodek proračuna,
občina pa jih namenja za vlaganje v izboljšanje komunalne
infrastukture.

10. člen

Sorazmerni del stroškov opremljanja stavbnega zemlji-
šča po določbah tega odloka odmeri investitorju občinska
uprava.

Brez potrdila o plačanem prispevku ni možno izdati
gradbenega dovoljenja.

11. člen

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

Št. 012/8/97-9101 01
Slovenske Konjice, dne 27. novembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Slovenske Konjice
Stane Frim, dipl. ek. l. r.

3842.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo) ter 3. in 56. člena
zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS,
št. 15/94, št. 13/95 – odl. US, št. 34/96 – odl US, št. 38/96 in
št. 43/96 – odl. US) je Svet krajevne skupnosti Draža vas na
seji dne 10. 12. 1997 sprejel

S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje

Krajevne skupnosti Draža vas

1. člen

Na podlagi poročila Volilne komisije krajevne skup-
nosti Draža vas o izidu glasovanja dne 23. 11. 1997 na
referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka, se uve-
de samoprispevek v denarju na območju Krajevne skupno-
sti Draža vas.

2. člen

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

3. člen

S samoprispevkom zbrana sredstva bodo namensko
uporabljena za sofinanciranje naslednjega programa :

1. Izgradnja pločnika, asfaltiranje cest in obnova vaš-
kih vodnjakov.

2. Modernizacija in razširitev javne razsvetljave.
3. Dograditev kanalizacije.
4. Razširitev trafo postaj.
5. Izgradnja otroškega in tenis igrišča.
6. Sofinanciranje gasilskega vozila, razširitev hidrant-

nega omrežja.
7. Sofinanciranje razširitve pokopališča in urejanja

cerkve.
8. Nakup zemljišča za avtobusne postaje.

4. člen

Samoprispevek bodo plačevali občani, ki imajo stalno
prebivališče na območju Krajevne skupnosti Draža vas po
stopnji 2%:

– od neto plače oziroma nadomestila plače ter nagrade
in od plačila dopolnilnega dela po pogodbi o delu;
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– od neto zavarovalne osnove samostojnih podjetnikov
posameznikov,

– od neto osnove za plačilo prispevkov lastnikov družb,
ki si ne izplačujejo plače,

– od neto pokojnin,
– od katastrskega dohodka,
– začasno zaposleni v tujini s stalnim prebivališčem na

območju Krajevne skupnosti Draža vas od osnove, ki je enaka
povprečni plači v gospodarstvu RS za preteklo trimesečje;

– od neto dobička tistih, ki opravljajo postransko de-
javnost.

Lastniki stanovanjske hiše, počitniške hiše ali vinske
kleti, ki nimajo na območju Krajevne skupnosti Draža vas
stalnega prebivališča, plačajo samoprispevek letno v višini
tolarske protivrednosti 100 DEM po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila.

5. člen

Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač, nado-
mestil, pokojnin in drugih prejemkov navedenih v 4. členu
tega sklepa, pri vsakem izplačilu.

Zavezancem, ki plačujejo samoprispevek na podlagi
katastrskega dohodka, samostojnim podjetnikom posamez-
nikom in osebam, ki opravljajo postransko dejavnost, bo
obračunavala in odtegovala samoprispevek Davčna uprava
RS, Davčni urad Celje, izpostava Slovenske Konjice.

Ob vsakem nakazilu samoprispevka je potrebno Kra-
jevni skupnosti Draža vas dostaviti seznam zavezancev, za
katere se nakazuje samoprispevek.

Lastniki stanovanjskih hiš, počitniških hiš in vinskih
kleti, ki nimajo na območju Krajevne skupnosti Draža vas
stalnega prebivališča in začasno zaposleni v tujini s stalnim
prebivališčem na območju Krajevne skupnosti Draža vas,
plačujejo samoprispevek s položnico, ki jo izstavi Krajevna
skupnost Draža vas.

6. člen

Samoprispevek se ne plačuje od prejemkov iz socialno-
varstvenih pomoči, od priznavalnin, od invalidnine in od
drugih prejemkov po predpisih o vojaških invalidih 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 predpisih o starostnem zavarovanju
kmetov, od štipendij učencev in študentov ter od nagrad, ki
jih prejemajo študenti in učenci na proizvodnem delu oziro-
ma na delovni praksi.

Samoprispevek se ne plačuje od osebnega dohodka ob-
čanov, ki ne presega znesek osebnega prejemka, ki zagotav-
lja materialno in socialno varnost občanov, določenega z
zakonom.

Občani, ki bi bili socialno ogroženi zaradi plačila sa-
moprispevka, bodo svoje pravice lahko uveljavljali pri Svetu
krajevne skupnosti Draža vas.

7. člen

Sredstva, zbrana s samoprispevkom se bodo zbirala na
posebnem žiro računu Krajevne skupnosti Draža vas številka
50700-842-049-82037.

8. člen

Za zbiranje sredstev je odgovoren Svet krajevne skupno-
sti Draža vas, ki hkrati skrbi za izvajanje sprejetega programa.

9. člen

Nadzor nad zbiranjem in uporabo s samoprispevkom
zbranih sredstev opravlja Svet krajevne skupnosti Draža vas,

ki je dolžan vsako leto najmanj enkrat poročati zboru kraja-
nov o višini zbranih in porabljenih sredstev.

10. člen

Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačajo v določe-
nem roku, se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za
izterjavo davkov.

11. člen

Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka
kontrolira Ministrstvo za finance RS, Davčna uprava RS,
Davčni urad Celje, izpostava Slovenske Konjice in Agencija
RS za plačilni promet v okviru svojih pristojnosti.

12. člen

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

Draža vas, dne 10. decembra 1997.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti

Draža vas
Dušan Arbajter l. r.

3843.

Na podlagi 3. člena sklepa o razpisu referenduma za
uvedbo krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Dra-
ža vas (Uradni list RS, št. 64/97) daje Volilna komisija
krajevne skupnosti Draža vas

P O R O Č I L O
o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo

krajevnega samoprispevka za območje
Krajevne skupnosti Draža vas

Na območju Krajevne skupnosti Draža vas so bili na
referendumu 23. novembra 1997 za uvedbo krajevnega sa-
moprispevka ugotovljeni naslednji izidi glasovanja:

1. V volilni imenik je bilo vpisanih 350 volivcev.
2. Po volilnem imeniku je glasovalo 287 volivcev.
3. S potrdilom pristojnega organa je glasovalo 5 voliv-

cev.
4. Glasovalo je skupno 292 volivcev.
5. Neveljavni glasovnici sta bili 2.
6. Veljavnih glasovnic je bilo 290.
7. ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 203 volivcev

ali 69,52% volivcev, ki so glasovali.
8. PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 87 voliv-

cev ali 29,79% volivcev, ki so glasovali.
Na podlagi izida glasovanja in 23. člena zakona o refe-

rendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, št.
13/95 – odl. US, št. 34/96 – odl. US, št. 38/96 in št. 43/96 –
odl. US) Volilna komisija Krajevne skupnosti Draža vas
ugotavlja, da je bila v Krajevni skupnosti Draža vas na
referendumu sprejeta odločitev za uvedbo krajevnega samo-
prispevka, ker je za uvedbo samoprispevka glasovala večina
volivcev, ki so glasovali.

Draža vas, dne 23. novembra 1997.

Predsednik
Volilne komisije

krajevne skupnosti Draža vas
Franc Kvas l. r.
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3844.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo) ter 3. in 56. člena
zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS,
št. 15/94, št. 13/95 – odl. US, št. 34/96 – odl. US, št. 38/96 in
št. 43/96 – odl. US) je Svet krajevne skupnosti Jernej na seji
dne 10. 12. 1997 sprejel

S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje

Krajevne skupnosti Jernej

1. člen

Na podlagi poročila Volilne komisije krajevne skupno-
sti Jernej o izidu glasovanja dne 23. 11. 1997 na referendu-
mu za uvedbo krajevnega samoprispevka, se uvede samo-
prispevek v denarju na območju Krajevne skupnosti Jernej.

2. člen

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

3. člen

S samoprispevkom zbrana sredstva bodo namensko
uporabljena za sofinanciranje naslednjega programa:

1. Preplastitev in asfaltiranje ceste Kolačno–Brezje.
2. Preplastitev lokalne ceste Jernej–Zg. Laže.
3. Javna razsvetljava Jernej, Zg. Laže, Ličenca.
4. Preplastitev lokalne ceste Pušnik–Sp. Laže.
5. Preplastitev lokalne ceste Jernej–Zbelovo.
6. Modernizacija ceste, asfaltiranje, širjenje v Selskem

vrhu.
7. Asfaltiranje ceste Ličenca–Črete.
8. Asfaltiranje krajevne ceste v Petelinjeku.
9. Asfaltiranje ceste Jernej–Kravjek–Rupnik.

4. člen

Samoprispevek bodo plačevali občani, ki imajo stalno
prebivališče na območju Krajevne skupnosti Jernej po stop-
nji 2%:

– od neto plače oziroma nadomestila plače ter nagrade
in od plačila dopolnilnega dela po pogodbi o delu;

– od neto zavarovalne osnove samostojnih podjetnikov
posameznikov,

– od neto osnove za plačilo prispevkov lastnikov družb,
ki si ne izplačujejo plače,

– od neto pokojnin,
– od katastrskega dohodka,
– začasno zaposleni v tujini s stalnim prebivališčem na

območju Krajevne skupnosti Jernej od osnove, ki je enaka
povprečni plači v gospodarstvu RS za preteklo trimesečje;

– od neto dobička tistih, ki opravljajo postransko de-
javnost.

Lastniki stanovanjske hiše, počitniške hiše ali vinske
kleti, ki nimajo na območju Krajevne skupnosti Jernej stal-
nega prebivališča, plačajo samoprispevek letno v višini to-
larske protivrednosti 100 DEM po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila.

5. člen

Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač, nado-
mestil, pokojnin in drugih prejemkov navedenih v 4. členu
tega sklepa, pri vsakem izplačilu.

Zavezancem, ki plačujejo samoprispevek na podlagi
katastrskega dohodka, samostojnim podjetnikom posamez-

nikom in osebam, ki opravljajo postransko dejavnost, bo
obračunavala in odtegovala samoprispevek Davčna uprava
RS, Davčni urad Celje, izpostava Slovenske Konjice.

Ob vsakem nakazilu samoprispevka je potrebno Kra-
jevni skupnosti Jernej dostaviti seznam zavezancev, za kate-
re se nakazuje samoprispevek.

Lastniki stanovanjskih hiš, počitniških hiš in vinskih
kleti, ki nimajo na območju Krajevne skupnosti Jernej stal-
nega prebivališča in začasno zaposleni v tujini s stalnim
prebivališčem na območju Krajevne skupnosti Jernej, plaču-
jejo samoprispevek s položnico, ki jo izstavi Krajevna skup-
nost Jernej.

6. člen

Samoprispevek se ne plačuje od prejemkov iz socialno-
varstvenih pomoči, od priznavalnin, od invalidnine in od
drugih prejemkov po predpisih o vojaških invalidih 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 predpisih o starostnem zavarovanju
kmetov, od štipendij učencev in študentov ter od nagrad, ki
jih prejemajo študenti in učenci na proizvodnem delu oziro-
ma na delovni praksi.

Samoprispevek se ne plačuje od osebnega dohodka ob-
čanov, ki ne presega znesek osebnega prejemka, ki zagotav-
lja materialno in socialno varnost občanov, določenega z
zakonom.

Občani, ki bi bili socialno ogroženi zaradi plačila sa-
moprispevka, bodo svoje pravice lahko uveljavljali pri Svetu
krajevne skupnosti Jernej.

7. člen

Sredstva, zbrana s samoprispevkom se bodo zbirala na
posebnem žiro računu Krajevne skupnosti Jernej številka
50700-842-049-82042 .

8. člen

Za zbiranje sredstev je odgovoren Svet krajevne skup-
nosti Jernej, ki hkrati skrbi za izvajanje sprejetega programa.

9. člen

Nadzor nad zbiranjem in uporabo s samoprispevkom
zbranih sredstev opravlja Svet krajevne skupnosti Jernej, ki
je dolžan vsako leto najmanj enkrat poročati zboru krajanov
o višini zbranih in porabljenih sredstev.

