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DRŽAVNI ZBOR
1.

Sklep o nastopu funkcije predsednika Republike
Slovenije

Na podlagi 104. člena ustave Republike Slovenije in
173. člena poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS, št.
40/93, 80/94, 3/95, 28/96 in 26/97) je Državni zbor na
seji 22. decembra 1997 sprejel

SKLEP
Predsednik Republike Slovenije, gospod Milan Kučan
je 22. decembra 1997 prisegel pred Državnim zborom.
Gospod Milan Kučan nastopi funkcijo predsednika Republike Slovenije 23. decembra 1997.
Št. 004-01/92-4/7
Ljubljana, dne 22. decembra 1997.

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

MINISTRSTVA
2.

Odredba o obrazcih napovedi za odmero
dohodnine za leto 1997, davka od osebnih
prejemkov, doseženih v tujini, davka od
dohodkov iz dejavnosti, davka od dohodkov
iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih
odhodkov, davka od dobička iz kapitala
od prodaje vrednostnih papirjev in deležev
v kapitalu, davka od dohodkov iz premoženja,
doseženih z udeležbo pri dobičku v tujini,
ter davka od dohodkov iz premoženjskih pravic

Na podlagi 105. in 120. člena zakona o davčnem
postopku (Uradni list RS, št. 18/96) in 99. člena zakona o
upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odločba US in
Uradni list RS, št. 29/95) izdaja minister za finance
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Leto VIII

ODREDBO
o obrazcih napovedi za odmero dohodnine
za leto 1997, davka od osebnih prejemkov,
doseženih v tujini, davka od dohodkov
iz dejavnosti, davka od dohodkov iz dejavnosti
z upoštevanjem normiranih odhodkov, davka
od dobička iz kapitala od prodaje vrednostnih
papirjev in deležev v kapitalu, davka
od dohodkov iz premoženja, doseženih
z udeležbo pri dobičku v tujini, ter davka
od dohodkov iz premoženjskih pravic
1. člen
Zavezanci za dohodnino po zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93, popr. 2/94, 7/95 in 44/96, za
davek od osebnih prejemkov, doseženih v tujini, za davek
od dohodkov iz dejavnosti, za davek od dohodkov iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov, za davek od
dohodkov iz kapitala od prodaje vrednostnih papirjev in
deležev v kapitalu, za davek od dohodkov iz premoženja,
doseženih z udeležbo pri dobičku v tujini ter za davek od
dohodkov iz premoženjskih pravic vložijo napoved za odmero dohodnine in navedene davke na obrazcih, ki so
sestavni del te odredbe.
Priloge, navedene na zadnji strani obrazca za napoved
davka od dohodkov iz dejavnosti in za napoved davka od
dobička kapitala od prodaje vrednostnih papirjev in deležev
v kapitalu, so obvezni sestavni del napovedi.
2. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odredba, preneha veljati
obrazec napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti, objavljen v Uradnem listu RS, št. 77/96.
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 416-142/97
Ljubljana, dne 15. decembra 1997.
Mitja Gaspari l. r.
Minister
za finance
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Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o usposabljanju
in vključevanju mladih raziskovalcev
v raziskovalne, visokošolske in druge
organizacije

Na podlagi 36. člena zakona o raziskovalni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 8/91-I), izdaja minister za znanost in
tehnologijo

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 624/97
Ljubljana, dne 11. decembra 1997.
Minister
za znanost in tehnologijo
dr. Lojze Marinček l. r.

PRAVILNIK
o dopolnitvi pravilnika o usposabljanju
in vključevanju mladih raziskovalcev
v raziskovalne, visokošolske in druge
organizacije
5.
1. člen
V prvi točki 4. člena pravilnika o usposabljanju in vključevanju mladih raziskovalcev v raziskovalne, visokošolske in
druge organizacije (Uradni list RS, št. 38/94 in 53/95), se
za besedo “ministrstvo” doda besedilo:
“ter raziskovalna skupina tuje pravne osebe, ki so jo v
zamejstvu ustanovili Slovenci oziroma je v njihovi večinski
lasti in je nacionalnega pomena za ohranjanje Slovencev v
zamejstvu”.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
št. 644/97
Ljubljana, dne 10. decembra 1997.

Količnik za preračun katastrskega dohodka

Na podlagi 4. člena pravilnika o metodologiji za upoštevanje dohodka iz kmetijske dejavnosti za pridobitev pravice do socialno varstvenih dajatev in denarne pomoči (Uradni
list RS, št. 57/94) objavlja minister za delo, družino in
socialne zadeve

KOLIČNIK
za preračun katastrskega dohodka
Količnik za preračun katastrskega dohodka posameznika in njegovih družinskih članov znaša 3,7 in se uporablja
od 1. januarja 1998 dalje.
Št. 588-010/94-35
Ljubljana, dne 22. decembra 1997.
mag. Anton Rop l. r.
Minister

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

USTAVNO SODIŠČE
4.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o merilih za ocenjevanje kakovosti
raziskovalne dejavnosti in o evidencah
ter spremljanju raziskovalne organizacije

Na podlagi 36. člena zakona o raziskovalni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 8/91-I), izdaja minister za znanost in
tehnologijo

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o merilih za ocenjevanje kakovosti raziskovalne
dejavnosti in o evidencah ter spremljanju
raziskovalne organizacije
1. člen
V 18. členu pravilnika o merilih za ocenjevanje kakovosti raziskovalne dejavnosti in o evidencah ter spremljanju
raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 65/94), se za
prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki glasi:
“V evidenco zavodov in organizacij se vpišeta tudi mednarodna medvladna organizacija in tuja pravna oseba, ki so
jo v zamejstvu ustanovili Slovenci oziroma je v njihovi večinski lasti in je nacionalnega pomena za ohranjanje Slovencev
v zamejstvu, če opravlja raziskovalno dejavnost in izpolnjuje
pogoje, predpisane s tem pravilnikom”.

6.

Odločba o razveljavitvi odločbe Republiškega
senata za prekrške

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni
pritožbi P., d.o.o., S., M., ki ga zastopa J. P., odvetnik v
M. S., na seji dne 4. decembra 1997

o d l o č i l o:
Odločba republiškega senata za prekrške št.
Pp-3496/94 z dne 10. 8. 1994 se razveljavi in se zadeva
vrne republiškemu senatu za prekrške v novo odločanje.

Obrazložitev
A)
1. Pritožnik je dne 11. 10. 1994 vložil ustavno pritožbo zoper odločbo republiškega senata za prekrške, s katero
je bila zavrnjena njegova pritožba in potrjena odločba o
prekršku sodnika za prekrške prve stopnje. S prvostopno
odločbo je bila obdolženemu vozniku tovornjaka za prekršek po 15. členu zakona o izvajanju Resolucije Varnostnega
sveta OZN št. 757/1992 (Uradni list RS, št. 5/92, 27/93
in 76/94) izrečena denarna kazen in varstveni ukrep odvzema predmetov, s katerimi je bil prekršek storjen, to je