10. člen

Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačajo v določe-
nem roku, se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za
izterjavo davkov.

11. člen

Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka
kontrolira Ministrstvo za finance RS, Davčna uprava RS,
Davčni urad Celje, izpostava Slovenske Konjice in Agencija
RS za plačilni promet v okviru svojih pristojnosti.

12. člen

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

Jernej, dne 10. decembra 1997.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti

Jernej
Štefan Trunkl l. r.
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3845.

Na podlagi 3. člena sklepa o razpisu referenduma za
uvedbo krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Jer-
nej (Uradni list RS, št. 64/97) daje Volilna komisija krajevne
skupnosti Jernej

P O R O Č I L O
o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo

krajevnega samoprispevka za območje Krajevne
skupnosti Jernej

Na območju Krajevne skupnosti Jernej so bili na refe-
rendumu 23. novembra 1997 za uvedbo krajevnega samo-
prispevka ugotovljeni naslednji izidi glasovanja:

1. V volilni imenik je bilo vpisanih 603 volivcev.
2. Po volilnem imeniku je glasovalo 483 volivcev.
3. S potrdilom pristojnega organa ni glasoval nihče.
4. Glasovalo je skupno 483 volivcev.
5. Neveljavnih glasovnic je bilo 5.
6. Veljavnih glasovnic je bilo 478.
7. ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 291 volivcev

ali 60,25% volivcev, ki so glasovali.
8. PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 187 vo-

livcev ali 38,72% volivcev, ki so glasovali.
Na podlagi izida glasovanja in 23. člena zakona o refe-

rendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, št.
13/95 – odl. US, št. 34/96 – odl. US, št. 38/96 in št. 43/96 –
odl. US) Volilna komisija krajevne skupnosti Jernej ugotav-
lja, da JE bila v Krajevni skupnosti Jernej na referendumu
sprejeta odločitev za uvedbo krajevnega samoprispevka, ker
je za uvedbo samoprispevka glasovala večina volivcev, ki so
glasovali.

Jernej, dne 23. novembra 1997.

Predsednica
Volilne komisije

krajevne skupnosti Jernej
Cvetka Furman l. r.

3846.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo) ter 3. in 56. člena
zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS,
št. 15/94, št. 13/95 – odl. US, št. 34/96 – odl. US, št. 38/96 in
št. 43/96 – odl. US) je Svet krajevne skupnosti Polene na seji
dne 10. 12. 1997 sprejel

S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje

Krajevne skupnosti Polene

1. člen

Na podlagi poročila Volilne komisije Krajevne
skupnosti Polene o izidu glasovanja dne 23. 11. 1997 na
referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka, se uvede
samoprispevek v denarju na območju Krajevne skupnosti
Polene.

2. člen

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

3. člen

S samoprispevkom zbrana sredstva bodo namensko
uporabljena za sofinanciranje naslednjega programa:

1. Preplastitev in sanacija asfalta Zg. Polene.
2. Sanacija kapelice v Zg. Polenah.
3. Izgradnja doma krajanov in pridobitev dokumentacije.
4. Podaljšanje vodovoda in postavitev dveh hidrantov.
5. Tekoče vzdrževanje cestnega omrežja in zimsko plu-

ženje.
6. Povezava in sanacija ceste Zgornje-Spodnje Polene,

nasip gramoza in izdelava propustov v dolžini ca. 800 m.

4. člen

Samoprispevek bodo plačevali občani, ki imajo stalno
prebivališče na območju Krajevne skupnosti Polene po stop-
nji 2%:

– od neto plače oziroma nadomestila plače ter nagrade
in od plačila dopolnilnega dela po pogodbi o delu,

– od neto zavarovalne osnove samostojnih podjetnikov
posameznikov,

– od neto osnove za plačilo prispevkov lastnikov družb,
ki si ne izplačujejo plače,

– od neto pokojnin,
– od katastrskega dohodka,
– začasno zaposleni v tujini s stalnim prebivališčem na

območju Krajevne skupnosti Polene od osnove, ki je enaka
povprečni plači v gospodarstvu RS za preteklo trimesečje,

– od neto dobička tistih, ki opravljajo postransko de-
javnost.

Lastniki stanovanjske hiše, počitniške hiše ali vinske
kleti, ki nimajo na območju Krajevne skupnosti Polene stal-
nega prebivališča, plačajo samoprispevek letno v višini to-
larske protivrednosti 100 DEM po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila.

5. člen

Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač, nado-
mestil, pokojnin in drugih prejemkov navedenih v 4. členu
tega sklepa, pri vsakem izplačilu.

Zavezancem, ki plačujejo samoprispevek na podlagi
katastrskega dohodka, samostojnim podjetnikom posamez-
nikom in osebam, ki opravljajo postransko dejavnost, bo
obračunavala in odtegovala samoprispevek Davčna uprava
RS, Davčni urad Celje, izpostava Slovenske Konjice.

Ob vsakem nakazilu samoprispevka je potrebno Kra-
jevni skupnosti Polene dostaviti seznam zavezancev, za ka-
tere se nakazuje samoprispevek.

Lastniki stanovanjskih hiš, počitniških hiš in vinskih
kleti, ki nimajo na območju Krajevne skupnosti Polene stal-
nega prebivališča in začasno zaposleni v tujini s stalnim
prebivališčem na območju Krajevne skupnosti Polene, pla-
čujejo samoprispevek s položnico, ki jo izstavi Krajevna
skupnost Polene.

6. člen

Samoprispevek se ne plačuje od prejemkov iz socialno-
varstvenih pomoči, od priznavalnin, od invalidnine in od
drugih prejemkov po predpisih o vojaških invalidih 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 predpisih o starostnem zavarovanju
kmetov, od štipendij učencev in študentov ter od nagrad, ki
jih prejemajo študenti in učenci na proizvodnem delu oziro-
ma na delovni praksi.
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Samoprispevek se ne plačuje od osebnega dohodka ob-
čanov, ki ne presega zneska osebnega prejemka, ki zagotav-
lja materialno in socialno varnost občanov, določenega z
zakonom.

Občani, ki bi bili socialno ogroženi zaradi plačila sa-
moprispevka, bodo svoje pravice lahko uveljavljali pri Svetu
krajevne skupnosti Polene.

7. člen

Sredstva, zbrana s samoprispevkom se bodo zbirala na
posebnem žiro računu Krajevne skupnosti Polene številka
50700-842-049-82058 .

8. člen

Za zbiranje sredstev je odgovoren Svet krajevne skup-
nosti Polene, ki hkrati skrbi za izvajanje sprejetega pro-
grama.

9. člen

Nadzor nad zbiranjem in uporabo s samoprispevkom
zbranih sredstev opravlja Svet krajevne skupnosti Polene, ki
je dolžan vsako leto najmanj enkrat poročati zboru krajanov
o višini zbranih in porabljenih sredstev.

10. člen

Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačajo v določe-
nem roku, se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za
izterjavo davkov.

11. člen

Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka
kontrolira Ministrstvo za finance RS, Davčna uprava RS,
Davčni urad Celje, izpostava Slovenske Konjice in Agencija
RS za plačilni promet v okviru svojih pristojnosti.

12. člen

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

Polene, dne 10. decembra 1997.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti

Polene
Jože Vipotnik l. r.

3847.

Na podlagi 3. člena sklepa o razpisu referenduma za
uvedbo krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Po-
lene (Uradni list RS, št. 64/97) daje Volilna komisija krajev-
ne skupnosti Polene

P O R O Č I L O
o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo

krajevnega samoprispevka za območje Krajevne
skupnosti Polene

Na območju Krajevne skupnosti Polene so bili na refe-
rendumu 23. novembra 1997 za uvedbo krajevnega samo-
prispevka ugotovljeni naslednji izidi glasovanja:

1. V volilni imenik je bilo vpisanih 136 volivcev.
2. Po volilnem imeniku je glasovalo 111 volivcev.
3. S potrdilom pristojnega organa ni glasoval nihče.

4. Glasovalo je skupno 111 volivcev.
5. Neveljavnih glasovnic je bilo 6.
6. Veljavnih glasovnic je bilo 105.
7. ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 60 volivcev

ali 54,05% volivcev, ki so glasovali.
8. PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 45 voliv-

cev ali 40,54% volivcev, ki so glasovali.
Na podlagi izida glasovanja in 23. člena zakona o referen-

dumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, št. 13/95 –
odl. US, št. 34/96 – odl US, št. 38/96 in št. 43/96 – odl. US)
Volilna komisija krajevne skupnosti Polene ugotavlja, da je bila
v Krajevni skupnosti Polene na referendumu sprejeta odločitev
za uvedbo krajevnega samoprispevka, ker je za uvedbo samo-
prispevka glasovala večina volivcev, ki so glasovali.

Polene, dne 23. novembra 1997.

Predsednik
Volilne komisije

krajevne skupnosti Polene
Ivan Furman l. r.

3848.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo) ter 3. in 56. člena
zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS,
št. 15/94, 13/95 – odl. US, 34/96 – odl. US, 38/96 in 43/96 –
odl. US) je Svet krajevne skupnosti Spodnje Grušovje na seji
dne 10. 12. 1997 sprejel

S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje

Krajevne skupnosti Spodnje Grušovje

1. člen

Na podlagi poročila Volilne komisije krajevne skupno-
sti Spodnje Grušovje o izidu glasovanja dne 23. 11. 1997 na
referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka, se uvede
samoprispevek v denarju na območju Krajevne skupnosti
Spodnje Grušovje.

2. člen

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

3. člen

S samoprispevkom zbrana sredstva bodo namensko
uporabljena za sofinanciranje programa:

1. Fini asfalt Brumec–Vivod.
2. Hidranti – 7 kom.
3. Javna razsvetljava.
4. Razširitev ceste Perovec–Podrgajs.
5. Črpalke v rezervoarju.
6. Transformator III.
7. Asfaltiranje Rebernak.
8. Ureditev kapelic.

4. člen

Samoprispevek bodo plačevali občani, ki imajo stalno
prebivališče na območju Krajevne skupnosti Spodnje Gru-
šovje po stopnji 2%:

– od neto plače oziroma nadomestila plače ter nagrade
in od plačila dopolnilnega dela po pogodbi o delu;
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– od neto zavarovalne osnove samostojnih podjetnikov
posameznikov,

– od neto osnove za plačilo prispevkov lastnikov družb,
ki si ne izplačujejo plače,

– od neto pokojnin,
– od katastrskega dohodka,
– začasno zaposleni v tujini s stalnim prebivališčem na

območju Krajevne skupnosti Spodnje Grušovje od osnove,
ki je enaka povprečni plači v gospodarstvu RS za preteklo
trimesečje,

– od neto dobička tistih, ki opravljajo postransko de-
javnost.

Lastniki stanovanjske hiše, počitniške hiše ali vinske
kleti, ki nimajo na območju Krajevne skupnosti Spodnje
Grušovje stalnega prebivališča, plačajo samoprispevek letno
v višini tolarske protivrednosti 100 DEM po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila.

5. člen

Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač, nado-
mestil, pokojnin in drugih prejemkov navedenih v 4. členu
tega sklepa, pri vsakem izplačilu.

Zavezancem, ki plačujejo samoprispevek na osnovi ka-
tastrskega dohodka, samostojnim podjetnikom posamezni-
kom in osebam, ki opravljajo postransko dejavnost, bo obra-
čunavala in odtegovala samoprispevek Davčna uprava RS,
Davčni urad Celje, izpostava Slovenske Konjice.

Ob vsakem nakazilu samoprispevka je potrebno Kra-
jevni skupnosti Spodnje Grušovje dostaviti seznam zavezan-
cev, za katere se nakazuje samoprispevek.

Lastniki stanovanjskih hiš, počitniških hiš in vinskih
kleti, ki nimajo na območju Krajevne skupnosti Spodnje
Grušovje stalnega prebivališča in začasno zaposleni v tujini
s stalnim prebivališčem na območju Krajevne skupnosti
Spodnje Grušovje, plačujejo samoprispevek s položnico, ki
jo izstavi Krajevna skupnost Spodnje Grušovje.

6. člen

Samoprispevek se ne plačuje od prejemkov iz socialno-
varstvenih pomoči, od priznavalnin, od invalidnine in od drugih
prejemkov po predpisih o vojaških invalidih vojne, od denarne-
ga nadomestila za telesno okvaro, od dodatka za pomoč in
postrežbo, od pokojnine, ki ne presega zneska najnižje pokojni-
ne za polno pokojninsko dobo, od starostne pokojnine, priznane
po predpisih o starostnem zavarovanju kmetov, od štipendij
učencev in študentov ter od nagrad, ki jih prejemajo študenti in
učenci na proizvodnem delu oziroma na delovni praksi.

Samoprispevek se ne plačuje od osebnega dohodka ob-
čanov, ki ne presega znesek osebnega prejemka, ki zagotav-
lja materialno in socialno varnost občanov, določenega z
zakonom.

Občani, ki bi bili socialno ogroženi zaradi plačila sa-
moprispevka, bodo svoje pravice lahko uveljavljali pri Svetu
krajevne skupnosti Spodnje Grušovje.

7. člen

Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo zbirala na
posebnem žiro računu Krajevne skupnosti Spodnje Grušovje
številka 50700-842-049-82063.

8. člen

Za zbiranje sredstev je odgovoren Svet krajevne skup-
nosti Spodnje Grušovje, ki hkrati skrbi za izvajanje sprejete-
ga programa.

9. člen

Nadzor nad zbiranjem in uporabo s samoprispevkom
zbranih sredstev opravlja Svet krajevne skupnosti Spodnje

Grušovje, ki je dolžan vsako leto najmanj enkrat poročati
zboru krajanov o višini zbranih in porabljenih sredstev.

10. člen

Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačajo v določe-
nem roku, se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za
izterjavo davkov.

11. člen

Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka
kontrolira Ministrstvo za finance RS, Davčna uprava RS,
Davčni urad Celje, izpostava Slovenske Konjice in Agencija
RS za plačilni promet v okviru svojih pristojnosti.

12. člen

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

Spodnje Grušovje, dne 10. decembra 1997.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti

Spodnje Grušovje
Anton Polegek l. r.

3849.

Na podlagi 3. člena sklepa o razpisu referenduma za
uvedbo krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost
Spodnje Grušovje (Uradni list RS, št. 64/97) daje Volilna
komisija krajevne skupnosti Spodnje Grušovje

P O R O Č I L O
o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo

krajevnega samoprispevka za območje Krajevne
skupnosti Spodnje Grušovje

Na območju Krajevne skupnosti Spodnje Grušovje so
bili na referendumu dne 23. novembra 1997 za uvedbo krajev-
nega samoprispevka ugotovljeni naslednji izidi glasovanja:

1. V volilni imenik je bilo vpisanih 153 volivcev.
2. Po volilnem imeniku je glasovalo 133 volivcev.
3. S potrdilom pristojnega organa ni glasoval nihče.
4. Glasovalo je skupno 133 volivcev.
5. Neveljavna glasovnica je bila 1.
6. Veljavnih glasovnic je bilo 132.
7. ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 96 volivcev

ali 72,18% volivcev, ki so glasovali.
8. PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 36 voliv-

cev ali 27,07% volivcev, ki so glasovali.
Na podlagi izida glasovanja in 23. člena zakona o refe-

rendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, št.
13/95 – odl. US, št. 34/96 – odl. US, št. 38/96 in št. 43/96 –
odl. US) Volilna komisija krajevne skupnosti Spodnje Gru-
šovje ugotavlja, da je bila v Krajevni skupnosti Spodnje
Grušovje na referendumu sprejeta odločitev za uvedbo kra-
jevnega samoprispevka, ker je za uvedbo samoprispevka
glasovala večina volivcev, ki so glasovali.

Spodnje Grušovje, dne 23. novembra 1997.

Predsednik
Volilne komisije

krajevne skupnosti
Spodnje Grušovje
Ivan Brglez l. r.
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3850.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo) ter 3. in 56. člena
zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS,
št. 15/94, št. 13/95 – odl. US, št. 34/96 – odl. US, št. 38/96 in
št. 43/96 – odl. US) je Svet krajevne skupnosti Zbelovo na
seji dne 10. 12. 1997 sprejel

S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje

Krajevne skupnosti Zbelovo

1. člen

Na podlagi poročila Volilne komisije krajevne skupno-
sti Zbelovo o izidu glasovanja dne 23. 11. 1997 na referen-
dumu za uvedbo krajevnega samoprispevka, se uvede samo-
prispevek v denarju na območju Krajevne skupnosti Zbelovo.

2. člen

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

3. člen

S samoprispevkom zbrana sredstva bodo namensko
uporabljena za sofinanciranje programa:

1. Asfaltiranje krajevnih cest (Sp. Laže, Podpeč, Zbe-
lovska gora)

2. Vzdrževanje in preplastitev obstoječih cest in vzdr-
ževanje objektov.

3. Ureditev kanalizacije (Sp. Laže, Zbelovo).
4. Razširitev razsvetljave.
5. Dokončanje gradnje bazena.
6. Sofinanciranje cisterne za GD Zbelovo.
7. Obnova in vzdrževanje mostov (Podpeč, Zbelovo).
8. Preplastitev igrišča.

4. člen

Samoprispevek bodo plačevali občani, ki imajo stalno
prebivališče na območju Krajevne skupnosti Zbelovo po
stopnji 2%:

– od neto plače oziroma nadomestila plače ter nagrade
in od plačila dopolnilnega dela po pogodbi o delu;

– od neto zavarovalne osnove samostojnih podjetnikov
posameznikov,

– od neto osnove za plačilo prispevkov lastnikov družb,
ki si ne izplačujejo plače,

– od neto pokojnin,
– od katastrskega dohodka,
– začasno zaposleni v tujini s stalnim prebivališčem na

območju Krajevne skupnosti Zbelovo od osnove, ki je enaka
povprečni plači v gospodarstvu RS za preteklo trimesečje;

– od neto dobička tistih, ki opravljajo postransko de-
javnost.

Lastniki stanovanjske hiše, počitniške hiše ali vinske
kleti, ki nimajo na območju Krajevne skupnosti Zbelovo
stalnega prebivališča, plačajo samoprispevek letno v višini
tolarske protivrednosti 100 DEM po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila.

5. člen

Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač, nado-
mestil, pokojnin in drugih prejemkov navedenih v 4. členu
tega sklepa, pri vsakem izplačilu.

Zavezancem, ki plačujejo samoprispevek na osnovi ka-
tastrskega dohodka, samostojnim podjetnikom posamezni-

kom in osebam, ki opravljajo postransko dejavnost, bo obra-
čunavala in odtegovala samoprispevek Davčna uprava RS,
Davčni urad Celje, izpostava Slovenske Konjice.

Ob vsakem nakazilu samoprispevka je potrebno Kra-
jevni skupnosti Zbelovo dostaviti seznam zavezancev, za
katere se nakazuje samoprispevek.

Lastniki stanovanjskih hiš, počitniških hiš in vinskih
kleti, ki nimajo na območju Krajevne skupnosti Zbelovo
stalnega prebivališča in začasno zaposleni v tujini s stalnim
prebivališčem na območju Krajevne skupnosti Zbelovo, pla-
čujejo samoprispevek s položnico, ki jo izstavi Krajevna
skupnost Zbelovo.

6. člen

Samoprispevek se ne plačuje od prejemkov iz socialno-
varstvenih pomoči, od priznavalnin, od invalidnine in od
drugih prejemkov po predpisih o vojaških invalidih 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 predpisih o starostnem zavarovanju
kmetov, od štipendij učencev in študentov ter od nagrad, ki
jih prejemajo študenti in učenci na proizvodnem delu oziro-
ma na delovni praksi.

Samoprispevek se ne plačuje od osebnega dohodka ob-
čanov, ki ne presega znesek osebnega prejemka, ki zagotav-
lja materialno in socialno varnost občanov, določenega z
zakonom.

Občani, ki bi bili socialno ogroženi zaradi plačila sa-
moprispevka, bodo svoje pravice lahko uveljavljali pri Svetu
krajevne skupnosti Zbelovo.

7. člen

Sredstva, zbrana s samoprispevkom se bodo zbirala na
posebnem žiro računu Krajevne skupnosti Zbelovo številka
50700-842-049-82079.

8. člen

Za zbiranje sredstev je odgovoren Svet krajevne skupno-
sti Zbelovo, ki hkrati skrbi za izvajanje sprejetega programa.

9. člen

Nadzor nad zbiranjem in uporabo s samoprispevkom
zbranih sredstev opravlja Svet krajevne skupnosti Zbelovo,
ki je dolžan vsako leto najmanj enkrat poročati zboru kraja-
nov o višini zbranih in porabljenih sredstev.

10. člen

Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačajo v določe-
nem roku, se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za
izterjavo davkov.

11. člen

Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka
kontrolira Ministrstvo za finance RS, Davčna uprava RS,
Davčni urad Celje, izpostava Slovenske Konjice in Agencija
RS za plačilni promet v okviru svojih pristojnosti.

12. člen

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

Zbelovo, dne 10. decembra 1997.

Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti

Zbelovo
Peter Koren l. r.
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3851.

Na podlagi 3. člena sklepa o razpisu referenduma za
uvedbo krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost
Zbelovo (Uradni list RS, št. 64/97) daje Volilna komisija
Krajevne skupnosti Zbelovo

P O R O Č I L O
o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo

krajevnega samoprispevka za območje
Krajevne skupnosti Zbelovo

Na območju Krajevne skupnosti Zbelovo so bili na
referendumu 23. novembra 1997 za uvedbo krajevnega sa-
moprispevka ugotovljeni naslednji izidi glasovanja:

1. V volilni imenik je bilo vpisanih 577 volivcev.
2. Po volilnem imeniku je glasovalo 310 volivcev.
3. S potrdilom pristojnega organa ni glasoval nihče.
4. Glasovalo je skupno 310 volivcev.
5. Neveljavnih glasovnic je bilo 8.
6. Veljavnih glasovnic je bilo 302.
7. ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 182 volivcev

ali 58,71% volivcev, ki so glasovali.
8. PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 120 vo-

livcev ali 38,71% volivcev, ki so glasovali.
Na podlagi izida glasovanja in 23. člena zakona o refe-

rendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, št.
13/95 – odl. US, št. 34/96 – odl US, št. 38/96 in št. 43/96 –
odl.US) Volilna komisija krajevne skupnosti Zbelovo ugo-
tavlja, da je bila v Krajevni skupnosti Zbelovo na referendu-
mu sprejeta odločitev za uvedbo krajevnega samoprispevka,
ker je za uvedbo samoprispevka glasovala večina volivcev,
ki so glasovali.

Zbelovo, dne 23. novembra 1997.

Predsednica
Volilne komisije

krajevne skupnosti Zbelovo
Jelka Marzidovšek l. r.

3852.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo) ter 3. in 56. člena
zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS,
št. 15/94, št. 13/95 – odl. US, št. 34/96 – odl. US, št. 38/96 in
št. 43/96 – odl. US) je Svet krajevne skupnosti Žiče na seji
dne 10. 12. 1997 sprejel

S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje

Krajevne skupnosti Žiče

1. člen

Na podlagi poročila Volilne komisije krajevne skupno-
sti Žiče o izidu glasovanja dne 23. 11. 1997 na referendumu
za uvedbo krajevnega samoprispevka, se uvede samoprispe-
vek v denarju na območju Krajevne skupnosti Žiče.

2. člen

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

3. člen

S samoprispevkom zbrana sredstva bodo namensko
uporabljena za sofinanciranje naslednjega programa:

 1. Izgradnja avtobusne postaje v centru vasi v zgor-
njem delu pri Rečniku.

 2. Dokončanje kanalizacije.
 3. Razširitev javne razsvetljave na igrišču pri šoli in pri

mostu Mernik.
 4. Sofinanciranje asfaltiranja ceste Brglez, Založnik,

Knafelc, Temnik do Kukovič – ca. 300 m.
 5. Nakup zemljišča za razširitev pokopališča – 50 arov.
 6. Popravilo mostov.
 7. Razširitev hidrantnega omrežja.
 8. Obnovitev doma krajanov in posodobitev dvorane.
 9. Obnova kapelic in župnijske cerkve.
10. Sofinanciranje simbolov Žič (turističnega društva,

prosvetnega društva in krajevne skupnosti).