Uradni list Republike Slovenije
8.608 kg suhih gob v vrednosti 68.864 DEM. Ti predmeti naj
bi bili v lasti pritožnika. Pritožnik meni, da je republiški senat z
odločbo kršil naslednje njegove ustavne pravice: pravico do
enakosti pred zakonom po drugem odstavku 14. člena ustave, pravico do enakega varstva pravic po 22. členu ustave,
pravico do pravnega sredstva po 25. členu ustave in pravico
do povračila škode po 26. členu ustave.
2. Zatrjevane kršitve naj bi bile storjene s tem, da
republiški senat za prekrške pritožniku ni dovolil uveljavljati
razlogov, ki so se nanašali na ugotovljeno dejansko stanje,
čeprav naj bi pritožnik le na ta način lahko dokazal neutemeljenost izrečenega varstvenega ukrepa. Po mnenju pritožnika zakon o prekrških (v nadaljevanju: ZP) niti v 181. členu
niti v kateri drugi določbi ne daje opore za stališče v izpodbijani odločbi. Zato naj pritožniku ne bi bilo zagotovljeno enako varstvo pravic, kot ga uživajo drugi oškodovanci zaseženega blaga. Tako je bila tudi dejansko izključena pritožnikova pravica do pritožbe, ki jo ZP sicer formalno zagotavlja.
Pravica iz 26. člena ustave naj bi bila kršena posredno, ker
naj bi šlo za veliko vrednost blaga, ki naj bi zaradi neupoštevanja pritožnikovih navodil glede hranjenja propadlo. Pritožnik meni, da je od odločitve o njegovi ustavni pritožbi odvisna rešitev načelnega pravnega vprašanja o tem, kakšen je
položaj lastnikov blaga, ki niso obdolženci, v postopku o
prekršku. Pritožnik predlaga, da ustavno sodišče razveljavi
izpodbijano odločbo in zadevo vrne republiškemu senatu za
prekrške v novo odločanje.
3. Republiški senat za prekrške je z izpodbijano odločbo zavrnil pritožnikovo pritožbo zoper prvostopno odločbo z
utemeljitvijo, da je prvostopni organ pravilno izrekel ukrep
odvzema predmetov po drugem odstavku 37. člena ZP, ker
so bili podani razlogi splošne varnosti in javne morale. Ti pa
so temeljili na namenu Resolucije Varnostnega sveta, da se
prepove vsak promet blaga in storitev za vzpostavljanje in
vzdrževanje ekonomskih odnosov z republiko Srbijo oziroma Črno goro zaradi zagotovitve miru. Neupoštevanje pritožbenih razlogov v zvezi z izvorom blaga pa je republiški
senat za prekrške utemeljil s tem, da ti razlogi pomenijo
pritožbo v zvezi z dejanskim stanjem prekrška, ki je po
določbah 181. člena ZP lastnik odvzetih predmetov nima.
4. Senat ustavnega sodišča je ustavno pritožbo sprejel
v obravnavo na seji dne 18. 9. 1997. Ustavna pritožba je
bila poslana na podlagi 56. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS)
republiškemu senatu za prekrške, ki se o njej ni izjavil.
5. Ustavno sodišče je vpogledalo spis občinskega sodnika za prekrške v Lendavi, št. P-150/94.
B)
6. Po določbah ZP se sme storilcu prekrška poleg
kazni za prekršek kot eden od varstvenih ukrepov izreči tudi
odvzem predmetov (1. točka 35. člena). Po določbi prvega
odstavka 37. člena ZP se smejo predmeti, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekršek ali pa so nastali s prekrškom,
odvzeti, če so storilčeva last. Po določbi drugega odstavka
tega člena se smejo predmeti vzeti tudi, če niso storilčeva
last, če to terjajo splošna varnost, varovanje življenja in zdravja ljudi, varnost blagovnega prometa ali razlogi javne morale,
kot tudi v drugih primerih, ki jih določa zakon. Po določbi
tretjega odstavka 37. člena ZP se sme z zakonom, ki določa
prekršek, določiti obvezen odvzem predmetov. Po določbi
petega odstavka 37. člena ZP se odvzeti predmeti prodajo
po predpisih, ki veljajo za davčno izvršbo, če ni s posebnimi
predpisi drugače določeno. Po določbi sedmega odstavka
citiranega člena se denar za prodane odvzete predmete, ki
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niso storilčeva last, izroči lastniku. Če je lastnik neznan in se
ne zglasi v enem letu, odkar so bili predmeti prodani, postane dobljeni denar dohodek občine.
7. V zadevnem postopku so bili predmeti, ki so bili last
pritožnika, odvzeti na podlagi določbe drugega odstavka
37. člena ZP zaradi razlogov splošne varnosti in javne morale. Pritožnik ima sicer pravico do denarja za odvzete predmete, ki se pridobi s prodajo po zgoraj navedenih določbah
ZP (kar pa mu praviloma ne more prinesti polnega odškodovanja za poseg v njegovo lastninsko pravico), prav tako ima
pravico pod zakonskimi pogoji od storilca prekrška terjati
odškodnino. Vendar uveljavljanje teh pravic pritožniku ne
zagotavlja enakega varstva njegove, v tem primeru, lastninske pravice, kakor bi ga pritožnik imel, če bi mu bilo že v
postopku o prekršku omogočeno, da ustrezno zavaruje svoje pravice. Možnost, da lahko pritožnik kasneje z odškodninsko tožbo pred pristojnim sodiščem uveljavlja povrnitev
škode, ki mu je bila v prvotnem postopku povzročena, ne
zagotavlja učinkovitega in enakovrednega sodnega varstva
pravice, kakor ga je mogoče zagotoviti že v prvotnem postopku, v katerem se odloča o pravici.
8. Ustava v 22. členu opredeljuje eno od temeljnih
pravic v postopku pred državnim organom. Njena bistvena
vsebina je v tem, da posamezniku zagotavlja možnost, da se
udeležuje postopka, v katerem se odloča o njegovi pravici,
ter možnost, da se izjavi o dejstvih in okoliščinah, ki so
pomembne za odločitev o njegovi pravici (odločba ustavnega sodišča, št. Up-84/94 z dne 11. 7. 1996, OdlUS V,
184). Ta pravica mora biti zagotovljena v postopku pred
vsakim državnim organom ne glede na to, ali gre za upravni
postopek pred pristojnim upravnim organom ali gre za sodni
postopek pred pristojnim sodiščem. Zato za odločitev v tej
zadevi ni pomembno vprašanje pravne narave postopka o
prekršku in se vanj tudi ni bilo treba spuščati. Pač pa je treba
ugotoviti, da pritožniku v postopku o prekršku, v katerem se
je odločalo o odvzemu predmetov, na katerih je imel lastninsko pravico – torej se je odločalo (tudi) o njegovi pravici –
procesni položaj v skladu s pravico iz 22. člena ustave ni bil
zagotovljen. Pritožniku ni bilo omogočeno, da se izjavi o
dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za odločitev o
njegovi pravici. Pomen možnosti izjaviti se o relevantnih
dejstvih in okoliščinah je prav v tem, da državni organ, ki
odloča o pravici, ne sme odreči presoje takšnih pritožnikovih navedb. Prav to pa je republiški senat za prekrške v
izpodbijani odločbi storil. Zato je nastal enak pravni položaj,
kakor da bi se pritožnik sploh ne mogel izjaviti o primarnem
vprašanju glede obstoja pravnega temelja za izrek varstvenega ukrepa, to je o tem, ali je prekršek sploh bil storjen.
Zato je bila z izpodbijano odločbo kršena njegova pravica iz
22. člena ustave. Ker je določba 22. člena ustave lex specialis, ni mogoče pritrditi pritožniku, da je bila hkrati kršena
tudi splošnejša pravica do enakosti pred zakonom po določbi drugega odstavka 14. člena ustave.
9. Pritožniku je bila pravica, da se udeležuje postopka,
dana z vročitvijo odločbe, zoper katero je na podlagi petega
odstavka 181. člena ZP vložil pritožbo. Pravica do pritožbe v
postopku o prekršku ima svoj ustavni temelj v določbi 25.
člena ustave. Po tej določbi je vsakomur zagotovljena pravica do pritožbe ali drugega pravnega sredstva proti odločbam sodišč in drugih državnih organov, organov lokalnih
skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, s katerimi ti odločajo
o njegovih pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih. Ustavno
sodišče je že v svoji odločbi, št. U-I-98/91 z dne 10. 12.
1992 (OdlUS I, 101) poudarilo, da smisel tega ustavnega
zagotovila ni le v tem, da zagotavlja posamezniku pravico do
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vložitve pravnega sredstva, temveč predvsem v tem, da lahko z vložitvijo pravnega sredstva učinkovito brani in varuje
svoje pravne interese. Pritožniku ni bilo omogočeno, da v
postopku s pritožbo pred republiškim senatom za prekrške
učinkovito brani svojo pravico. Ta možnost mu ni bila dana,
ker republiški senat ni presojal njegovih utemeljitev in ponujenih dokazov o izvoru blaga, s katerimi bi morebiti pritožnik
lahko v tem postopku učinkovito ubranil svojo pravico na
odvzetem blagu. Zato je bila v postopku odločanja o njegovi
pritožbi kršena tudi njegova pravica iz 25. člena ustave.
10. Pri tem je treba pritrditi pritožniku, da za takšno
odločanje republiški senat za prekrške ni imel podlage v
določbah 181. člena ZP. Po določbi petega odstavka
181. člena ZP se sme lastnik odvzetih predmetov pritožiti
glede izreka o odvzemu predmetov. To pa pomeni, da pritožnik s pritožbo kot z učinkovitim pravnim sredstvom v
smislu 25. člena ustave lahko uveljavlja vse razloge, na
podlagi katerih je mogoče doseči spremembo izreka o odvzemu predmetov, katerih lastnik je. Prav gotovo bo prvi
razlog, ki ga bo pritožnik lahko uveljavljal, dokazovanje tega,
da prekršek sploh ni bil storjen, zaradi česar sploh ne bi
mogla obstajati pravna podlaga za izrek varstvenega ukrepa.
Prav ta razlog pa je republiški senat za prekrške zavrnil ne na
podlagi presoje o njegovi utemeljenosti, ampak na podlagi
odločitve o njegovi nedopustnosti. S tem pa je kršil pritožnikovo pravico iz 25. člena ustave.
11. Z izpodbijanim aktom sta bili torej kršeni pritožnikovi pravici iz 22. in 25. člena ustave. Ni pa mogoče pritrditi
pritožniku, da je bila s takšno odločitvijo kršena tudi njegova
pravica iz 26. člena ustave. Ta mu ne glede na izpodbijano
odločitev vselej omogoča, da zahteva od države povračilo
škode, ki mu jo v zvezi z opravljanjem službe ali kakšne
druge dejavnosti državnega organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil s svojim protipravnim ravnanjem stori oseba ali organ, ki tako službo ali dejavnost
opravlja.
12. Glede na ugotovljeni kršitvi človekovih pravic je
bilo treba v skladu z določbo prvega odstavka 59. člena
ZUstS izpodbijano odločbo republiškega senata za prekrške razveljaviti. Republiški senat za prekrške bo moral ponovno odločiti o pritožnikovi pritožbi in pri tem presoditi kot
relevantne pritožbene razloge tudi tiste, s katerimi pritožnik
zatrjuje in dokazuje, da v danem primeru prekršek ni bil
storjen. Pri tem bo moral sicer upoštevati določbo tretjega
odstavka 55. člena ZP, ki določa absolutno zastaranje
za postopek o prekršku, ta pa je po določbi 4. točke
167. člena ZP razlog za ustavitev postopka. Upoštevati pa
bo moral tudi določbo 168. člena ZP, ki v drugem odstavku
določa, da se predmeti, ki se po zakonu morajo vzeti, vzamejo, če to zahtevajo razlogi splošne varnosti ali razlogi
morale, tudi tedaj, kadar se postopek za prekrške ustavi.
C)
13. Ustavno sodišče je to odločbo sprejelo na podlagi
prvega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: predsednik
dr. Lovro Šturm in sodniki dr. Peter Jambrek, dr. Tone
Jerovšek, mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez
Šinkovec, Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Boštjan M.
Zupančič. Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. Up-96/94
Ljubljana, dne 4. decembra 1997.
Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.
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7.

Odločba o ugotovitvi, da je določba drugega
odstavka 6. člena zakona o ukrepih za sanacijo
gospodarskega položaja TAM Maribor d.d. in
njegovih odvisnih družb ter Avtomontaže AM
BUS d.o.o. Ljubljana, po kateri se zapadli terjatvi
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije do
gospodarske družbe TAM Maribor d.d. v višini
288,620.650 tolarjev in do gospodarske družbe
AM BUS d.o.o., Ljubljana v višini 42,055.568
tolarjev spremenita v kapitalski delež vsakega
od navedenih podjetij, skladno z ustavo

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobudo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki ga zastopa direktor Franc Košir, na seji dne 4. decembra 1997

o d l o č i l o:
Določba drugega odstavka 6. člena zakona o ukrepih
za sanacijo gospodarskega položaja TAM Maribor d.d. in
njegovih odvisnih družb ter Avtomontaže AM BUS d.o.o.,
Ljubljana (Uradni list RS, št. 20/95 in 70/95), po kateri se
zapadli terjatvi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
do gospodarske družbe TAM Maribor d.d. v višini
288,620.650 tolarjev in do gospodarske družbe Avtomontaža AM BUS d.o.o., Ljubljana, v višini 42,055.568 tolarjev
spremenita v kapitalski delež vsakega od navedenih podjetij,
ni v neskladju z ustavo.