4. člen

Samoprispevek bodo plačevali občani, ki imajo stalno
prebivališče na območju Krajevne skupnosti Žiče po stop-
nji 2%:

– od neto plače oziroma nadomestila plače ter nagrade
in od plačila dopolnilnega dela po pogodbi o delu,

– od neto zavarovalne osnove samostojnih podjetnikov
posameznikov,

– od neto osnove za plačilo prispevkov lastnikov družb,
ki si ne izplačujejo plače,

– od neto pokojnin,
– od katastrskega dohodka,
– začasno zaposleni v tujini s stalnim prebivališčem na

območju Krajevne skupnosti Žiče od osnove, ki je enaka
povprečni plači v gospodarstvu RS za preteklo trimesečje,

– od neto dobička tistih, ki opravljajo postransko de-
javnost.

Lastniki stanovanjske hiše, počitniške hiše ali vinske
kleti, ki nimajo na območju Krajevne skupnosti Žiče stalne-
ga prebivališča, plačajo samoprispevek letno v višini tolar-
ske protivrednosti 100 DEM po srednjem tečaju Banke Slo-
venije na dan plačila.

5. člen

Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač, nado-
mestil, pokojnin in drugih prejemkov navedenih v 4. členu
tega sklepa, pri vsakem izplačilu.

Zavezancem, ki plačujejo samoprispevek na podlagi
katastrskega dohodka, samostojnim podjetnikom posamez-
nikom in osebam, ki opravljajo postransko dejavnost, bo
obračunavala in odtegovala samoprispevek Davčna uprava
RS, Davčni urad Celje, izpostava Slovenske Konjice.

Ob vsakem nakazilu samoprispevka je potrebno Kra-
jevni skupnosti Žiče dostaviti seznam zavezancev, za katere
se nakazuje samoprispevek.

Lastniki stanovanjskih hiš, počitniških hiš in vinskih
kleti, ki nimajo na območju Krajevne skupnosti Žiče stal-
nega prebivališča in začasno zaposleni v tujini s stalnim
prebivališčem na območju Krajevne skupnosti Žiče, plaču-
jejo samoprispevek s položnico, ki jo izstavi Krajevna skup-
nost Žiče.

6. člen

Samoprispevek se ne plačuje od prejemkov iz socialno-
varstvenih pomoči, od priznavalnin, od invalidnine in od
drugih prejemkov po predpisih o vojaških invalidih vojne,
od denarnega nadomestila za telesno okvaro, od dodatka za
pomoč in postrežbo, od pokojnine, ki ne presega zneska
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najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, od starostne
pokojnine, priznane po predpisih o starostnem zavarovanju
kmetov, od štipendij učencev in študentov ter od nagrad, ki
jih prejemajo študenti in učenci na proizvodnem delu oziro-
ma na delovni praksi.

Samoprispevek se ne plačuje od osebnega dohodka ob-
čanov, ki ne presega znesek osebnega prejemka, ki zagotav-
lja materialno in socialno varnost občanov, določenega z
zakonom.

Občani, ki bi bili socialno ogroženi zaradi plačila sa-
moprispevka, bodo svoje pravice lahko uveljavljali pri Svetu
krajevne skupnosti Žiče.

7. člen

Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo zbirala na
posebnem žiro računu Krajevne skupnosti Žiče številka
50700-842-049-82084.

8. člen

Za zbiranje sredstev je odgovoren Svet krajevne skup-
nosti Žiče, ki hkrati skrbi za izvajanje sprejetega programa.

9. člen

Nadzor nad zbiranjem in uporabo s samoprispevkom
zbranih sredstev opravlja Svet krajevne skupnosti Žiče, ki je
dolžan vsako leto najmanj enkrat poročati zboru krajanov o
višini zbranih in porabljenih sredstev.

10. člen

Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačajo v določe-
nem roku, se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za
izterjavo davkov.

11. člen

Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka
kontrolira Ministrstvo za finance RS, Davčna uprava RS,
Davčni urad Celje, izpostava Slovenske Konjice in Agencija
RS za plačilni promet v okviru svojih pristojnosti.

12. člen

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

Žiče, dne 10. decembra 1997.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Žiče

Ludvik Jerman l. r.

3852.

Na podlagi 3. člena sklepa o razpisu referenduma za
uvedbo krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Ži-
če (Uradni list RS, št. 64/97) daje Volilna komisija krajevne
skupnosti Žiče

P O R O Č I L O
o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo

krajevnega samoprispevka za območje
Krajevne skupnosti Žiče

Na območju Krajevne skupnosti Žiče so bili na referen-
dumu 23. novembra 1997 za uvedbo krajevnega samopris-
pevka ugotovljeni naslednji izidi glasovanja:

1. V volilni imenik je bilo vpisanih 412 volivcev.
2. O volilnem imeniku je glasovalo 316 volivcev.
3. S potrdilom pristojnega organa ni glasoval nihče.
4. Glasovalo je skupno 316 volivcev.
5. Neveljavnih glasovnic je bilo 9.
6. Veljavnih glasovnic je bilo 307.
7. ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 161 volivcev

ali 50,95% volivcev, ki so glasovali.
8. PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 147 vo-

livcev ali 46,52% volivcev, ki so glasovali.
Na podlagi izida glasovanja in 23. člena zakona o refe-

rendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, št.
13/95 – odl. US, št. 34/96 – odl. US, št. 38/96 in št. 43/96 –
odl. US) Volilna komisija krajevne skupnosti Žiče ugotavlja,
da je bila v Krajevni skupnosti Žiče na referendumu sprejeta
odločitev za uvedbo krajevnega samoprispevka, ker je za
uvedbo samoprispevka glasovala večina volivcev, ki so gla-
sovali.

Žiče, dne 23. novembra 1997.

Predsednica
Volilne komisije

krajevne skupnosti Žiče
Tatjana Pavšer l. r.

SLOVENSKE KONJICE

3854.

Na podlagi 3. člena sklepa o razpisu referenduma za
uvedbo krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Do-
brava–Gabrovlje (Uradni list RS, št. 64/97) daje Volilna
komisija krajevne skupnosti Dobrava–Gabrovlje

P O R O Č I L O
o izidu glasovanja na referendumu 23. novembra 1997

za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje
Krajevne skupnosti Dobrava–Gabrovlje

Na območju Krajevne skupnosti Dobrava–Gabrovlje
so bili na referendumu dne 23. novembra 1997 za uvedbo
krajevnega samoprispevka ugotovljeni naslednji izidi gla-
sovanja:

1. v volilni imenik je bilo vpisanih 125 volivcev,
2. po volilnem imeniku je glasovalo 106 volivcev,
3. s potrdilom pristojnega organa ni glasoval nihče,
4. glasovalo je skupno 106 volivcev,
5. neveljavni glasovnici sta bili 2,
6. veljavnih glasovnic je bilo 104,
7. ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 40 volivcev

ali 37,73% volivcev, ki so glasovali,
8. PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 64 voliv-

cev ali 60,38% volivcev, ki so glasovali.
Na podlagi izida glasovanja in 23. člena zakona o refe-

rendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, št.
13/95 – odločba US, št. 34/96 – odločba US, št. 38/96 in št.
43/96 – odločba US) Volilna komisija krajevne skupnosti
Dobrava–Gabrovlje ugotavlja, da v Krajevni skupnosti Do-
brava–Gabrovlje na referendumu NI bila sprejeta odločitev
za uvedbo krajevnega samoprispevka, ker ni za uvedbo sa-
moprispevka glasovala večina volivcev, ki so glasovali.
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Slovenske Konjice, dne 23. novembra 1997.

Predsednik
Volilne komisije krajevne

skupnosti
Dobrava–Gabrovlje

Peter Šelih l. r.

3855.

Na podlagi 3. člena sklepa o razpisu referenduma za
uvedbo krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupno-
sti Sojek–Kamna gora v naselju Sojek (Uradni list RS, št.
64/97) daje Volilna komisija Krajevne skupnosti Sojek–Kam-
na gora

P O R O Č I L O
o izidu glasovanja na referendumu 23. novembra 1997
za uvedbo krajevnega samoprispevka za del Krajevne
skupnosti Sojek–Kamna gora v naselju Kamna gora

Na območju Krajevne skupnosti Sojek–Kamna gora v
naselju Kamna gora so bili na referendumu 23. novembra
1997 za uvedbo krajevnega samoprispevka ugotovljeni na-
slednji izidi glasovanja:

1. v volilni imenik je bilo vpisanih 79 volivcev,
2. po volilnem imeniku je glasovalo 48 volivcev,
3. s potrdilom pristojnega organa ni glasoval nihče,
4. glasovalo je skupno 48 volivcev,
5. neveljavnih glasovnic ni bilo,
6. veljavnih glasovnic je bilo 48,
7. ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 23 volivcev

ali 47,92% volivcev, ki so glasovali,
8. PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 25 voliv-

cev ali 52,08% volivcev, ki so glasovali.
Na podlagi izida glasovanja in 23. člena zakona o refe-

rendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, št.
13/95 – odločba US, št. 34/96 – odločba US, št. 38/96 in št.
43/96 – odločba US) Volilna komisija krajevne skupnosti
Sojek–Kamna gora ugotavlja, da v Krajevni skupnosti So-
jek–Kamna gora na referendumu NI bila sprejeta odločitev
za uvedbo krajevnega samoprispevka, ker za uvedbo samo-
prispevka ni glasovala večina volivcev, ki so glasovali.

Sojek, dne 23. novembra 1997.

Predsednik
Volilne komisije krajevne

skupnosti
Sojek–Kamna gora
Franc Iskrač l. r.

VIDEM

3856.

Na podlagi 61. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93) 2. in 80. člena zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), 22. člena
zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in
45/97) in 13. členom statuta Občine Videm (Uradni vestnik
Ormož in Ptuj št. 11/95 in Uradni list RS, št. 27/97) je
Občinski svet občine Videm na seji dne 9. 12. 1997 sprejel

O D L O K
komunalni taksi za investicije za zagotavljanje preskrbe

prebivalcev s pitno vodo na območju Občine Videm

1. člen

Z namenom pridobivanja občinskih sredstev za izvaja-
nje investicij na področju preskrbe prebivalcev s pitno vodo
se s tem odlokom v Občini Videm določa komunalna taksa.

2. člen

Ta odlok določa:
– višino komunalne takse,
– način obračunavanja,
– plačevanje ter pogoj za oprostitev plačevanja komu-

nalne takse.

3. člen

Zavezanci za plačilo komunalne takse so pravne in
fizične osebe (v nadaljevanju: uporabniki), ki se oskrbujejo z
vodo iz javnih vodovodnih sistemov.

4. člen

Komunalna taksa se plača na osnovi količine porablje-
ne vode in znaša 38,40 SIT/m3.

5. člen

Plačevanje komunalne takse je mesečno.
Komunalno takso zaračunava upravljalec vodovoda in

jo po načinu plačane realizacije namensko odvaja do 20. v
mesecu, na žiro račun Občine Videm.

6. člen

Upravljalcu vodovoda se za stroitev zaračunavanje ko-
munalne takse priznajo manipulativni stroški, ki se določijo
s posebno pogodbo.

7. člen

Obračunavanje komunalne takse se prične 1. 1. 1998 in
se plačuje do 31. 5. 2201 za porabnike vode, ki so oskrbova-
ni iz črpališča Skorba.

8. člen

Višina komunalne takse se povišuje enkrat letno v me-
secu februarju v skladu z rastjo cen v gradbeništvu – ostala
nizka gradnja po indeksih za obračun razlike v ceni gradbe-
nih storitev, ki ga izdaja GZS – Združenje gradbeništva in
IGM.

Sklep o spremembi višine komunalne takse sprejme
občinski svet.

9. člen

Oprostitev plačila komunalne takse je možna samo s
sklepom Občinskega sveta občine Videm.

10. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
taksi za ustvarjanje odpadkov in povračilu za izkoriščenje in
rabo pitne vode v Občini Videm (Medobčinski vestnik 8/96),
odlok o spremembi odloka o taksi za ustvarjanje odpadkov
in povračila za izkoriščanje in rabo pitne vode v Občini
Videm (Naš glas št. 1/97) in sklep valorizaciji takse za
ustvarjanje odpadkov in povračila za izkoriščanje in rabo
pitne vode v Občini Videm (Naš glas št. 1/97).
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11. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1998.