Obrazložitev
A)
1. Pobudnik izpodbija drugi odstavek 6. člena zakona
o ukrepih za sanacijo gospodarskega položaja TAM d.d. in
njegovih odvisnih družb ter Avtomontaže AM BUS d.o.o. (v
nadaljevanju: ZUS TAM), po katerem se zapadli terjatvi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki znašata po
stanju na dan 31. december 1994 do družbe TAM Maribor
288,620.650 tolarjev in do družbe AM BUS Ljubljana
42,065.568 tolarjev, spremenita v kapitalski delež oziroma
delnice teh gospodarskih družb. Pobudnik meni, da je 6.
člen ZUS TAM v izpodbijanem delu v nasprotju z 2. členom
in 74. členom ustave. S spremembo zapadlih terjatev pobudnika do obeh dolžnikov v kapitalske deleže naj bi zakonodajalec pobudniku vsilil lastnino na kapitalu, ki je glede
pridobivanja sredstev za izvajanje zavarovanja in zagotavljanje pravic močno vprašljiva.
2. Pobudnik navaja, da ima status javnega zavoda, ki je
bil ustanovljen za namene iz 1. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št.
9/12 in 13/92 – v nadaljevanju: ZZVZZ). Z izpodbijano
določbo naj bi zakonodajalec pobudniku dejansko odvzel
sredstva, namenjena za zdravstveno varstvo in zdravstveno
zavarovanje, in jih prenesel izven področja dejavnosti pobudnika. Po ZZVZZ naj bi imel pobudnik pravico z zbranimi
sredstvi samostojno gospodariti in z njimi zagotavljati izvajanje dejavnosti. Dejansko zmanjšanje namenskih sredstev je
po navedbah pobudnika v nasprotju z 51. členom ustave,
nadaljnji ukrepi spreminjanja obligacijskih razmerij v kapitalske deleže dolžnikov pa bi po navedbah pobudnika lahko
privedli do blokade njegove osnovne dejavnosti.
3. Določba 6. člena ZUS TAM naj bi bila v izpodbijanem delu v nasprotju s 155. členom in 23. členom ustave,
ker da je posegla v že pridobljene pravice pobudnika, da v
skladu z veljavnimi predpisi od dolžnikov izterja neplačane
zapadle prispevke.
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4. Pobudnik predlaga, naj ustavno sodišče pobudo
sprejme in oceni ustavnost izpodbijane določbe.
5. Državni zbor (v nadaljevanju: DZ) na navedbe pobudnika ni odgovoril.
B)
6. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo in glede na
izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka 26. člena zakona o
ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) takoj nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
7. Ustava v drugem odstavku 50. člena državi nalaga
urejanje obveznega zdravstvenega zavarovanja in skrb za
njeno delovanje. Za izvajanje te obveznosti je bil sprejet
ZZVZZ in z njim ustanovljen pobudnik (prvi odstavek 69.
člena ZZVZZ) kot javni zavod (drugi odstavek 12. člena). Po
prvem odstavku 4. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 – v nadaljevanju: ZZ) je pobudnik pravna oseba,
njegove pravice, obveznosti in odgovornosti pa urejajo zakoni oziroma akt o ustanovitvi. Sredstva za izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja so pobudniku zagotavljena
s prispevki delodajalcev in drugih zavezancev, določenih z
ZZVZZ (45. člen ZZVZZ). Pobudnik je s sredstvi, namenjenimi obveznemu zdravstvenemu zavarovanju, upravičen samostojno upravljati in gospodariti. V okviru upravljanja in
gospodarjenja je pobudnik pristojen, da predlaga stopnje
prispevkov (55. člen), da s splošnim aktom določa merila za
določitev povečane prispevne stopnje zavezancem, katerih
izdatki za poškodbe pri delu in za poklicne bolezni v posameznem letu presegajo povprečno višino na zavarovalca v
dejavnosti (56. člen), da določa pavšalne prispevke za zavezance iz 12., 13., 14., 21. točke 15.,17. in 18. člena
(57. člen), da v skladu z zakonom o prispevkih za socialno
varnost (Uradni list RS, št. 5/96) obračunava prispevke in
izterjuje njihovo plačilo (58. člen), da določa merila in pogoje, pod katerimi se določenim zavezancem za plačilo prispevkov za zdravstveno zavarovanje ti lahko zmanjšajo ali
odpišejo (60. člen). Po 59. členu je pobudnik pristojen tudi
za izvajanje nadzora nad obračunavanjem in plačevanjem
prispevkov.
8. Z uzakonitvijo izpodbijane določbe je zakonodajalec
posegel v pobudnikove pravice, da v okviru upravljanja in
gospodarjenja s sredstvi za obvezno zavarovanje od zavezancev TAM Maribor in AM BUS Ljubljana izterja zapadle
prispevke in da sam odloči o morebitnem odlogu, zmanjšanju ali o odpisu terjatev do teh družb.
9. S posegom v pravico pobudnika, da samostojno
upravlja in gospodari s sredstvi za obvezno zdravstveno
zavarovanje, oziroma s posegom v zakonsko določene vire
financiranja zakonodajalec ni prekršil ustave. Ustava v 50.
členu nalaga državi skrb za urejanje in delovanje obveznega
zdravstvenega zavarovanja. Za izvajanje te ustavne naloge je
država z ZZVZZ ustanovila pobudnika kot javni zavod, z istim
predpisom pa je opredelila vire sredstev za financiranje njegove dejavnosti. Pri tem si je kot ustanoviteljica pridržala
pravico do določanja višine posameznih virov; pobudnika pa
je pri tem omejila le na oblikovanje predlogov. Pravica ustanoviteljice, da odloča o višini posameznih virov sredstev,
izhaja iz njene vloge, opredeljene v 50. členu ustave in pa iz
49. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 – v
nadaljevanju: ZZ), po katerem je (subsidiarno) odgovorna za
obveznosti zavoda. Tak pravni položaj državi kot ustanoviteljici pobudnika, omogoča sprotno usklajevanje virov sredstev, ki jih na eni strani narekuje z ZZVZZ opredeljen obseg

Št.

1 / 9. 1. 1998 / Stran 23

pravic upravičencev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, na drugi strani pa dejanske okoliščine, nastale pri zavezancih za plačilo prispevkov. Nesorazmerja med zakonsko
opredeljenim obsegom pravic iz obveznega zdravstvenega
zavarovanja in pobudnikovimi zmožnostmi, da z zakonsko
opredeljenimi viri sredstev te obveznosti poravnava, ima država pravico in dolžnost uravnavati preko določanja višine
virov oziroma preko njene odgovornosti za poravnavanje
pobudnikovih obveznosti. Iz take narave razmerja med državo kot ustanoviteljico pobudnika in pobudnikom izhaja, da
lahko država v primeru, ko ima za to utemeljene stvarne
razloge, s posameznimi ukrepi poseže v vire sredstev, določene za financiranje pobudnikove javne službe na področju
obveznega zdravstvenega zavarovanja, tudi s konverzijo terjatev v kapitalske deleže in v tej zvezi v njegovo formalnopravno samostojnost.
10. Za ukrep, uzakonjen z izpodbijano določbo, je
zakonodajalec imel utemeljene stvarne razloge in pri tem ni
ravnal arbitrarno. Poleg tega je ukrep obvezne konverzije
pobudnikovih terjatev v kapitalske deleže obeh gospodarskih družb v sorazmerju s ciljem, ki ga je zasledoval. Iz
ugotovitev upravnega odbora družbe TAM Maribor in ugotovitev vlade kot predlagateljice ZUS TAM izhaja, da neporavnane obveznosti TAM Maribor in njegovih odvisnih družb ter
AM BUS Ljubljana nekajkrat presegajo realno tržno vrednost
njunega premoženja in da so štiri petine nepremičninskega
premoženja družbe TAM ter njenih odvisnih družb obremenjene s hipotekami v korist bank upnic. Ob takem premoženjskopravnem stanju družbe TAM in ob dejstvu, da se
stroški stečajnega postopka ter zahtevki delavcev iz naslova
plač iz stečajne mase prednostno poplačajo, bi upniki, ki
svojih terjatev nimajo zavarovanih s hipotekami, ne imeli
nobenih realnih možnosti za poplačilo svojih terjatev. Vlada
kot predlagatelj izpodbijanega zakona je ocenila, da ni mogoče pričakovati, da bi prezadolžena subjekta s poslovanjem in prihodki v obdobju pet do deset let lahko pokrila
ugotovljene izgube in poplačala nepokrite obveznosti. Vlada
je hkrati ugotovila, da na podlagi povpraševanja na trgu po
proizvodih družbe TAM obstaja možnost, da v družbi TAM
obdrži delo okoli 2.200 delavcev, v družbi AM BUS pa 500
delavcev (Poročevalec, št. 7/95). S spremembo pobudnikovih terjatev v delnice družbe TAM oziroma v poslovni delež
družbe AM BUS in z drugimi ukrepi, določenimi z izpodbijanim zakonom je zakonodajalec skušal preprečiti uvedbo
stečaja nad prezadolženima družbama. Preprečitev uvedbe
stečaja je bila v javnem interesu, da se sanira gospodarski
položaj prezadolženih družb in ohranijo delovna mesta večine v teh družbah zaposlenih delavcev. Hkrati je zakonodajalec z izpodbijano določbo preprečil grozečo nevarnost, da
bo v primeru izvršbe ali v primeru stečaja pobudnik izgubil
pravice, ki jih je imel do prezadolženih družb iz naslova
neplačanih prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje.
Ukrep transformacije terjatev pobudnika v kapitalske deleže
je torej zakonodajalec uzakonil v javnem interesu, da se
ohranijo delovna mesta ca. 2.700 delavcev, zato ni v neskladju z načeli pravne in socialne države (2. člen ustave). V
primeru stečaja družbe TAM oziroma AM BUS bi sicer pravnoformalno imel pobudnik kot upnik ugodnejši položaj kot v
primeru, če je korporacijski upravičenec, vendar pa je iz
bilančnih podatkov očitno, da uveljavitve njegovih terjatev v
stečajnem postopku ne bi bilo realno pričakovati.
11. Ob tem je potrebno ugotoviti, da pobudnik opozarja zgolj na možnost, da bi se v primeru, če bi zakonodajalec
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nadaljeval s predpisovanjem takih ukrepov, njegov finančni
položaj lahko poslabšal in ogrozil izpolnjevanje njegovih obveznosti, z ničimer pa ne dokazuje, da mu je zaradi z izpodbijano določbo uzakonjenega ukrepa onemogočeno ali otežkočeno izvajanje osnovnega zdravstvenega varstva. Ustavno
sodišče ne dvomi, da izpodbijani ukrep vsaj začasno vpliva
na pobudnikov finančni položaj, vendar pa je ta vpliv glede
na dejanske okoliščine, ki so narekovale njegovo uzakonitev, le navidezen. Zaradi popolne nelikvidnosti in prezadolženosti dolžnikov sta bili terjatvi pobudnika v času uveljavitve
ukrepa neiztožljivi. Morebitni primanjkljaj, ki naj bi se v posledici neiztožljivosti terjatev oziroma zaradi uzakonitve ukrepa konverzije terjatev pokazal pri zagotavljanju z ZZVZZ opredeljenih pravic upravičencev iz obveznega zdravstvenega
zavarovanja, je dolžna pokriti država iz javnih sredstev, pa
čeprav bi s tem prekoračila v proračunu določena namenska sredstva za pokrivanje pobudnikovih dolgov.
12. Okrožno sodišče v Mariboru je dne 3. julija 1996
nad družbo TAM in njenimi hčerinskimi družbami uvedlo stečajni postopek, vendar pa to dejstvo ne more vplivati na
presojo ustavnosti izpodbijane določbe. Za oceno ustavnosti
sporne določbe prav tako ni pomembno, ali je bila ob uvedbi
stečaja konverzija realizirana ali ne. Ustavnost spornega ukrepa je potrebno ocenjevati z vidika tistih razlogov, ki so ga
narekovali v času njegove uzakonitve, ne pa z vidika poznejših
dogodkov, ki jih zakonodajalec ni mogel predvideti.
13. Pobudnik je oseba javnega prava, namenjena izvajanju javne službe na področju obveznega zdravstvenega
zavarovanja. Kot oseba javnega prava nima pridobitnega
značaja in ni namenjena izvajanju dejavnosti na trgu zaradi
pridobivanja dobička. Njene pravice, obveznosti in odgovornosti so opredeljene z zakonom oziroma aktom o ustanovitvi, zato zakonodajalec z uzakonitvijo izpodbijane določbe
pobudniku ni kršil 74. člena ustave.
14. Ustava v prvem odstavku 155. člena prepoveduje
učinkovanje pravnih aktov za nazaj. Povratni učinek lahko
imajo izjemoma le posamezne določbe zakona, če se s tem
ne posega v pridobljene pravice pravnih subjektov in če to
zahteva javna korist. Povratno učinkovanje posameznih zakonskih določb lahko določi le zakon sam. Za povratni učinek predpisa ali njegove določbe gre, ko se za začetek
njegove uporabe določi trenutek pred uveljavitvijo zakona in
se s takim učinkovanjem predpisa ali njegove določbe poseže v pravne situacije ali pravna dejstva, ki so nastala v času
veljavnosti neke prejšnje pravne norme. Ustavno načelo
zaupanja v pravo (2. člen ustave) pa ne varuje le pridobljenih
pravic, pač pa v določeni meri tudi pričakovane pravice. V
obravnavanem primeru torej ustava varuje tudi pravice iz
osnovnega zdravstvenega zavarovanja, ki jih na podlagi 50.
in 51. člena ustave opredeljuje ZZVZZ. Z izpodbijano določbo uzakonjena sprememba pobudnikovih obligacijskih pravic v korporacijske ne učinkuje za nazaj, pač pa za naprej.
Pobudnik ni izkazal, da so mu bile zaradi ukrepa okrnjene
možnosti za zagotavljanje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in da jih zato ne more izvajati v obsegu in po
vsebini, določeni z ZZVZZ. Za poseg v pričakovane pravice
pobudnika in v pravice upravičencev do osnovnega zdravstvenega varstva, ki bi bil v nasprotju z ustavo, bi šlo le v
primeru, ko bi zaradi učinkovanja izpodbijane določbe ZUS
TAM pobudnik ne mogel zagotoviti pokrivanja stroškov obveznega zdravstvenega varstva v obsegu in po višini, določeni z ZZVZZ, država pa pobudniku ne bi zagotovila manjkajoče razlike. Iz povedanega izhaja, da izpodbijana določba
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ZUS TAM ni v neskladju s 155. členom ustave in tudi ne s
50. členom ustave.
15. Pobudnik navaja, da naj bi mu zakonodajalec z
uzakonitvijo obvezne konverzije terjatev onemogočil od družbe TAM in AM BUS izterjati zapadle terjatve, ne navaja pa,
kakšne aktivnosti naj bi v tej zvezi do uveljavitve ukrepa že
opravil. Za uzakonitev konverzije je, ko je bilo že rečeno,
zakonodajalec imel utemeljene stvarne razloge in ni posegel
v bistvo pobudnikovih pravic. Nemožnost sodne izterjave
terjatev je torej le posledica s konverzijo ugaslih terjatev,
zato ne pomeni posega v pobudnikovo ustavno pravico do
sodnega varstva iz 23. člena ustave.
16. Ustavno sodišče zatrjevanih kršitev ustave ni ugotovilo, zato je odločilo tako, kot je razvidno iz izreka te
odločbe.
C)
17. Ustavno sodišče je to odločbo sprejelo na podlagi
21. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Lovro Šturm in
sodniki dr. Peter Jambrek, dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž
Krivic, mag. Janez Snoj, Franci Testen, dr. Lojze Ude in
Boštjan M. Zupančič. Odločbo je sprejelo s šestimi glasovi
proti trem. Proti so glasovali sodnki Jambrek, Jerovšek in
Šturm. Sodnik Krivic je dal pritrdilno ločeno mnenje. Sodnik
Jerovšek je napovedal ločeno mnenje.
Št. U-I-90/95
Ljubljana, dne 4. decembra 1997.
Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
8.

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin
in cen na drobno na območju Slovenije
za december 1997

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

POROČILO
o rasti cen življenjskih potrebščin in cen
na drobno na območju Slovenije
za december 1997
Cene življenjskih potrebščin so se decembra 1997 v
primerjavi z novembrom 1997 povišale za 0,6%, cene na
drobno pa za 0,3%.
Št. 941-02-7/98
Ljubljana, dne 5. januarja 1998.
Direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije
Tomaž Banovec l. r.
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9.

Aneks h kolektivni pogodbi grafične dejavnosti

Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje za tisk in
Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za grafično, časopisno informativno, založniško in knjigotrško dejavnost,
kot predstavnika delodajalcev ter
Konfederacija sindikatov PERGAM kot predstavnik delojemalcev sklenejo

ANEKS H KOLEKTIVNI POGODBI
grafične dejavnosti
1. člen
Prvi odstavek točke D uvodnih določb kolektivne pogodbe grafične dejavnosti (Uradni list RS, št. 20/95, 42/95
in 68/97) se spremeni, tako da glasi:
“Ta pogodba začne veljati z dnem podpisa in velja do
31. 12. 1997”.
2. člen
Prvi odstavek 66. člena kolektivne pogodbe grafične
dejavnosti se spremeni, tako da se četrta alinea črta.
3. člen
V času pogajanj lahko stranki kolektivne pogodbe grafične dejavnosti, na podlagi skupne ocene pogajanj, trajanje
kolektivne pogodbe grafične dejavnosti podaljšata.
4. člen
Dne 30. 9. 1996 vložena odpoved kolektivne pogodbe grafične dejavnosti se šteje za pravočasno vloženo in se
rok izteče z dnem prenehanja veljavnosti kolektivne pogodbe grafične dejavnosti.
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5. člen
V drugih določbah kolektivna pogodba za grafično dejavnost ostane nespremenjena.
Ta anek začne veljati z dnem podpisa dosedanjih
podpisnikov na strani predstavnikov delodajalcev in delojemalcev.
Ljubljana, dne 10. oktobra 1997.
GZS – Združenje za tisk
Predsednik UO
Andrej Lesjak l. r.

Konfederacija sindikatov
Slovenije Pergam
Predsednik
Dušan Rebolj l. r.

GZS – Združenje za tisk
Predsednik odbora
združenja grafičarjev
Zvone Novak l. r.
Združenje delodajalcev Slovenije –
Sekcija za grafično, časopisno informativno,
založniško in knjigotrško dejavnost
Predsednica
Kristina Kobal l. r.

Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji aneksa h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisan v register
kolektivnih pogodb z datumom 9. 12. 1997 pod zap.
št. 56/3 in št. spisa 121-03-0007/95-012.
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OBČINE
BOROVNICA
10.

Št. 066/3-3/5-29/97
Borovnica, dne 18. decembra 1997.

Odlok o začasnem financiranju javne porabe
v Občini Borovnica za leto 1998

Predsednik
Občinskega sveta
občine Borovnica
Marjan Kržič l. r.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93) je Občinski svet občine Borovnica na seji dne 18. 12. 1997 sprejel

ODLOK
o začasnem financiranju javne porabe v Občini
Borovnica za leto 1998
1. člen
Do sprejetja proračuna za leto 1998 se javna poraba
Občine Borovnica začasno financira po proračunu za leto
1997.
2. člen
Uporabniki proračunskih sredstev mesečno prejemajo
dvanajstine realiziranih sredstev po proračunu za leto 1997.
3. člen
Doseženi prihodki in odhodki po tem odloku so sestavni del proračuna Občine Borovnica za leto 1998 in se
morajo izkazati v zaključnem računu.

BREŽICE
12.

Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka na
Malem vrhu v Krajevni skupnosti Globoko

Na podlagi določila 3. člena zakona o samoprispevku
(Uradni list SRS, št. 35/85), 3. in 56. člena zakona o
referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94)
in 13. in 14. člena statuta Krajevne skupnosti Globoko, je
Svet krajevne skupnosti Globoko na 24. seji dne 23. 12.
1997 sprejel

SKLEP
o uvedbi krajevnega samoprispevka na Malem
vrhu v Krajevni skupnosti Globoko

4. člen
Določbe odloka o proračunu Občine Borovnica za leto
1997 se smiselno uporabljajo tudi v obdobju začasnega
financiranja.

1. člen
Na podlagi poročila Volilne komisije krajevne skupnosti
Globoko o izidu glasovanja dne 21. 12. 1997 na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka, se uvede krajevni
samoprispevek v denarju za območje dela vasi Mali vrh.

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu, uporablja pa se od 1. 1. 1998 dalje.

2. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje 5 let, in sicer od
1. 1. 1998 do 31. 12. 2002.

Št. 066/3-1/5-29/97
Borovnica, dne 18. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Borovnica
Marjan Kržič l. r.

11.

Sklep Občinskega sveta občine Borovnica
o prenehanju javnega dobra

Občinski svet občine Borovnica je na 29. seji dne 18.
12. 1997 sprejel naslednji

SKLEP
Zemljišče parc. št. 3644/1 – pot 1338 m2 k.o. Borovnica preneha biti javno dobro in se vpiše v ustrezen zemljiškoknjižni vložek, ki je družbena lastnina v uporabi Občine
Borovnica.