Št. 3/97
Videm, dne 11. decembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Videm
Friderik Bračič l. r.

ZREČE

3857.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo), 3., 34. in 56. člena
zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS,
št. 15/94, 13/95 – odl. US, 34/96 – odl. US, Uradni list RS,
št. 38/96 in 43/96 – odl. US) ter odločitve krajanov KS
Gorenje na referendumu dne 23. novembra 1997 je Svet
krajevne skupnosti Gorenje na seji dne 30. 9. 1997 sprejel

S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje

Krajevne skupnosti Gorenje

l. člen

Na podlagi odločitve delovnih ljudi in občanov v Kra-
jevni skupnosti Gorenje na referendumu dne 23. novembra
1997, se uvede krajevni samoprispevek za obdobje petih let
in sicer od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002.

2. člen

S samoprispevkom zbrana sredstva bodo uporabljena
za sofinanciranje naslednjega programa:

– izgradnja nove šole s spremljajočimi objekti,
– razširitev pokopališča,
– modernizacija lokalnih cest,
– vodovodno omrežje,
– ureditev kanalizacije.

3. člen

Zavezanci za samoprispevek so občani, ki imajo stalno
prebivališče na območju Krajevne skupnosti Gorenje ter last-
niki stanovanj, poslovnih in stanovanjskih objektov, viken-
dov in vinskih kleti, ter kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki tu
nimajo stalnega prebivališča.

Zavezanci bodo samoprispevek plačevali v denarju v
naslednji višini:

– 2% od neto plače in nadomestil zaposlenih, nagrade
in od plačila dopolnilnega dela, avtorskega dela in pogodbe-
nega dela,

– 2% od neto zavarovalne osnove samostojnih podjet-
nikov,

– 2% od neto osnove za plačilo prispevkov lastnikov
družb, ki si ne izplačujejo plače,

– 1% od neto pokojnin,
– 4% od katastrskega dohodka,
– 2% povprečne letne neto plače v Republiki Sloveniji

delavci začasno zaposleni v tujini s stalnim prebivališčem na
območju Krajevne skupnosti Gorenje,

– 100 DEM letno v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila lastniki stanovanjske
oziroma počitniške hiše oziroma stanovanja, vikenda ali vin-

ske kleti, ki nimajo na območju Krajevne skupnosti Gorenje
stalnega prebivališča.

4. člen

Oprostitve plačila samoprispevka so določene v
12. členu zakona o samoprispevku.

Plačevanja samoprispevka so oproščeni tudi tisti obča-
ni, ki ne plačujejo dohodnine oziroma tisti občani iz tega
odstavka, katerim je znesek obračunanega samoprispevka
višji od obračunane oziroma odmerjene dohodnine, in sicer
nad višino obračunane oziroma odmerjene dohodnine.

5. člen

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

Kmetijskim proizvajalcem bo obračunaval in odtegoval
samoprispevek Davčni urad Celje, izpostava Slovenske Ko-
njice. Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
je potrebno Krajevni skupnosti Gorenje dostaviti seznam
zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.

Zavezanci, ki so zaposleni v tujini ter zavezanci iz
sedme in osme alinee 5. člena tega sklepa plačujejo samo-
prispevek enkrat letno na žiro račun Krajevne skupnosti
Gorenje in sicer do 31. 12. tekočega leta. Krajevna skupnost
pošlje zavezancem položnice za plačilo.

6. člen

Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo zbirala na
posebnem žiro računu Krajevne skupnosti Gorenje, št. 50720-
842-144-82112.

Nadzor nad zbiranjem, porabo in gospodarjenjem s sa-
moprispevkom zbranih sredstev, opravlja Svet krajevne skup-
nosti Gorenje, ki je dolžan vsako leto poročati zboru kraja-
nov o višini zbranih in porabljenih sredstev.

7. člen

Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti iz samo-
prispevka v določenem roku, se obveznosti prisilno izterjajo
po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov in prispevkov.
Izterjavo bo opravila Republiška uprava za javne prihodke,
izpostava Slovenske Konjice.

8. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1998
dalje.

Št. 009-1/97
Gorenje, dne 25. novembra 1997.

Predsednik
Sveta krajevne

skupnosti Gorenje
Ludvik Smogavc l. r.

3858.

Na podlagi 8. člena sklepa o razpisu referenduma za
uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne
skupnosti Gorenje (Uradni list RS, št. 67/97), daje Volilna
komisija krajevne skupnosti Gorenje
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P O R O Č I L O
o izidu glasovanja na referendumu 23. novembra 1997

za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje
Krajevne skupnosti Gorenje

Na območju Krajevne skupnosti Gorenje so bili na
referendumu 23. novembra 1997 za uvedbo krajevnega sa-
moprispevka za območje Krajevne skupnosti Gorenje ugo-
tovljeni naslednji izidi glasovanja:

1. V volilni imenik je bilo vpisanih 544 volivcev.
2. Po volilnem imeniku je glasovalo 342 volivcev.
3. S potrdili pristojnega organa ni glasoval nihče.
4. Skupno je glasovalo 342 volivcev.
5. Neveljavnih glasovnic je bilo 5.
6. Veljavnih glasovnic je bilo 337.
7. ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 270 volivcev

ali 78,95% volivcev, ki so glasovali.
8. PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 67 voliv-

cev ali 19,60% volivcev, ki so glasovali.
Na podlagi izida glasovanja in 23. člena zakona o refe-

rendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, št.
13/95 – odl. US, št. 34/96 – odl. US, št. 38/96 in št. 43/96 –
odl. US), Volilna komisija krajevne skupnosti Gorenje ugo-
tavlja, da je v Krajevni skupnosti Gorenje na referendumu
bila sprejeta odločitev za uvedbo krajevnega samoprispevka,
ker je za uvedbo samoprispevka glasovala večina volivcev,
ki so glasovali.

Gorenje, dne 23. novembra 1997.

Predsednica
Volilne komisije

krajevne skupnosti Gorenje
Slavica Kvac l. r.

3859.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo), 3., 34. in 56. člena
zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS,
št. 15/94, 13/95 – odl. US, 34/96 – odl. US, Uradni list RS,
št. 38/96 in 43/96 – odl. US) ter odločitve krajanov KS
Skomarje na referendumu dne 23. novembra 1997 je Svet
krajevne skupnosti Skomarje na seji dne 26. 9. 1997 sprejel

S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje

Krajevne skupnosti Skomarje

l. člen

Na podlagi odločitve delovnih ljudi in občanov v Kra-
jevni skupnosti Skomarje na referendumu dne 23. novembra
1997, se uvede krajevni samoprispevek za obdobje petih let
in sicer od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002.

2. člen

S samoprispevkom zbrana sredstva bodo uporabljena
za sofinanciranje naslednjega programa:

– vzdrževanje in modernizacija krajevnih cest,
– razširitev pokopališča in postavitev ograje,
– obnova mrliške veže,
– razširitev javne razsvetljave,
– izdelava hidrantnega omrežja Ločnik,
– postavitev trafo postaje Ločnik,
– obnova igrišča (mladinske akcije).

3. člen

Zavezanci za samoprispevek so občani, ki imajo stalno
prebivališče na območju Krajevne skupnosti Skomarje ter
lastniki stanovanj, poslovnih in stanovanjskih objektov, vi-
kendov in vinskih kleti, ter kmetijskih in gozdnih zemljišč,
ki tu nimajo stalnega prebivališča.

Zavezanci bodo samoprispevek plačevali v denarju v
naslednji višini:

– 2% od neto plače in nadomestil zaposlenih, nagrade
in od plačila dopolnilnega dela, avtorskega dela in pogodbe-
nega dela,

– 2% od neto zavarovalne osnove samostojnih podjet-
nikov,

– 2% od neto osnove za plačilo prispevkov lastnikov
družb, ki si ne izplačujejo plače,

– 1% od neto pokojnin,
– 4% od katastrskega dohodka,
– 2% povprečne letne neto plače v Republiki Sloveniji

delavci začasno zaposleni v tujini s stalnim prebivališčem na
območju Krajevne skupnosti Skomarje,

– 100 DEM letno v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila lastniki stanovanjske
oziroma počitniške hiše oziroma stanovanja, vikenda ali vin-
ske kleti, ki nimajo na območju Krajevne skupnosti Skomar-
je stalnega prebivališča.

4. člen

Oprostitve plačila samoprispevka so določene v
12. členu zakona o samoprispevku.

Plačevanja samoprispevka so oproščeni tudi tisti obča-
ni, ki ne plačujejo dohodnine oziroma tisti občani iz tega
odstavka, katerim je znesek obračunanega samoprispevka
višji od obračunane oziroma odmerjene dohodnine, in sicer
nad višino obračunane oziroma odmerjene dohodnine.

5. člen

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

Kmetijskim proizvajalcem bo obračunaval in odtegoval
samoprispevek Davčni urad Celje, izpostava Slovenske Ko-
njice. Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
je potrebno Krajevni skupnosti Skomarje dostaviti seznam
zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.

Zavezanci, ki so zaposleni v tujini ter zavezanci iz
sedme in osme alinee 5. člena tega sklepa plačujejo samo-
prispevek enkrat letno na žiro račun Krajevne skupnosti
Skomarje in sicer do 31. 12. tekočega leta. Krajevna skup-
nost pošlje zavezancem položnice za plačilo.

6. člen

Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo zbirala na
posebnem žiro računu Krajevne skupnosti Skomarje, št.
50720-842-144-82128.

Nadzor nad zbiranjem, porabo in gospodarjenjem s sa-
moprispevkom zbranih sredstev, opravlja Svet krajevne skup-
nosti Skomarje, ki je dolžan vsako leto poročati zboru kraja-
nov o višini zbranih in porabljenih sredstev.

7. člen

Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti iz samo-
prispevka v določenem roku, se obveznosti prisilno izterjajo
po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov in prispevkov.
Izterjavo bo opravila Republiška uprava za javne prihodke,
izpostava Slovenske Konjice.
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8. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1998
dalje.

Št. 009-1/97
Skomarje, dne 26. septembra 1997.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti

Skomarje
Jože Hartman l. r.

3860.

Na podlagi 8. člena sklepa o razpisu referenduma za
uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne
skupnosti Skomarje (Uradni list RS, št. 67/97), daje Volilna
komisija krajevne skupnosti Skomarje

P O R O Č I L O
o izidu glasovanja na referendumu 23. novembra 1997

za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje
Krajevne skupnosti Skomarje

Na območju Krajevne skupnosti Skomarje so bili na
referendumu 23. novembra 1997 za uvedbo krajevnega sa-
moprispevka za območje Krajevne skupnosti Skomarje ugo-
tovljeni naslednji izidi glasovanja:

1. V volilni imenik je bilo vpisanih 156 volivcev.
2. Po volilnem imeniku je glasovalo 112 volivcev.
3. S potrdili pristojnega organa ni glasoval nihče.
4. Skupno je glasovalo 112 volivcev.
5. Neveljavne glasovnice so bile 3.
6. Veljavnih glasovnic je bilo 109.
7. ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 68 volivcev

ali 60,71% volivcev, ki so glasovali.
8. PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 41 voliv-

cev ali 36,6% volivcev, ki so glasovali.
Na podlagi izida glasovanja in 23. člena zakona o refe-

rendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, št.
13/95 – odl. US, št. 34/96 – odl. US, št. 38/96 in št. 43/96 –
odl. US), Volilna komisija krajevne skupnosti Skomarje ugo-
tavlja, da je v Krajevni skupnosti Skomarje na referendumu
bila sprejeta odločitev za uvedbo krajevnega samoprispevka,
ker je za uvedbo samoprispevka glasovala večina volivcev,
ki so glasovali.

Skomarje, dne 23. novembra 1997.

Predsednik
Volilne komisije

krajevne skupnosti Skomarje
Jože Ravnjak, st. l. r.

3861.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo), 3., 34. in 56. člena
zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS,
št. 15/94, 13/95 – odl. US, 34/96 – odl. US, Uradni list RS,
št. 38/96 in 43/96 – odl. US) ter odločitve krajanov KS Zreče
na referendumu dne 23. novembra 1997 je Svet krajevne
skupnosti Zreče na seji dne 20. 10. 1997 sprejel

S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje

Krajevne skupnosti Zreče

l. člen

Na podlagi odločitve delovnih ljudi in občanov v Kra-
jevni skupnosti Zreče na referendumu dne 23. novembra
1997, se uvede krajevni samoprispevek za obdobje petih let
in sicer od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002.