3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabila
za izvajanje programa krajevnega samoprispevka, in sicer:
1. modernizacija ceste Sv. Jakob–Rudjek v dolžini
2000 m,
2. preplastitev ceste Strgar–Sv. Jakob v dolžini 700 m.
4. člen
Zavezanci za plačilo krajevnega samoprispevka so krajani dela vasi Mali vrh in lastniki nepremičnin, ki jim bo
izboljšana uporaba nepremičnin z realizacijo programa samoprispevka, in sicer:
– v višini 4.500 SIT na mesec plačujejo zavezanci:
Cvetkovič Jože, Vel. Obrež 20, Dobova; Mijokovič Lazar,
Šolska ulica 9, Brežice; Radanovič Franc, Mali vrh 12,
Globoko; Kostevc Urška, Gregorčičeva 11, Brežice; Zakšek Anka, Šubičeva 7, Brežice; Šetinc Franc, Prečna pot
16, Brežice; Zuber Branko, Maistrova 4, Brežice; Bajc Ivan,
Cvetna ulica 4, Dobova; Germovšek Ivana, Globoko 13,
Globoko; Dvoršak Jožef, Blatno 46, Globoko; Strgar Jože,
Globoko 74, Globoko; Sotošek Ivan, Mali vrh 10c, Globoko; Drugovič Ivan, Zgornji Obrež 14, Artiče; Kržan Janko,
Globoko 66, Globoko; Rožman Blaž, Podvinje 29, Kapele;
Kopinč Branko, Kocbekova 9, Brežice; Kržan Andrej, Marof
10, Brežice, Bibič Jože, Blatno 41, Globoko; Drugovič
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Slavko, Blatno 43, Globoko; Belovari Davor, Partizanska
27, Trbovlje; Golubovič Gordana, Bizeljska cesta 20, Brežice; Vračun Ivan, Ulica Ilije Greguriča 6, Brežice; Kostevc
Jože, Škvarčeva 5, Brežice; Zenili Jožica, Opekarska 12,
Brežice; Korajič Velimir, Šolska 9, Brežice; Krstov Irena,
Ketejeva 6, Brežice; Kopinč Stanko, Ilirska 17, Dobova;
Krivec Alojz, 3301 Petrovče 94; Vučajnk Marjan, Prešernova ulica 2, Brežice; Peterkovič Marjana, Črnc 11, Brežice,
Držič Andrej, Bukošek 5, Brežice; Šekoranja Ivan, Adamičeva 4, Ljubljana; Ogorelc Jožefa, Trdinova 6, Brežice;
Brkljačič Ankica, Badeličeva 11, Zagreb; Stergar Stanko,
Sela 28, Dobova; Polovič Franc, Sela 2, Dobova; Agrež
Ivan, Piršenbreg 16, Globoko; Hudina Anton, Vodnikova ul.
7, 3214 Zreče; Urek Mihelca, Kopitarjeva 3, Brežice; Ogorevc Ivan, Jurčičeva 23, Brežice; Kovačič Martin, Črnc 47,
Brežice; Ogorevc Martin, Krška vas 23, Krška vas; Kos
Rozika, Armeško 36, Brestanica; Ogorevc Marija, Mali vrh
36, Globoko; Simon Mihael, Ljubljanska 116, Domžale;
Lepšina Martin, Bratov Milavcev 46, Brežice; Gorišek Marija, Mali vrh 28, Globoko; Rebernik Marija, Bizeljska cesta
26, Brežice; Cizl Alojz, Krška vas 59, Krška vas; Žibret
Niko, Lapajnetova 18, Krško; Verstovšek Ana, Bratov Milavcev 59, Brežice; Hotko Rozika, Naselje heroja Maroka 10,
Sevnica, Potočnik Ivan, Loška cesta 83, Žiri,
– v višini 2.250 SIT plačujejo zavezanci: Preskar Janko, Piršenbreg 6, Globoko; Zidarič Franc, Sela 17, Dobova; Pinterič Angela, Spodnja Pohanca 18, Artiče; Flis Ciril,
Globoko 38, Globoko; Leskovšek Marjan, Globoko 22,
Globoko; Škvarč Ivan, Vel. Obrež 52, Dobova; Kostrevc
Branko, Blatno 45, Globoko; Varlec Anica, Dečno selo
32/a, Artiče; Januška Josip, Gaberje 45, Dobova; Glogušek Jože, Mihalovec 61, Dobova; Tršelič Bogomir, Gor.
Lenart 31, Brežice; Cizl Jože, Brezina 64/b, Brežice; Lubšina Miha, Cundrovec 11, Brežice; Bučar Andrej, Laze 14a,
1262 Dol pri Ljubljani; Rožman Miran, Glogov brod 1, Artiče; Sušin Milan, Mali vrh 52, Globoko, Kežman Justina,
Sela 18, Dobova; Juratovec Martin, Brezina 54, Brežice;
Poček Franc, Gornji Lenart 48, Brežice; Pinterič Terezija,
Kapele 15a, Kapele,
– v višini 1.500 SIT plačujejo zavezanci: Matjašič Ivan,
Globoko 7, Globoko; Štrubelj Miro, CKŽ 85, Krško, Piklc
Jože, Globoko 36, Globoko; Pajdaš Darinka, Globoko 34,
Globoko; Vogrinc Franc, Trnje 19, Brežice; Strgar Franc,
Mali vrh 33, Globoko; Gregorevčič Stanko, Mali vrh 31,
Globoko.
Zavezanci samoprispevka so tudi pravni nasledniki sedanjih lastnikov. Valorizacija v izračunu ni zajeta.
6. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci po določbah 12. člena zakona o samoprispevku.
7. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo zbirala na
računu Krajevne skupnosti Globoko številka: 51620-842009-82609.
8. člen
Samoprispevek odtegujejo od zavezancev, ki prejemajo
osebne prejemke, izplačevalci osebnih prejemkov, od drugih
zavezancev pa DURS, DU Brežice, izpostava Brežice.
Krajevna skupnost dostavi davčnemu organu seznam
zavezancev, od katerih bo obračunaval samoprispevek.
9. člen
Za izvedbo programa skrbi Svet KS Globoko, preko
imenovanega gradbenega odbora in nadzornega sveta.
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Krajevna skupnost poroča o zbiranju sredstev na zboru
krajanov.
Svet KS odloči o načinu uporabe sredstev, ki ostanejo
po zadostitvi potreb, zaradi katerih je bil samoprispevek
uveden.
11. člen
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačajo v zakonskem roku, se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za
izterjavo davkov.
12. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Globoko, dne 23. decembra 1997.
Predsednik
Sveta KS Globoko
Ivan Živič l. r.

13.

Poročilo o izidu glasovanja na referendumu
za uvedbo krajevnega samoprispevka
za območje dela vasi Mali vrh KS Globoko

POROČILO
o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo
krajevnega samoprispevka za območje dela vasi
Mali vrh KS Globoko
Na območju Krajevne skupnosti Globoko, so bili na
referendumu 21. 12. 1997 za uvedbo krajevnega samoprispevka ugotovljeni naslednji izidi glasovanja:
1. v volilni imenik je bilo vpisanih 80 volivcev,
2. glasovalo 43 volivcev,
3. neveljavnih glasovnic je bilo 0,
4. veljavnih glasovnic je bilo 43,
5. ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 25 volivcev
ali 58,14% volivcev, ki so glasovali,
6. PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 18 volivcev ali 41,86% volivcev, ki so glasovali.
Na podlagi izida glasovanja in 23. člena zakona o
referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94,
št. 13/95 – odl. US, št. 38/96 in št. 43/96 – odl. US)
Volilna komisija krajevne skupnosti Globoko ugotavlja, da je
bila v Krajevni skupnosti Globoko na referendumu sprejeta
odločitev za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni
skupnosti Globoko, ker je za uvedbo samoprispevka glasovala večina volivcev, ki so glasovali.

Globoko, 23. decembra 1997.

Predsednica
Volilne komisije
krajevne skupnosti Globoko
Stanka Preskar l. r.
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be financirale na podlagi odloka o proračunu Občine Črnomelj za leto 1997.

ČRNOMELJ
14.

Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka
o proračunu Občine Črnomelj v letu 1997

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) ter 19. in 87. člena statuta Občine
Črnomelj (Uradni list RS, št. 39/95 in 65/95) je Občinski
svet občine Črnomelj na seji dne 23. 12. 1997 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi odloka o proračunu
Občine Črnomelj v letu 1997
1. člen
2. člen odloka o proračunu Občine Črnomelj za leto
1997 (Uradni list RS, št. 26/97) se spremeni in dopolni
tako, da na novo glasi:

Prihodki
Odhodki
Primanjkljaj
Presežek

Bilanca prihodkov
in odhodkov
887,602.457
881,584.269

Račun
financiranja
20,530.000
26,548.188
6,018.188

2. člen
Financiranje potreb proračunskih porabnikov se začasno nadaljuje v mesečnih dvanajstinah, na podlagi proračuna občine za naloge oziroma namene kot v letu 1997.
3. člen
Prihodki in odhodki občinskega proračuna po tem odloku so sestavni del proračuna Občine Črnomelj za leto
1998.
4. člen
Določbe odloka o proračunu občine za leto 1997 se
smiselno uporabljajo tudi v času začasnega financiranja.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1998.
Št. 401-6/97
Črnomelj, dne 23. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj
Andrej Kavšek l. r.

6,018.188

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje 6,018.188
SIT presežka, ki je porabljen pri računu financiranja za odplačilo posojil, obveznosti iz leta 1996.
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova
razporeditev, vključno s predvidenimi investicijami so zajeti v
bilanci, ki je sestavni del proračuna.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 401-6/97
Črnomelj, dne 23. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj
Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.

15.

DIVAČA
16.

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Divača za leto 1997

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93,6/94 – odločba US, št. 45/94 –
odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95
– obvezna razlaga, 9/96 – odločba US in 44/96 – odločba
US, 26/97 in 70/97), 45. člena zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 16. člena statuta Občine
Divača, je Občinski svet občine Divača na 34. redni seji dne
23. 12. 1997 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Občine Divača
za leto 1997
Odlok o začasnem financiranju javne porabe
v Občini Črnomelj za leto 1998

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97),
17. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list
RS, št. 48/90, 34/91, 30/92, 7/93, 80/94) in na podlagi
19. in 94. člena statuta Občine Črnomelj je Občinski svet
občine Črnomelj na 32. redni seji dne 23. 12. 1997 sprejel

ODLOK
o začasnem financiranju javne porabe v Občini
Črnomelj za leto 1998
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Črnomelj za leto 1998,
vendar najdlje do 31. 3. 1998 se bodo potrebe javne pora-

1. člen
Spremeni se 2. člen odloka o proračunu Občine Divača za leto 1997 (v nadaljevanju: odlok), tako da glasi:
Proračun Občine Divača za leto 1997 je določen v
naslednjih zneskih:
v SIT

Prihodki
Odhodki
Presežek
Primanjkljaj

Bilanca prihodkov
in odhodkov
290,254.259
286,142.503
4,111.756

Račun
financiranja
4,111.756
4,111.756

Pregled prihodkov proračuna in njihova razporeditev
sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in v računu financiranja, ki sta sestavni del proračuna.
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2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št.

DOBREPOLJE
18.

Št. 34/21
Divača, dne 23. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Divača
Drago Škamperle l. r.

17.

Sklep o začasnem financiranju javne porabe
Občine Divača od 1. 1. 1998 dalje do sprejetja
proračuna za leto 1998

Na podlagi 148. člena ustave Republike Slovenije,
17. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list
RS, št. 48/90, 34/91, 30/92, 7/93) ter na podlagi petega
odstavka 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93 in 57/94) in 16. člena statuta Občine Divača
(Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Divača
na 34. seji dne 23. decembra 1997 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju javne porabe Občine
Divača od 1. 1. 1998 dalje do sprejetja
proračuna za leto 1998
1
Do sprejetja proračuna Občine Divača za leto 1998,
se financiranje javne porabe v Občini Divača začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine Divača v letu 1997.
2
V obdobju začasnega financiranja se sme mesečno
porabiti toliko sredstev, kolikor jih je bilo povprečno porabljenih v istih dobah po proračunu za prejšnje leto.
3
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje
izvajanje investicij, ki so sprejete v proračunu za leto 1997
in začete v letu 1997.
4
Prihodki in odhodki v času začasnega financiranja so
sestavni del proračuna Občine Divača v letu 1998.
5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1998 dalje do
sprejema proračuna za leto 1998.
Št. 34/20
Divača, dne 24. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Divača
Drago Škamperle l. r.
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Odlok o razveljavitvi odloka o taksah
in povračilih za obremenjevanje okolja
in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih
dobrin

Na podlagi 6. člena uredbe o načinu oblikovanja cen
komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 63/97 in 16. člena
statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 26/95), je
Občinski svet občine Dobrepolje na 39. korespondenčni
seji dne 31. 12. 1997 sprejel

ODLOK
o razveljavitvi odloka o taksah in povračilih
za obremenjevanje okolja in racionalno rabo
ter izkoriščanje naravnih dobrin
1. člen
Razveljavi se odlok o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih
dobrin (Uradni list RS, št. 74/94).
2. člen
Cena komunalnih storitev se poveča za višino takse, ki
se je obračunavala ob ceni storitev, zmanjšana za odstotek
prometnega davka.
Glede uporabe sredstev iz cene razširjene reprodukcije se sklene pogodba med izvajalcem storitev in Občino
Dobrepolje, ki jo zastopa župan.
3. člen
Ta odlok se začne uporabljati z dnem objave v Uradnem listu RS, in je veljaven, ko bo Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj izdalo pozitivno mnenje k povečanju cen
komunalnih storitev.
Št. 354-1/97
Dobrepolje, dne 31. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Dobrepolje
Brane Brodnik, dipl. inž. l. r.

19.

Odlok o povračilih za obremenjevanje okolja
in racionalno rabo pri izkoriščanju naravnih
dobrin na območju Občine Dobrepolje

Na podlagi 10. in 80. člena zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), 16. člena statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 26/95) ter 21. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94 in 14/95) je Občinski svet občine Dobrepolje na seji
dne 31. 12. 1997 sprejel

ODLOK
o povračilih za obremenjevanje okolja
in racionalno rabo pri izkoriščanju naravnih
dobrin na območju Občine Dobrepolje
1. člen
Z namenom manjšega obremenjevanja okolja in racionalne rabe, pri izkoriščanju naravnih dobrin na območju
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Občine Dobrepolje, se s tem odlokom predpisujejo povračila za obremenjevanje okolja.
2. člen
Zavezanci za plačilo povračil so pravne in fizične osebe, ki izkoriščajo kamnolome.
3. člen
Povračilo za koriščanje kamnolomov – peskokopov znaša: za vsak m3 izkopanega materiala 5% njegove prodajne
cene.
4. člen
Povračilo iz 3. člena tega odloka dvakrat letno obračunava občinska uprava, na podlagi prijave, ki jo mora v roku
petnajst dni po poteku vsakega polletja dati fizična ali pravna
oseba, ki izkorišča rudnine.
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3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje
izvajanje investicij, ki so sprejete v proračunu za leto 1997
in začete v letu 1997.
4. člen
Prihodki in odhodki v času začasnega financiranja so
sestavni del proračuna Občine Dobrova–Horjul–Polhov Gradec za leto 1998.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja od 1. 1. 1998 dalje.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Dobrova–Horjul–Polhov
Gradec
Anton Gerjolj l. r.

5. člen
Višina povračila se povečuje v skladu z rastjo prodajne
cene izkopanega materiala.
6. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1998 dalje.
Št. 354-2/97
Dobrepolje, dne 31. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Dobrepolje
Brane Brodnik dipl. inž. l. r.

DOBROVA–HORJUL–POLHOV GRADEC
20.

Odlok o začasnem financiranju proračunskih
potreb v letu 1998

Občinski svet občine Dobrova–Horjul–Polhov Gradec
je na podlagi 75. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 27/93, 6/94, 45/94, 57/94) in 3. člena zakona
o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) na 28. seji
dne 15. 12. 1997 sprejel

ODLOK
o začasnem financiranju proračunskih potreb
v letu 1998
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Dobrova–Horjul–Polhov Gradec za leto 1998 se financiranje javne porabe v
Občini Dobrova–Horjul–Polhov Gradec začasno nadaljuje
na podlagi proračuna Občine Dobrova–Horjul–Polhov Gradec za leto 1997.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se sme uporabiti
toliko sredstev, kolikor jih je bilo sorazmerno porabljenih v
istem obdobju prejšnjega proračunskega leta.

GORENJA VAS–POLJANE
21.

Sklep o uvedbi samoprispevka

Na podlagi zakona o samoprispevku (Uradni list SRS,
št. 35/85 – prečiščeno besedilo) in zakona o referendumu
in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 –
odločba US, Uradni list RS, št. 38/96 in 43/96 – odločba
US) je Svet krajevne skupnosti Gorenja vas dne 7. 11.
1997 sprejel

SKLEP
o uvedbi samoprispevka
1
Referendum za uvedbo samoprispevka je bil izveden v
delu KS Gorenja vas za del vasi Žirovski vrh svetega Urbana
za naslednje hišne številke: 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19,
29 in del Brebovnice, hišna št. 11, v nedeljo, 21. 12. 1997
v stanovanjski hiši Oblak Romana “pri Omejčku”, Žirovski
vrh sv. Urbana 15.
2
Sredstva krajevnega samoprispevka se namenijo za
ureditev cestišča pred asfaltiranjem in asfaltiranje krajevne
ceste Kovač–Omejčk–križišče Podgozdnik, Budlov mlin, v
dolžini 2.000 m in širini 3,5 m z razširitvijo krivin in asfaltiranjem muld. Asfaltiranje bo izvršeno v letu 1998 oziroma
najkasneje do konca leta 1999.
3
Samoprispevek se uvede za obdobje 1. 1. 1998 do
31. 12. 2000, oziroma do datuma zagotovitve 30% deleža
zavezancev od končne investicijske vrednosti.
4
Za realizacijo referendumskega programa je potrebno
zbrati ca. 16,000.000 SIT od ocenjene investicijske vrednosti.
Iz samoprispevka bodo krajani zagotovili 30% od
končne investicijske vrednosti, preostali del od končne investicijske vrednosti v višini 70% pa KS Gorenja vas iz proračuna občine ter drugih virov.
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Zavezanci bodo plačevali samoprispevek od posamezne hiše v letu 1998 – 160.000 SIT, v letu 1999 – 160.000
SIT in v letu 2000 – razliko skladno z drugim odstavkom
tega člena in do roka opredeljenega v 3. členu sklepa.
5
Zavezanci plačujejo svoje obveznosti v času trajanja
samoprispevka skladno s seznamom iz 6. člena tega sklepa
s splošno položnico trimesečno na posebni žiro račun.
6
Seznam zavezancev, ocenjena višina obroka in ocenjeni skupni znesek samoprispevka od posamezne hiše se
določi z naslednjo razpredelnico:
Zavezanca in
njun naslov

Ocenjena skupna
višina samopris.
(3 leta)
480.000

Skupna višina
obroka v
letu 1998
v SIT
160.000

Skupna višina
obroka v
letu 1999
v SIT
160.000

1. Potočnik Jožef in Ana
Žirovski vrh sv. Urbana 9
2. Stržinar Vincencij in Tomaž
Žirovski vrh sv. Urbana 11

480.000

160.000

160.000

3. Stržinar Frančišek in Pavla
Žirovski vrh sv. Urbana 12

480.000

160.000

160.000

4. Buh Ciril in Urška
Žirovski vrh sv. Urbana 14

480.000

160.000

160.000

5. Oblak Roman in Antonija
Žirovski vrh sv. Urbana 15

480.000

160.000

160.000

6. Oblak Viktor in Franc
Žirovski vrh sv. Urbana 16

480.000

160.000

160.000

7. Burjek Jernej in Cirila
Žirovski vrh sv. Urbana 17

480.000

160.000

160.000

8. Andreuzzi Franc in Darja
Žirovski vrh sv. Urbana 19

480.000

160.000

160.000

9. Šubic Janez in Olga
Žirovski vrh sv. Urbana 20

480.000

160.000

160.000

10. Peternelj Viljem in Andreja
Brebovnica 11

480.000

160.000

160.000

Skupaj:

4,800.000

1,600.000

1,600.000

Višina obroka
v letu 2000
v SIT
razlika po obračunu
skladno s 3. in 4. čl.
tega sklepa
razlika po obračunu
skladno s 3. in 4. čl.
tega sklepa
razlika po obračunu
skladno s 3. in 4. čl.
tega sklepa
razlika po obračunu
skladno s 3. in 4. čl.
tega sklepa
razlika po obračunu
skladno s 3. in 4. čl.
tega sklepa
razlika po obračunu
skladno s 3. in 4. čl.
tega sklepa
razlika po obračunu
skladno s 3. in 4. čl.
tega sklepa
razlika po obračunu
skladno s 3. in 4. čl.
tega sklepa
razlika po obračunu
skladno s 3. in 4. čl.
tega sklepa
razlika po obračunu
skladno s 3. in 4. čl.
tega sklepa

7
Do konca trajanja samoprispevka se lahko krajani, ki
uporabljajo povezovalne ceste Omejčk–Grobež–Šimc, križišče–Budlov mlin, križišče–Rotvarsk Vinko–Rovtar in križišče–Mrak–Podgozdnik odločijo za obnovo in asfaltiranje
zgoraj navedenih cest.
Obnova in asfaltiranje se sofinancira v enakem razmerju (30:70) kot je opredeljeno za investicijo iz tega sklepa
(3. in 4. člen).
Z bodočimi zavezanci bo KS Gorenja vas sklenila pogodbo, v kateri bo poleg deleža sofinanciranja iz predhodnega odstavka določeno, da morajo zavezanci ocenjeni 30%
delež v celoti plačati ob podpisu pogodbe, eventuelno razliko pa po obračunski situaciji.

računovodska služba KS Gorenja vas. Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem žiro računu št.
51510-842-027-0082399.

8
Zavezanci so dolžni poravnati zapadle obveznosti v
rokih, določenih s tem sklepom, sicer se jih bremeni z
zamudnimi obrestmi po veljavnih predpisih. Morebitna izterjava bo opravljena v skladu z zakonom o davkih občanov
preko davkoizterjevalca.

11
Zbiranje in uporabo zbranih sredstev bo nadziral Svet
KS Gorenja vas in gradbeni odbor za ureditev ceste. Gradbeni odbor, ki je odgovoren tudi za izvajanje del, ki se
financirajo iz sredstev zbranega samoprispevka, je dolžan
po končanem zbiranju samoprispevka dati poročilo zboru
krajanov tega območja o višini in porabi finančnih sredstev.
Dodatna finančna sredstva (vikendaši, lastniki nepremičnin, donatorstvo), ki jih pridobijo zavezanci, se upoštevajo kot
njihov delež pri obračunu. To ne velja za družbena sredstva.

9
Vsem zavezancem iz 6. člena tega sklepa obračunava
in odteguje samoprispevek na podlagi izstavljenih položnic

10
Zavezanci se obvezujejo, da bodo v času trajanja samoprispevka vsako leto brezplačno opravili po 10 prostovoljnih delovnih ur pri rednem vzdrževanju ceste in finih
zaključnih delih na celotni dolžini vozišča pred in po asfaltiranju.
Kolikor zavezanec ne opravi dogovorjeno število prostovoljnih ur, se mu manjkajoče ure obračunajo po
600 SIT/ura. Obračun na podlagi evidence gradbenega odbora izvrši krajevna skupnost.
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12
Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom posebej določeno,
se smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku
(Uradni list SRS, št. 35/85).
13
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem
listu RS.
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2. Nadomestne volitve člana sveta Občine Gornji Grad
bodo v nedeljo, dne 1. 3. 1998.
3. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči za
volilna opravila se šteje 25. 12. 1997.
Št. 008/9-97
Gornji Grad, dne 22. decembra 1997.
Predsednik
Občinske volilne komisije
občine Gornji Grad
Danica Vezočnik l. r.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti
Gorenja vas
Ivan Petrovčič l. r.

GORNJI PETROVCI
22.