2. člen

S samoprispevkom zbrana sredstva bodo uporabljena
za sofinanciranje naslednjega programa:

– odplačilo kredita za telovadnico,
– širitev in ureditev pokopališča,
– širitev in modernizacija vodovoda,
– izgradnja čistilne naprave,
– ureditev rekreacijskega centra in dodatna otroška

igrišča,
– gradnja obvoznice v Zg. Zrečah,
– ceste, pločniki in kanalizacija,
– javna razsvetljava in trafo postaje,
– avtobusna postajališča,
– plinifikacija,
– kabelska TV,
– gradnja večstanovanjskega objekta,
– ureditev dodatnih parkirnih prostorov,
– obnova cerkve Sv. Egidija v muzej.

3. člen

Zavezanci za samoprispevek so občani, ki imajo stalno
prebivališče na območju Krajevne skupnosti Zreče ter lastni-
ki stanovanj, poslovnih in stanovanjskih objektov, vikendov
in vinskih kleti, ki tu nimajo stalnega prebivališča.

Zavezanci bodo samoprispevek plačevali v denarju v
naslednji višini:

– 2% od neto plače in nadomestil zaposlenih, nagrade
in od plačila dopolnilnega dela, avtorskega dela in pogodbe-
nega dela,

– 2% od neto zavarovalne osnove samostojnih podjet-
nikov,

– 1% od neto pokojnin,
– 4% od katastrskega dohodka,
– 2% povprečne letne neto plače v Republiki Sloveniji

delavci začasno zaposleni v tujini s stalnim prebivališčem na
območju Krajevne skupnosti Zreče,

– 100 DEM letno v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila lastniki stanovanjske
oziroma počitniške hiše oziroma stanovanja, vikenda ali vin-
ske kleti, ki nimajo na območju Krajevne skupnosti Zreče
stalnega prebivališča.

4. člen

Oprostitve plačila samoprispevka so določene v
12. členu zakona o samoprispevku.

Plačevanja samoprispevka so oproščeni tudi tisti obča-
ni, ki ne plačujejo dohodnine oziroma tisti občani iz tega
odstavka, katerim je znesek obračunanega samoprispevka
višji od obračunane oziroma odmerjene dohodnine, in sicer
nad višino obračunane oziroma odmerjene dohodnine.

5. člen

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

Kmetijskim proizvajalcem bo obračunaval in odtegoval
samoprispevek Davčni urad Celje, izpostava Slovenske Ko-
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njice. Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
je potrebno Krajevni skupnosti Zreče dostaviti seznam zave-
zancev, za katere se nakazuje samoprispevek.

Zavezanci, ki so zaposleni v tujini ter zavezanci iz
sedme in osme alinee 5. člena tega sklepa plačujejo samo-
prispevek enkrat letno na žiro račun Krajevne skupnosti
Zreče in sicer do 31. 12. tekočega leta. Krajevna skupnost
pošlje zavezancem položnice za plačilo.

6. člen

Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo zbirala na
posebnem žiro računu Krajevne skupnosti Zreče št.
50720-842-144-82107.

Nadzor nad zbiranjem, porabo in gospodarjenjem s sa-
moprispevkom zbranih sredstev, opravlja Svet krajevne skup-
nosti Zreče, ki je dolžan vsako leto poročati zboru krajanov o
višini zbranih in porabljenih sredstev.

7. člen

Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti iz samo-
prispevka v določenem roku, se obveznosti prisilno izterjajo
po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov in prispevkov.
Izterjavo bo opravila Republiška uprava za javne prihodke,
izpostava Slovenske Konjice.

8. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1998
dalje.

Št. 009-1/97
Zreče, dne 20. oktobra 1997.

Predsednik
Sveta krajevne
skupnosti Zreče
Ivan Umnik l. r.

3862.

Na podlagi 8. člena sklepa o razpisu referenduma za
uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne
skupnosti Zreče (Uradni list RS, št. 67/97) daje Volilna
komisija krajevne skupnosti Zreče

P O R O Č I L O
o izidu glasovanja na referendumu 23. novembra 1997

za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje
Krajevne skupnosti Zreče

Na območju Krajevne skupnosti Zreče so bili na refe-
rendumu 23. novembra 1997 za uvedbo krajevnega samo-
prispevka za območje Krajevne skupnosti Zreče ugotovljeni
naslednji izidi glasovanja:

1. V volilni imenik je bilo vpisanih 2858 volivcev.
2. Po volilnem imeniku je glasovalo 2068 volivcev.
3. S potrdili pristojnega organa ni glasoval nihče.
4. Skupno je glasovalo 2068 volivcev.
5. Neveljavnih glasovnic je bilo 18.
6. Veljavnih glasovnic je bilo 2050.
7. ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 1158 voliv-

cev ali 56,0% volivcev, ki so glasovali.
8. PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 892 vo-

livcev ali 43,13% volivcev, ki so glasovali.

Na podlagi izida glasovanja in 23. člena zakona o refe-
rendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, št.
13/95 – odl. US, št. 34/96 – odl. US, št. 38/96 in št. 43/96 –
odl. US), Volilna komisija krajevne skupnosti Zreče ugotav-
lja, da je v Krajevni skupnosti Zreče na referendumu bila
sprejeta odločitev za uvedbo krajevnega samoprispevka, ker
je za uvedbo samoprispevka glasovala večina volivcev, ki so
glasovali.

Zreče, dne 23. novembra 1997.

Predsednik
Volilne komisije

krajevne skupnosti Zreče
Slavko Moljk, dipl. prav. l. r.

3863.

Na podlagi 8. člena sklepa o razpisu referenduma za
uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne
skupnosti Dobrovlje (Uradni list RS, št. 67/97) daje Volilna
komisija krajevne skupnosti Dobrovlje

P O R O Č I L O
o izidu glasovanja na referendumu 23. novembra 1997

za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje
Krajevne skupnosti Dobrovlje

Na območju Krajevne skupnosti Dobrovlje so bili na
referendumu 23. novembra 1997 za uvedbo krajevnega sa-
moprispevka za območje Krajevne skupnosti Dobrovlje ugo-
tovljeni naslednji izidi glasovanja:

1. V volilni imenik je bilo vpisanih 261 volivcev.
2. Po volilnem imeniku je glasovalo 187 volivcev.
3. S potrdili pristojnega organa ni glasoval nihče.
4. Skupno je glasovalo 187 volivcev.
5. Neveljavna glasovnica je bila 1.
6. Veljavnih glasovnic je bilo 186.
7. ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 89 volivcev

ali 47,59% volivcev, ki so glasovali.
8. PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 97 voliv-

cev ali 51,87% volivcev, ki so glasovali.
Na podlagi izida glasovanja in 23. člena zakona o refe-

rendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, št.
13/95 – odl. US, št. 34/96 – odl. US, št. 38/96 in št. 43/96 –
odl. US), Volilna komisija krajevne skupnosti Dobrovlje
ugotavlja, da v Krajevni skupnosti Dobrovlje na referendu-
mu ni bila sprejeta odločitev za uvedbo krajevnega samo-
prispevka, ker za uvedbo samoprispevka ni glasovala večina
volivcev, ki so glasovali.

Dobrovlje, dne 23. novembra 1997.

Predsednik
Volilne komisije

krajevne skupnosti Dobrovlje
Mirko Kodrič l. r.

3864.

Na podlagi 8. člena sklepa o razpisu referenduma za
uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne
skupnosti Stranice (Uradni list RS, št. 67/97) daje Volilna
komisija krajevne skupnosti Stranice



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 7062 Št. 81 – 19. XII. 1997

P O R O Č I L O
o izidu glasovanja na referendumu 23. novembra 1997

za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje
Krajevne skupnosti Stranice

Na območju krajevne skupnosti Stranice so bili na refe-
rendumu 23. novembra 1997 za uvedbo krajevnega samo-
prispevka za območje Krajevne skupnosti Stranice ugotov-
ljeni naslednji izidi glasovanja:

1. V volilni imenik je bilo vpisanih 821 volivcev.
2. Po volilnem imeniku je glasovalo 592 volivcev.
3. S potrdili pristojnega organa ni glasoval nihče.
4. Skupno je glasovalo 592 volivcev.
5. Neveljavnih glasovnic je bilo 16.
6. Veljavnih glasovnic je bilo 576.
7. ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 257 volivcev

ali 43,41% volivcev, ki so glasovali.
8. PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 319 vo-

livcev ali 53,88% volivcev, ki so glasovali.
Na podlagi izida glasovanja in 23. člena zakona o refe-

rendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, št.
13/95 – odl. US, št. 34/96 – odl. US, št. 38/96 in št. 43/96 –
odl. US), Volilna komisija krajevne skupnosti Stranice ugo-
tavlja, da v Krajevni skupnosti Stranice na referendumu ni
bila sprejeta odločitev za uvedbo krajevnega samoprispevka,
ker za uvedbo samoprispevka ni glasovala večina volivcev,
ki so glasovali.

Stranice, dne 23. novembra 1997.

Predsednica
Volilne komisije

krajevne skupnosti Stranice
Cvetka Preložnik l. r.

ŽALEC

3865.

Občinska volilna komisija KS Liboje skladno z določ-
bo 90. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št.
72/93, 7/94, 33/94, 70/95) na seji dne 14. decembra 1997 na
podlagi zapisnika volilne komisije Krajevne skupnosti Libo-
je na seji dne 14. decembra 1997, objavlja

P O R O Č I L O
o izidu volitev predsednika in članov Sveta krajevne

skupnosti Liboje

I

Na volitvah za predsednika in člane Sveta krajevne
skupnosti Liboje dne 14. decembra 1997 je volilo:

a) Skupaj volivcev v KS Liboje  1264
od tega:
vpisanih v volilne imenike 1264
glasovalo s potrdili 0

b) Skupaj glasovalo 612
od tega:
– po volilnem imeniku 612
– s potrdilom 0

II

Na volitvah 14. decembra 1997 je bilo za predsednika
sveta krajevne skupnosti:

oddanih  612 glasovnic
neveljavnih  11 glasovnic

Posamezni kandidati za predsednika sveta krajevne
skupnosti so dobili naslednje število glasov volivcev:

1. Anton Mlinarič  250 glasov,
2. Štefan Frece 351 glasov.
Skupaj 601 veljavnih glasovnic

Občinska volina komisija je ugotovila, da je med kan-
didati za predsednika sveta krajevne skupnosti prejel največ
glasov in bil izvoljen:

Štefan Frece.

III

Na volitvah za člane Sveta krajevne skupnosti Liboje
dne 14. decembra 1997 je bilo:

Oddanih  612 glasovnic
Neveljavnih  19 glasovnic
Veljavnih  593 glasovnic

IV

Volilna enota 1 Kasaze (Grič) h. št. 82–111
V volilni enoti se voli enega člana sveta.
Občinska volilna komisija je ugotovila, da je bilo za

volitve članov sveta krajevne skupnosti:

Oddanih  167 glasovnic
Neveljavnih  3 glasovnice

Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti
so prejeli naslednje število glasov:

1. Anton Kitek  95 glasov
2. Roman Toplak 69 glasov
Skupaj 164 veljavnih glasovnic

Občinska volilna komisija je ugotovila, da je med kan-
didati prejel največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana
Sveta krajevne skupnosti Liboje kandidat:

Anton Kitek

Volilna enota 2 naselja Kasaze h. št. 1-81 in del Brnice
h. št. 1–1a, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, v volini enoti se volijo trije
člani sveta.