Poročilo o izidu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka v delu KS Gorenja
vas

POROČILO
o izidu referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka v delu KS Gorenja vas, ki je bil
izveden dne 21. 12. 1997 v stanovanjski hiši
Oblak Romana – pri “Omejčku”, Žirovski vrh
sv. Urbana 15
1. Referendum je bil izveden na podlagi zbora krajanov
tega dela KS za uvedbo krajevnega samoprispevka za asfaltiranje krajevne ceste Kovač–Omejčk–Križišče Podgozdnik, Budlov mlin v dolžini 2 km in širini 4 m, z razširitvijo
krivin in asfaltiranjem muld.
2. Volilna komisija je na podlagi pregleda glasovnih
spisov, katere je predložil volilni odbor, ugotovila, da je
postopek glasovanja za uvedbo samoprispevka izveden v
skladu z zakonom in da ni bilo nepravilnosti, ki bi lahko
vplivale na izid glasovanja.
3. Glasovanja na referendumu se je udeležilo 33 od
skupno 37 volilnih upravičencev, to je 89,2%. Za uvedbo
krajevnega samoprispevka je glasovalo 30 volivcev ali
90,9%, proti uvedbi so glasovali 3 volivci ali 9,1%, neveljavnih glasovnic je bilo 0%.
Samoprispevek je izglasovan.
Predsednik
Volilne komisije KS Gorenja vas
Cveta Tušek l. r.

24.

Na podlagi 46. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84) ter 21. člena statuta Občine Gornji
Petrovci je Občinski svet občine Gornji Petrovci na seji dne
23. 12. 1997 sprejel

ODREDBO
I
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota in sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Murska Sobota (v nadaljevanju: sprememb in dopolnitev planskih aktov) za območje Občine
Gornji Petrovci.
II
Osnutek sprememb in dopolnitev planskih aktov se
razgrne na sedežu Občine Gornji Petrovci. Javna razgrnitev
traja 30 dni od dneva objave v Uradnem listu RS.
III
V času javne razgrnitve lahko dajo občani, organi,
organizacije in skupnosti pisne pripombe k osnutku, županu Občine Gornji Petrovci ali na sedežu Občine Gornji
Petrovci.
Št. 3996/97
Gornji Petrovci, dne 24. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Gornji Petrovci
Karel Hari, dipl. inž. agr. l. r.

GORNJI GRAD
23.

Odredba o javni razgrnitvi osnutka sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Murska Sobota in sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin srednjeročnega
plana Občine Murska Sobota

Razpis nadomestnih volitev člana sveta Občine
Gornji Grad

Na podlagi 29. in 32. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) Občinska volilna komisija občine Gornji Grad

razpisuje
nadomestne volitve člana sveta Občine Gornji
Grad
1. Opravijo se nadomestne volitve za enega člana sveta Občine Gornji Grad v volilni enoti št. 1 Gornji Grad.

GROSUPLJE
25.

Odlok o začasnem financiranju javne porabe
Občine Grosuplje za leto 1998

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US,
45/94 – odločba US, 57/94, 14/95 in 20/95 – odločba
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US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96
– odločba US, Uardni list RS, št. 26/97 in 70/97) in
18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št.
26/95) je Občinski svet občine Grosuplje na 35. seji dne
17. 12. 1997 sprejel

2. člen
Zavezanci za plačilo taks so pravne in fizične osebe, ki
ustvarjajo odpadke.
Zavezanci za plačilo povračil so pravne in fizične osebe, ki izkoriščajo kamnolome.

ODLOK
o začasnem financiranju javne porabe
Občine Grosuplje za leto 1998

3. člen
Za zavezance, ki ustvarjajo odpadke znašajo takse:
– 25% od nove skupne prodajne cene smetarine.
Zbrana sredstva se bodo namensko uporabljala za izgradnjo nove deponije.
Povračilo za izkoriščanje kamnolomov znaša:
– za vsak m3 izkopanega materiala 5% njegove prodajne cene.

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Grosuplje za leto 1998
se javna poraba Občine Grosuplje začasno financira po
proračunu za leto 1997.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se uporabljajo sredstva v višini povprečnih mesečnih dvanajstin po proračunu za
leto 1997, razen sredstev za naloge, opredeljene z zakonskimi predpisi, investicijsko vzdrževanje in investicije.
Sredstva za naloge, opredeljene po zakonskih predpisih, se uporabljajo v višini, opredeljeni z zakonom.
Sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije se
uporabljajo za naloge, ki so bile v proračunu preteklega leta
že začete.
3. člen
Prihodki in njihova razporeditev po tem odloku so sestavni del proračuna Občine Grosuplje za leto 1998.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1998 dalje.
Št. 402-23/97
Grosuplje, dne 17. decembra 1997.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje
Angelca Likovič, dipl. org. l. r.

26.

4. člen
Takse zaračunavajo in zbirajo izvajalci javnih služb ob
obračunavanju cen za komunalne proizvode in storitve.
Izvajalci so dolžni v celoti mesečno do vsakega 25. v
mesecu nakazati zbrana sredstva za pretekli mesec na žiro
račun Občine Grosuplje.
Povračila iz 3. člena tega odloka dvakrat letno obračunava občinska uprava, na podlagi prijave, ki jo mora v roku
petnajst dni po preteku vsakega polletja dati fizična ali pravna oseba, ki izkorišča rudnine.
5. člen
Program porabe sredstev za investicijsko vzdrževanje
objektov in naprav komunalne infrastrukture, kakor tudi program širitve oziroma izgradnje novih komunalnih objektov in
naprav potrdi občinski svet s proračunom.
Praviloma je poraba sredstev za investicijsko vzdrževanje manjša od porabe za investicije.
6. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 414-1/96
Grosuplje, dne 22. decembra 1997.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje
Angelca Likovič, dipl. org. l. r.

Odlok o taksah in povračilih za obremenjevanje
okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje
naravnih dobrin na območju Občine Grosuplje

Na podlagi 10. in 80. člena zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 32/93), 13. in 18. člena statuta Občine
Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95) ter 21. člena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in
14/95) je Občinski svet občine Grosuplje na 35. seji dne
22. 12. 1997 sprejel

27.

Odlok o razveljavitvi odloka o taksah in
povračilih za obremenjevanje okolja in
racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin
na območju Občine Grosuplje

ODLOK
o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja
in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih
dobrin na območju Občine Grosuplje

Na podlagi 6. člena uredbe o načinu oblikovanja cen
komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 63/97) in 13. ter
18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št.
26/95) je Občinski svet občine Grosuplje na 35. seji dne
22. 12. 1997 sprejel

1. člen
Z namenom manjšega obremenjevanja okolja in racionalne rabe ter izkoriščanje naravnih dobrin v Občini Grosuplje
se s tem odlokom predpisujejo takse za investicijsko vzdrževanje objektov in naprav komunalne infrastrukture, za izgradnjo novih komunalnih objektov in naprav ter za njihovo širitev.

ODLOK
o razveljavitvi odloka o taksah in povračilih
za obremenjevanje okolja in racionalno rabo
ter izkoriščanje naravnih dobrin na območju
Občine Grosuplje
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1. člen
Razveljavi se odlok o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih
dobrin na območju Občine Grosuplje (Uradni list RS, št.
23/96).
2. člen
Cena komunalnih storitev se poveča za višino takse, ki
se je obračunavala ob ceni storitev, zmanjšana za odstotek
prometnega davka. Glede uporabe sredstev iz dela cene,
se sklene pogodba med izvajalcem storitev in Občino Grosuplje, ki jo zastopa župan.
3. člen
Ta odlok se začne uporabljati z dnem objave v Uradnem listu RS, in je veljaven, ko Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj izda pozitivno mnenje k povečanju cen
komunalnih storitev.
Št. 414-1/96
Grosuplje, dne 22. decembra 1997.

Uradni list Republike Slovenije
statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95) je Občinski svet občine Grosuplje na 35. seji dne 22. 12. 1997
sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Grosuplje za leto 1998
1
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Grosuplje za leto
1998 za poslovne prostore znaša 0,245 SIT/m2 in za stanovanjske prostore 0,3384 SIT/m2.
2
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1998 dalje.
Št. 414-3/95
Grosuplje, dne 22. decembra 1997.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje
Angelca Likovič, dipl. org. l. r.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje
Angelca Likovič, dipl. org. l. r.

28.

Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih
taks v Občini Grosuplje za leto 1998

30.

Sklep Občinskega sveta občine Grosuplje
o vzpostavitvi javnega dobra

Na podlagi 2. člena odloka o komunalnih taksah v
Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 30/97) in 18. člena
statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95) je Občinski svet občine Grosuplje na 35. seji dne 22. 12. 1997
sprejel

Na podlagi 18. člena statuta Občine Grosuplje, (Uradni list RS, št. 26/95), je Občinski svet občine Grosuplje, na
nadaljevanju 35. seje dne 22. 12. 1997 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun komunalnih taks
v Občini Grosuplje za leto 1998

1
S tem sklepom se vzpostavi javno dobro:
a) k.o. Grosuplje – naselje, zemljišče parc. št. 1665/3,
cesta v izmeri 20 m2,
b) k.o. Grosuplje – naselje, zemljišče parc. št. 1664/4,
cesta v izmeri 414 m2.

1
Vrednost točke za izračun komunalnih taks znaša 6 SIT.
2
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1998 dalje.

SKLEP

2
Sklep začne veljati z dnem sprejema.
Št. 46500-4/96
Grosuplje, dne 22. decembra 1997.

Št. 414-2/96
Grosuplje, dne 22. decembra 1997.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje
Angelca Likovič, dipl. inž. l. r.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje
Angelca Likovič, dipl. org. l. r.

31.
29.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Grosuplje za leto 1998

Na podlagi 10. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 5/97) in 18. člena

Sklep Občinskega sveta občine Grosuplje o
ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 18. in 112. člena statuta Občine Grosuplje
(Uradni list RS, št. 26/95) in 15. člena odloka o gospodarjenju z javnimi potmi in uporabi gozdnih cest, (Uradni list RS,
št. 7/87), je Občinski svet občine Grosuplje, na nadaljevanju 35. seje dne 22. 12. 1997 sprejel

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Bilanca prihodkov

SKLEP
1
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi
naslednji parceli; v k.o. Sela, zemljišče parc. št. 2025/2,
pot v izmeri 114 m2, preneha biti javno dobro.
2
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

VRSTA PRIHODKOV
I. Prihodki za zagotovljeno porabo
II. Prihodki za druge naloge
1. Davki in druge dajatve
2. Prihodki od premoženja
3. Prihodki iz naslova sofinanciranja
III. Prenos prihodkov iz preteklih let
SKUPAJ

Št. 466-204/97
Grosuplje, dne 22. decembra 1997.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje
Angelca Likovič, dipl. org. l. r.

IDRIJA
32.

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Idrija za leto 1997

Na podlagi 14. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 26. člena statuta Občine Idrija
(Uradni list RS, št. 50/95) je Občinski svet občine Idrija na
seji dne 18. 12. 1997 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Občine Idrija
za leto 1997
1. člen
V odloku o proračunu Občine Idrija za leto 1997 (Uradni list RS, št. 35/97) se spremeni 3. člen, tako da glasi:
“Občinski proračun sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov in račun financiranja.
V računu financiranja se izkazujejo obveznosti občine
in zadolževanje občine, ki je povezano s financiranjem salda
bilance prihodkov in odhodkov.
Bilanca prihodkov in odhodkov:
– prihodki
834,849.000 SIT
– odhodki
834,849.000 SIT
Pregled prihodkov in odhodkov občinskega proračuna
je prikazan v posebni bilanci, ki je sestavni del občinskega
proračuna.”
2. člen
V ostalem ostaja odlok iz 1. člena nespremenjen.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40311-69/96
Idrija, dne 18. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Idrija
Franci Jereb, dr. med. l. r.
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v 1.000 SIT

634.077
180.844
119.238
45.606
16.000
19.928
834.849

Bilanca odhodkov
VRSTA ODHODKOV
I. Tekoči odhodki
1. Plače, prispevki, drugi os. prejemki
2. Materialni in drugi stroški
3. Socialni transferji
4. Plač. storitev in dotacije jav. zav.
5. Druga plačila storitev
6. Subvencije in transf. v gospodarstvo
7. Drugi odhodki
II. Investicijski odhodki
1. Delovanje občine
2. Družbene dejavnosti
3. Gospodarska infrastruktura
4. Gosp. razvoj in drugo
III. Rezerve
SKUPAJ

v 1.000 SIT

536.652
81.246
70.871
7.252
193.425
129.798
22.765
32.295
289.623
1.026
51.660
150.397
86.540
7.547
834.849

Račun financiranja
Neto zadolževanje proračuna

33.