Občinska volilna komisija je ugotovila, da je bilo za
volitve članov sveta krajevne skupnosti:

Oddanih  166 glasovnic
Neveljavnih  5 glasovnic

Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti
so prejeli naslednje število glasov

1. Jure Jager  105 glasov
2. Marija Pere  97 glasov
3. Anton Ožir  108 glasov
4. Jože Avsec  123 glasov
Skupaj 161 veljavnih glasovnic
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Občinska volilna komisija je ugotovila, da so med kan-
didati prejeli največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane
Sveta krajevne skupnosti Liboje kandidati:

1. Jože Avsec
2. Anton Ožir
3. Jure Jager

Volilna enota 3 Naselja Brnica, h. št. 3, 11–26 in Liboje
h. št. 106–116

V volilni enoti se voli enega člana sveta.
Občinska volilna komisija je ugotovila, da je bilo za

volitve članov sveta krajevne skupnosti:

Oddanih  20 glasovnic
Neveljavnih  0 glasovnic

Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti
so prejeli naslednje število glasov:

1. Jože Rehar  18 glasov
2. Boris Rotar  2 glasova
Skupaj 20 veljavnih glasovnic

Občinska volilna komisija je ugotovila, da je med kan-
didati prejel največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana
sveta krajevne skupnosti naslednji kandidat:

1. Jože Rehar

Volilna enota 4 Naselje Liboje h. št. 1–105, 118–123; v
volini enoti se voli dva člana sveta.

Občinska volilna komisija je ugotovila, da je bilo za
volitve članov sveta krajevne skupnosti:

Oddanih  193 glasovnic
Neveljavnih  6 glasovnic

Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti
so prejeli naslednje število glasov:

1. Ivan Lukež  114 glasov
2. Radoslav Pilih ml.  44 glasov
3. Marko Gabrovšek 127 glasov
4. Franc Brec  60 glasov
Skupaj 187 veljavnih glasovnic

Občinska volilna komisija je ugotovila, da sta med
kandidati prejela največ glasov volivcev in bila izvoljena za
člana Sveta krajevne skupnosti Liboje naslednja kandidata:

1. Marko Gabrovšek
2. Ivan Lukež

Volilna enota 5 naselje Zabukovica-del

V volilni enoti se voli enega člana sveta.
Občinska volilna komisija je ugotovila, da je bilo za

volitve članov sveta krajevne skupnosti:

Oddanih  67 glasovnic
Neveljavnih  5 glasovnic

Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti
so prejeli naslednje število glasov:

1. Janez Kajnih  24 glasov
2. Štefan Toplak  38 glasov
Skupaj 62 veljavnih glasovnic

Občinska volilna komisija je ugotovila, da je med kan-
didati prejel največ glasov volivcev in bil izvoljen  za člana
Sveta krajevne skupnosti Liboje kandidat:

Štefan Toplak

Predsednik
Rajko Vrečer, dipl jur. l. r.

Člani občinske
volilne komisije
Ivan Centrih l. r.
Andrej Korošec l. r.
Franc Verdel l. r.
Marijan Turičnik l. r.
Vlado Krušič, l. r.
Andrej Podpečan l. r.

PREDSEDNIK REPUBLIKE

3866.

Na podlagi prvega odstavka 80. in 12. člena zakona o
ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) objavljam

P O Z I V
za zbiranje predlogov možnih kandidatov za sodnika

Evropskega sodišča za človekove pravice

Po protokolu št. 11 h Konvenciji o varstvu človekovih
pravic in temeljnih svoboščin (Konvencija o varstvu člove-
kovih pravic in temeljnih svoboščin, spremenjena s protoko-
li št. 3, 5 in 8 ter dopolnjena s protokolom št. 2 ter njeni
protokoli št. 1, 4, 6, 7, 9, 10 in 11, Uradni list RS, Mednarod-
ne pogodbe, št. 7/94) ima Evropsko sodišče za človekove
pravice toliko sodnikov, kolikor je visokih pogodbenic. Sod-
niki morajo imeti visok moralni ugled in morajo bodisi iz-
polnjevati zahtevane pogoje za opravljanje visokih pravo-
sodnih funkcij ali pa morajo biti splošno priznani pravni
strokovnjaki. Sodnike z večino glasov izvoli parlamentarna
skupščina s seznama treh kandidatov, ki jih imenuje vsaka
visoka pogodbenica.

Po zakonu o ustavnem sodišču kandidate iz Republike
Slovenije za sodnika Evropskega sodišča za človekove pra-
vice določi državni zbor s tajnim glasovanjem z večino gla-
sov vseh poslancev. Državni zbor je na seji 16. decembra
1997 določil dva kandidata za sodnika Evropskega sodišča
za človekove pravice. Zato je potrebno opraviti postopek za
predlaganje in določitev še enega kandidata.

Predloge za možne kandidate za sodnika Evropskega
sodišča za človekove pravice je treba poslati v roku 30 dni
po objavi poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Predlogi morajo biti obrazloženi, predložene morajo
biti listine o izpolnjevanju zahtevanih pogojev in pisno so-
glasje možnega kandidata, da je kandidaturo pripravljen spre-
jeti.

Predloge je treba poslati Uradu Predsednika Republike
Slovenije, Erjavčeva 17, Ljubljana.

Št. 001-23-5/97
Ljubljana, dne 19. decembra 1997.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
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VLADA

3867.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 7. člena zakona
o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponud-
bo hrane (Uradni list RS, št. 5/91) in v skladu s proračunom
Republike Slovenije za leto 1997 (Uradni list RS, št. 78/97)
izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi

finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva
ter proizvodnje hrane za leto 1997

1. člen

V uredbi o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in
razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1997 (Uradni
list RS, št. 79/97) se v 1. členu:

– v podtočki d) točke A) številka “265,002.000” nado-
mesti s številko “429,905.076”,

– v zadnjem odstavku točke A) številka “7.386,166.000”
nadomesti s številko “7.551.069.076”,

– v podtočki č) točke B) 1. številka “46,154.000” nado-
mesti s številko “34,000.000”,

– v podtočki d) točke B) 1. številka “541,322.000” nado-
mesti s številko “399,922.686”,

– v podtočki f) točke B) 1. številka “46,154.000” nado-
mesti s številko “33,924.000”,

– v podtočki h) točke B) 1. številka “190.927.000” nado-
mesti s številko “202,636.754”,

– v zadnjem odstavku točke B) številka “3.076,808.863”
nadomesti s številko “2.922,735.303”,

– v podtočki c) točke C) 3. številka “46,770.000” nado-
mesti s številko “47,248.484”,

– za podtočko b točke C) 4. doda novo besedilo, ki glasi:
“5. subvencije:
2557 Morsko ribištvo – subvencije in socialne podpore
Višina sredstev za ta namen je 39,974.882 SIT.”,
– v zadnjem odstavku točke C številka “2.174,427.000”

nadomesti s številko “2.214,880.366”.

2. člen

V 13. členu:
– se za podtočko Č točke 1 doda podtočka D, ki se glasi:
“D – Pokrivanje razlike med ceno sladkorne pese, ki se

prizna kot strošek surovine in odkupno ceno sladkorne pese, v
skladu z drugim odstavkom 3. člena uredbe o določitvi odkup-
ne cene sladkorne pese letine 1997 (Uradni list RS, št. 75/97),
Tovarni sladkorja Ormož v višini 0,52 SIT na kg odkupljene
sladkorne pese standardne kakovosti.”

– se za podtočko Č točke 2. doda podtočka D, ki se glasi:
“D – Zahtevek se vloži na predpisanem obrazcu. Zahtev-

ku je potrebno priložiti:
– dokazila o sklenitvi pogodbe o pridelavi in oddaji slad-

korne pese,
– dokazila o prevzemu in odkupu sladkorne pese.”
– se za podtočko Č točke 3 doda podtočka D, ki se glasi:
“D – 164,903.076 SIT.”
– se za podtočko Č točke 4 doda podtočka D, ki se glasi:
“D – za namen D): najpozneje do 30. 12. 1997.”

3. člen

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

MINISTRSTVA

3868.

Na podlagi 8. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št.
1/91-I), 9. člena zakona o blagovnih rezervah (Uradni list
RS, št. 60/95) in na podlagi 99. člena zakona o upravi (Urad-
ni list RS, št 67/94 in 29/95 – odl. US) izdaja minister za
ekonomske odnose in razvoj

O D R E D B A
o spremembi odredbe o določitvi cen pšenice in pšenične

moke iz blagovnih rezerv

1. člen

Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve zara-
čunava pšenico in pšenično moko iz blagovnih rezerv, ki ju
za mletje v moko in za peko kruha prodaja podjetjem in
zasebnikom po cenah:

SIT/kg

– pšenica 33,00
– pšenična moka T - 400 61,91
– pšenična moka T - 500 54,64
– pšenična moka T - 850 48,23

Cena pšenice velja “fco skladišče Zavod Republike
Slovenije za blagovne rezerve”, cene moke pa “fco kupec”.

Cene moke iz prejšnjega odstavka veljajo tudi za pro-
dajo med podjetji oziroma zasebniki, ki meljejo pšenico in
pečejo kruh.

2. člen

Najvišje drobnoprodajne cene vseh vrst pšenične moke,
razen namenskih pšeničnih mok, po tej odredbi so:

SIT/kg

– pšenična moka T - 400 94,78
– pšenična moka T - 500 85,31
– pšenična moka T - 850 76,95

3. člen

V najvišjih drobnoprodajnih cenah moke so vključena
tudi povračila stroškov trgovine na debelo in drobno, katerih
absolutne vrednosti ne smejo preseči ravni, ki je bila obliko-
vana v skladu s predpisi in uporabljena na tržišču do uvelja-
vitve te odredbe; ni pa v najvišje drobnoprodajne cene vklju-
čen davek od prometa proizvodov.

4. člen

Z dnem, ko začne veljati ta odredba, preneha veljati
odredba o določitvi cen pšenice in pšenične moke iz blagov-
nih rezerv ter cen kruha (Uradni list RS, št 79/97).

Št. 402-03/97-33
Ljubljana, dne 18. decembra 1997.

Vlada Republike Slovenije

Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.
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5. člen

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

Št. 012-00-001/97-86/20
Ljubljana, dne 18. decembra 1997.

dr. Marjan Senjur l. r.
Minister

za ekonomske odnose in razvoj

VSEBINA

Stran

StranDRŽAVNI SVET

3779. Izvolitev predsednice in članov Mandat-
no-imunitetne komisije Državnega sveta
Republike Slovenije 6973

3780. Izvolitev predsednika Državnega sveta
Republike Slovenije 6973

3781. Izvolitev podpredsednika Državnega sve-
ta Republike Slovenije 6973

3782. Imenovanje sekretarke Državnega sveta
Republike Slovenije 6973

PREDSEDNIK REPUBLIKE

3783. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaš-
čenega veleposlanika Republike Slovenije
v Združenem kraljestvu Velike Britanije
in Severne Irske 6974

3866. Poziv za zbiranje predlogov možnih
kandidatov za sodnika Evropskega
sodišča za človekove pravice 7063

VLADA

3784. Uredba o določitvi obsega kontingentov
za uvoz blaga v letu 1998 6974

3867. Uredba o spremembah in dopolnitvah
uredbe o uvedbi finančnih intervencij za
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proi-
zvodnje hrane za leto 1997 7064

3785. Sklep o uskladitvi vrednosti točke v zako-
nu o turistični taksi 6979

3786. Sklep o izjemnem priznanju in odmeri
oziroma povečanju starostnih pokojnin
osebam, ki imajo posebne zasluge na po-
dročju kulture ter na področju prometa 6979

3787. Sklep o izjemni odmeri družinske pokoj-
nine družinskim članom oseb, ki imajo
posebne zasluge na področju kulture 6980

MINISTRSTVA
3788. Odredba o vrstah in oblikah oznak, ki se

uporabljajo pri overitvah meril, ter o vse-
bini in obliki potrdila o skladnosti merila
s predpisi 6980

3789. Odredba o določitvi vrednosti točke za
ugotovitev vrednosti stanovanja 6984

3868. Odredba o spremembi odredbe o določi-
tvi cen pšenice in pšenične moke iz bla-
govnih rezerv 7064

3790. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o štipendiranju 6984

BANKA SLOVENIJE
3791. Sklep o spremembi sklepa o temeljni

obrestni meri 6984

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

3792. Navodilo o spremembah in dopolnitvah
navodila o vsebini in načinu vodenja pla-
na računov za opravljanje plačilnega pro-
meta prek Agencije Republike Slovenije
za plačilni promet 6985

3793. Navodilo o spremembah in dopolnitvah
navodila za predložitev in prevzem po-
datkov s plačilnih nalogov v računalniški
obliki 6985

3794. Navodilo o spremembah in dopolnitvah
navodila o obliki, vsebini in uporabi
obrazcev za opravljanje plačilnega pro-
meta prek Agencije Republike Slovenije
za plačilni promet 6986

3795. Sklep o poslovnih knjigah in poslovnih
poročilih borzno posredniških družb 6986

3796. Pravilnik o honorarjih za uporabo avtor-
skih del iz repertoarja združenja ZAMP 6998

OBČINE
3797. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka

o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega in
vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šo-
la Cerkno 7001

3798. Odlok o spremembah in dopolnitvah od-
loka o proračunu Občine Črenšovci za
leto 1997 7001

3799. Odlok o spremembah in dopolnitvah pro-
storskih sestavin dolgoročnega in srednje-
ročnega plana Občine Lendava za območ-
je Občine Črenšovci 7001

3800. Odredba odloka o prostorskih ureditve-
nih pogojih za območje Občine Črenšovci 7002

3801. Sklep o uvedbi posebnega samoprispevka
za financiranje modernizacije lokalnih in
krajevnih cest na področju Občine Do-
brepolje 7002

3802. Poročilo o izidu glasovanja na zborih ob-
čanov za uvedbo posebnega samoprispev-
ka za vasi Kolenča vas, Mala vas, Paka,
Podpeč, Ponikve, Predstruge, Rapljevo,
Tisovec, Tržič in Videm (Dobrepolje) 7004
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Stran Stran

3803. Odlok o spremembah in dopolnitvah od-
loka o proračunu Občine Gornji Petrovci
za leto 1997 7004

3804. Odlok o ustanovitvi Stanovanjskega skla-
da Občine Gornji Petrovci 7004

3805. Odlok o spremembah in dopolnitvah od-
loka o proračunu Občine Hodoš-Šalovci
za leto 1997 7006

3806. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispev-
ka v denarju za naselje Podbeže v Krajev-
ni skupnosti Podgrad (Ilirska Bistrica) 7007

3807. Poročilo o izidu glasovanja na referendu-
mu za uvedbo samoprispevka v naselju
Podgrad, Podbeže in Račice v Krajevni
skupnosti Podgrad (Ilirska Bistrica) 7008

3808. Odlok o komunalni taksi za investicije za
zagotavljanje preskrbe prebivalcev s pit-
no vodo v Občini Kidričevo 7008

3809. Odlok o rebalansu proračuna Občine
Kozje za leto 1997 7009

3810. Odlok o začasnem financiranju javne po-
rabe v Občini Kozje za leto 1998 7009

3811. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj
za leto 1997 7009

3812. Odlok o spremembi odloka o proračunu
Občine Krško za leto 1997 7012

3813. Odlok o spremembi odloka o proračunu
Občine Laško za leto 1997 7012

3814. Odlok o spremembah odloka o taksah in
povračilih za obremenjevanje okolja v
Občini Laško 7012

3815. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidal-
nega načrta RTP Laško 7013

3816. Odlok o komunalni taksi za investicije za
zagotavljanje preskrbe prebivalcev s pit-
no vodo v Občini Majšperk 7013

3817. Sklep o uvedbi samoprispevka v Krajevni
skupnosti Žetale (Majšperk) 7014

3818. Poročilo o izidu glasovanja na referendu-
mu, za uvedbo samoprispevka po krajev-
nih skupnostih v Občini Majšperk 7015

3819. Odlok o zazidalnem načrtu Zabrezje (No-
vo mesto) 7015

3820. Program priprave sprememb in dopolni-
tev prostorskih sestavin dolgoročnega pla-
na Občine Novo mesto za obdobje od leta
1986 do leta 2000 in srednjeročnega druž-
benega plana Občine Novo mesto za ob-
dobje od leta 1986 do leta 1990, za območ-
je Mestne občine Novo mesto (programski
zasnovi za ureditvena načrta romskih na-
selij Šmihel in Ruperč vrh) 7019

3821. Program priprave ureditvenega načrta za
romsko naselje Šmihel pri Novem mestu 7021

3822. Program priprave ureditvenega načrta za
romsko naselje Ruperč vrh (Novo mesto) 7023

3823. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javna
dobrina v splošni rabi (Novo mesto) 7025

3824. Odlok o zazidalnem načrtu za območje
KS 9 Dobrava v Radečah

3825. Odlok o ureditvenem načrtu za območje
KS 6 in KS 6/1 Njivce v Radečah 7030

3826. Odlok o spremembi odloka o proračunu
Občine Ribnica za leto 1997 7035

3827. Odlok o razglasitvi reke Krupe za narav-
no znamenitost in kraške jame Judovske
hiše za kulturni spomenik (Semič) 7035

3828. Odlok o razveljavitvi sklepa Izvršnega
sveta Skupščine občine Črnomelj (Semič) 7038

3829. Pravilnik o oddaji občinskih službenih sta-
novanj v najem (Semič) 7038

3830. Odlok o spremembi odloka o proračunu
Občine Sežana za leto 1997 7040

3831. Odlok o spremembi odloka o komunalnih
taksah v Občini Sežana 7040

3832. Sklep o predlogih odlokov o prostorskih
ureditvenih pogojih (Sežana) 7041

3833. Sklep o sprejetju predloga odloka o ure-
ditvenem načrtu (Sežana) 7041

3834. Sklep o sprejetju predloga odloka o pro-
storskih ureditvenih pogojih v KS Dane
pri Sežani (Sežana) 7041

3835. Sklep o sprejetju predloga o prostorskih
ureditvenih pogojih v KS Sežana 7042

3836. Sklep o vrednosti točke za izračun nado-
mestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Sežana za leto 1998 7042

3837. Odlok o spremembah in dopolnitvah od-
loka o ustanovitvi javnega izobraževalne-
ga zavoda Glasbena šola Slovenj Gradec 7042

3838. Odlok o spremembah in dopolnitvah od-
loka o ustanovitvi javnega izobraževalne-
ga zavoda Tretja osnovna šola Slovenj
Gradec 7043

3839. Odlok o spremembah in dopolnitvah od-
loka o ravnanju s komunalnimi odpadki
na območju Občine Slovenj Gradec 7044

3840. Sklep Sveta mestne občine Slovenj Gra-
dec o razveljavitvi odloka o prispevku za
investicijska vlaganja 7047

3841. Odlok o plačilu sorazmernega deleža
stroškov opremljanja stavbnega zemljiš-
ča na območju Občine Slovenske Konjice 7047

3842. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispev-
ka za območje Krajevne skupnosti Draža
vas (Slovenske Konjice) 7048

3843. Poročilo o izidu glasovanja na referendu-
mu za uvedbo krajevnega samoprispevka
za območje Krajevne skupnosti Draža vas
(Slovenske Konjice) 7049

3844. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispev-
ka za območje Krajevne skupnosti Jernej
(Slovenske Konjice) 7050

3845. Poročilo o izidu glasovanja na referendu-
mu za uvedbo krajevnega samoprispevka
za območje Krajevne skupnosti Jernej
(Slovenske Konjice) 7051

3846. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispev-
ka za območje Krajevne skupnosti Polene
(Slovenske Konjice)
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3847. Poročilo o izidu glasovanja na referendu-
mu za uvedbo krajevnega samoprispevka
za območje Krajevne skupnosti Polene
(Slovenske Konjice) 7052

3848. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispev-
ka za območje Krajevne skupnosti Spod-
nje Grušovje (Slovenske Konjice) 7052

3849. Poročilo o izidu glasovanja na referendu-
mu za uvedbo krajevnega samoprispevka
za območje Krajevne skupnosti Spodnje
Grušovje (Slovenske Konjice) 7053

3850. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispev-
ka za območje Krajevne skupnosti Zbelo-
vo (Slovenske Konjice) 7054

3851. Poročilo o izidu glasovanja na referendu-
mu za uvedbo krajevnega samoprispevka
za območje Krajevne skupnosti Zbelovo
(Slovenske Konjice) 7055

3852. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispev-
ka za območje Krajevne skupnosti Žiče
(Slovenske Konjice) 7055

3853. Poročilo o izidu glasovanja na referendu-
mu za uvedbo krajevnega samoprispevka
za območje Krajevne skupnosti Žiče (Slo-
venske Konjice) 7056

3854. Poročilo o izidu glasovanja na referendu-
mu za uvedbo krajevnega samoprispevka
za območje Krajevne skupnosti Dobra-
va–Gabrovlje (Slovenske Konjice) 7056

3855. Poročilo o izidu glasovanja na referendu-
mu za uvedbo krajevnega samoprispevka
za del Krajevne skupnosti Sojek–Kamna
gora v naselju Kamna gora (Slovenske
Konjice) 7057

3856. Odlok o komunalni taksi za investicije za
zagotavljanje preskrbe prebivalcev s pit-
no vodo na območju Občine Videm 7057

3857. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispev-
ka za območje Krajevne skupnosti Gore-
nje (Zreče) 7058

3858. Poročilo o izidu glasovanja na referendu-
mu za uvedbo krajevnega samoprispevka
za območje Krajevne skupnosti Gorenje
(Zreče) 7059

3859. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispev-
ka za območje Krajevne skupnosti Sko-
marje (Zreče) 7059

3860. Poročilo o izidu glasovanja na referendu-
mu za uvedbo krajevnega samoprispevka
za območje Krajevne skupnosti Skomarje
(Zreče) 7060

3861. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispev-
ka za območje Krajevne skupnosti Zreče 7060

3862. Poročilo o izidu glasovanja na referen-
dumu za uvedbo krajevnega samopris-
pevka za območje Krajevne skupnosti
Zreče 7061

3863. Poročilo o izidu glasovanja na referendu-
mu za uvedbo krajevnega samoprispevka
za območje Krajevne skupnosti Dobrov-
lje (Zreče) 7061

3864. Poročilo o izidu glasovanja na referendu-
mu za uvedbo krajevnega samoprispevka
za območje Krajevne skupnosti Stranice
(Zreče) 7061

3865. Poročilo o izidu volitev predsednika in
članov Sveta krajevne skupnosti Liboje
(Žalec) 7062

Stran Stran
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Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor Lojze Janko – Založnik Časopisni zavod Uradni list Republike Slovenije – Direktor in odgovorni
urednik Marko Polutnik – Tisk Tiskarna SET, d.o.o., Vevče – Akontacija naročnine za leto 1997 je 13.860 SIT (s prometnim davkom), pri ceni
posameznega Uradnega lista RS je vračunan 5% prometni davek – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Uredništvo in
uprava Ljubljana, Slovenska 9 – Poštni predal 379/VII  – Telefon direktor, sekretar, šef računovodstva 125 14 19, prodaja 125 02 94, računovodstvo,
naročnine 125 23 57, telefaks 125 14 18, uredništvo 125 73 08, uredništvo – telefaks 125 01 99 – Internet http://www.uradni-list.si – Žiro račun
50100-603-40323 – Po mnenju Ministrstva za kulturo se ta publikacija uvršča med proizvode, od katerih se plačuje davek od prometa  proizvodov po

13. točki tar. št. 3 zakona o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4-245/92 z dne 25. I. 1992)

Pravkar izšlo!

prof. dr. Darko Maver

KRIMINALISTIKA
Antropometrija, daktiloskopija in heliologija, sonografija, grafoskopija ali odorolo-

gija so tujke, ki jih v pogovornem jeziku prav pogosto ne uporabljamo. Ti izrazi in

mnogi drugi so domena kriminalistov. Odgovore na vprašanja, kakšne metode

kriminalistične identifikacije se skrivajo pod posameznimi pojmi, najdemo v knjigi

z naslovom Kriminalistika.

Prof. dr. Darko Maver je knjigo zasnoval kot učbenik, namenjen študentom pravnih

fakultet in visoke policijsko varnostne šole. S pripovedmi o usodah iznajdb svetov-

no znanih kriminalistov in njihovih življenjskih zgodbah, o znanih kazenskih proce-

sih ter z grafičnim in slikovnim prikazom kriminalističnega dela pa je to delo tudi

zanimivo branje za širšo javnost. K temu veliko prispevata tudi poglavji o kriminali-

stični analitiki in tehniki, ki sta ju z veliko mero znanja in praktičnih izkušenj

zasnovala Andrej Rupnik in Janez Golja.

Cena: 4725 SIT (10442)

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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