0

Odlok o začasnem financiranju javne porabe do
sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 1998

Na podlagi določil 44. člena zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 26. člena statuta Občine
Idrija (Uradni list RS, št. 50/95) je Občinski svet občine
Idrija na seji dne 18. 2. 1997 sprejel

ODLOK
o začasnem financiranju javne porabe do
sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 1998
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Idrija se financira zakonsko določene obveznosti do porabnikov proračunskih
sredstev na osnovi proračuna iz leta 1997.
2. člen
Prihodki in izdatki proračuna v tem času so sestavni del
proračuna občine za leto 1998.
3. člen
Župan občine skrbi za tekoče usklajevanje aktivnosti v
zvezi z realizacijo določil 1. člena tega odloka za dosego
normalnega poslovanja porabnikov proračunskih sredstev.

Stran
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O doseženih prilivih in odlivih župan poroča občinskemu svetu mesečno.

Uradni list Republike Slovenije
Št. 354-3/97
Ivančna Gorica, dne 29. decembra 1997.

4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije uporablja pa se od 1. 1. 1998
dalje.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Ivančna Gorica
mag. Jurij Gorišek l. r.

Idrija, dne 18. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Idrija
Franci Jereb, dr. med. l. r.

IVANČNA GORICA
34.

Odlok o razveljavitvi odloka Skupščine občine
Grosuplje o taksah in povračilih za
obremenjevanje okolja in racionalno rabo
ter izkoriščanje naravnih dobrin

Na podlagi 6. člena uredbe Vlade Republike Slovenije
o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev (Uradni list
RS, št. 63/97), druge alinee 17. člena statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 1/95)
in 3. točke statutarnega sklepa Občinskega sveta občine
Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 26/95) je Občinski svet
občine Ivančna Gorica na 4. korespondenčni seji dne
29. 12. 1997 sprejel

ODLOK
o razveljavitvi odloka Skupščine občine
Grosuplje o taksah in povračilih
za obremenjevanje okolja in racionalno rabo
ter izkoriščanje naravnih dobrin
1. člen
Za območje Občine Ivančna Gorica se razveljavi odlok
Skupščine občine Grosuplje o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin z dne 16. 11. 1994 (Uradni list RS, št. 74/94),
razen zadnje alinee 5. člena, 10. člena in drugega odstavka
11. člena.
2. člen
Zavezanci, ki oblikujejo cene komunalnih storitev smejo cene povečati za višino takse določeno v odstotku (%) od
cene storitev in komunalnih proizvodov, ki se je obračunavala ob njihovi ceni v decembru 1997, zmanjšana za odstotek
prometnega davka.
3. člen
Glede uporabe sredstev iz cene razširjene reprodukcije, ki so prihodek proračuna Občine Ivančna Gorica se
sklene pogodba med izvajalci storitev in Občino Ivančna
Gorica, ki jo zastopa župan.
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporabljati pa se začne od prvega dne
v naslednjem mesecu, ko zavezanci pridobijo pozitivno mnenje Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj k povečanju
cen komunalnih storitev.

35.

Sklep o višini cen programov v Vzgojnovarstvenem zavodu Vrtec Ivančna Gorica
in nadomestilu za uporabo prostorov

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96) in 17. člena statuta Občine Ivančna Gorica
(Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 1/95) je Občinski svet občine Ivančna Gorica na 33. seji, dne 19. 12.
1997, na predlog Vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica sprejel

SKLEP
o višini cen programov v Vzgojno-varstvenem
zavodu Vrtec Ivančna Gorica in nadomestilu
za uporabo prostorov
1
Cene programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec
Ivančna Gorica znašajo od 1. 1. 1998 dalje mesečno:
SIT na otroka
– dnevni program za otroke drugega
starostnega obdobja
34.500
– dnevni program družinskega varstva otrok 40.600
– program priprave otrok na vstop
v osnovno šolo v obsegu do 600 ur letno
12.800
Prispevek staršev se za vsak dan odsotnosti otroka iz
vrtca zniža za stroške prehrane, ki so opredeljeni z zneskom
plačil staršev od cene dnevnega programa za otroke drugega starostnega obdobja po pravilniku o plačilih staršev za
programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96 in 39/97 –
odločba US), ki se preračunajo na dan.
2
Nadomestilo za uporabo prostorov (najemnino) v družinskem varstvu v bruto zneskih znaša od 1. 1. 1998 dalje:
– 355 SIT/m2 mesečno za površine, ki so namenjene
samo dejavnosti vrtca,
– 118 SIT/m2 mesečno za površine v skupni uporabi
(lastnika in vrtca),
– 60 SIT/m2 mesečno za zunanje površine
in ga lastniku prostorov na podlagi posebne pogodbe
zagotavlja Občina Ivančna Gorica neposredno.
Cene nadomestila se usklajujejo z rastjo drobnoprodajnih cen vsake tri mesece.
3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1998 dalje.
Št. 385-1/97
Ivančna Gorica, dne 19. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ivančna Gorica
mag. Jurij Gorišek l. r.

Uradni list Republike Slovenije

JESENICE
36.

Dopolnitev programa priprave planskih aktov
Občine Jesenice

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90) in 45. člena statuta Občine Jesenice (Uradni
list RS, št. 38/95) je župan Občine Jesenice, dne 5. januarja 1998 sprejel

obravnava in sprejem skladno z mnenjem vlade
objava v uradnem glasilu
končni elaborat

Št.
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DOPOLNITEV PROGRAMA
priprave planskih aktov Občine Jesenice
Program priprave planskih aktov Občine Jesenice, ki
ga je sprejel župan Občine Jesenice 26. 6. 1996 (Uradni
list RS, št. 34/96) se dopolni:
“5. Terminski plan
I. Spremembe in dopolnitve plana Občine Jesenice

občinski svet
občina
str. org.

prvo četrtletje 1998
po sprejetju na občinskem svetu
po objavi v uradnem glasilu

II. Urbanistična zasnova
Urbanistična zasnova mesta Jesenice se bo obravnavala in sprejemala po samostojnem postopku:
odreditev/sklep o javni razgrnitvi
javna razgrnitev z razpravami
stališča k pripombam in predlogom
dopolnitev osnutka sprememb in dopolnitev plana
dostava dopolnjenega osnutka MOP
mnenje o usklajenosti z republiškim planom
obravnava in sprejem
objava v uradnem glasilu
končni elaborat

župan
občina, KS
župan
str. org.
župan
vlada, MOP
občinski svet
občina
str. org.

januar 1998
januar, februar 1998
marec 1998
marec 1998
marec 1998
45 dni
julij 1998
julij 1998
po objavi v uradnem glasilu

str. org. – strokovna organizacija
MOP – Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 06400/001/96
Jesenice, dne 5. januarja 1998.
Župan
Občine Jesenice
dr. Božidar Brudar, dipl. inž. l. r.

37.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka urbanistične
zasnove mesta Jesenice

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju v prehodnem
obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), 37. člena zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št. 18/84, 37/85, 29/86, 34/89 in Uradni list RS, št.
26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) ter na podlagi 45. člena
statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95) je župan
Občine Jesenice, dne 5. 1. 1998 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka urbanistične zasnove
mesta Jesenice
1. člen
Javno se razgrne osnutek urbanistične zasnove mesta
Jesenice.
2. člen
Osnutek urbanistične zasnove mesta Jesenice bo javno razgrnjen v prostorih Občine Jesenice in krajevnih skupnostih Hrušica, Staneta Bokala, Mirka Roglja-Petka, KS Ciri-

la Tavčarja, Sava, Podmežaklja, Javornik Koroška Bela in
Blejska Dobrava.
Razgrnitev traja od 9. januarja 1998 do 9. februarja
1998. V času javne razgrnitve bosta Občina Jesenice in
strokovna organizacija Urbanistični inštitut RS Ljubljana organizirala javne obravnave v navedenih krajevnih skupnostih
in o tem obvestila občane in zainteresirane organizacije na
krajevno običajen način.
3. člen
Zainteresirani lahko v času javne razgrnitve vpišejo svoje pripombe, mnenja in predloge v knjigo pripomb, ki bo na
mestih javne razgrnitve ali jih pisno posredujejo na naslov
Občina Jesenice, Oddelek za okolje in prostor ter stanovanjsko gospodarstvo, Cesta maršala Tita 78, Jesenice, in
sicer najkasneje v roku 7 dni po zaključku javne razgrnitve.
4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 352-13/97
Jesenice, dne 5. januarja 1998.
Župan
Občine Jesenice
dr. Božidar Brudar, dipl. inž. l. r.
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KOBARID
38.

Odlok o spremembi odloka o prometnem redu
na posameznih območjih Občine Kobarid

Na podlagi 2. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 32/93, 1/96), 9. člena zakona o varnosti cestnega
prometa (Uradni list SRS, št. 5/82, 40/84, 29/86, 1/91),
4. člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št.
29/65, 7/70, 7/72), 25. člena zakona o prekrških (Uradni
list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 ter Uradni list
RS, št. 10/91, 13/93, 66/93), uredbe o prepovedi vožnje
z vozili v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 16/95) ter 16.
člena statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 43/95) je
Občinski svet občine Kobarid na seji dne 11. 12. 1997
sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o prometnem redu
na posameznih območjih Občine Kobarid
1. člen
8. člen odloka o prometnem redu na posameznih
območjih Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 38/96) se
spremeni tako, da glasi: “Nadzor nad izvajanjem odloka
izvajajo komunalni redar in inšpekcije, vsak v okviru svoje
pristojnosti”.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 355-1/95
Kobarid, dne 11. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kobarid
Pavel Sivec, dipl. inž. l. r.

Uradni list Republike Slovenije
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Tolmin (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 8/87, 9/90) in srednjeročnega plana Občine Tolmin (Uradno glasilo občin Ajdovščina,
Nova Gorica in Tolmin, št. 8/87, 5/91) za območje Občine
Kobarid, dopolnjen 1996 (Uradni list RS, št. 49/97) in v
skladu s 44. členom zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
ter 44/97), je potrebno uskladiti prostorske ureditvene pogoje (v nadaljevanju: PUP) z navedeno spremembo prostorskih sestavin. Obenem so veljavni PUP preveč splošni za
območje celotne občine in ne usmerjajo dovolj natančno
posameznih posegov v prostor za potrebe izdelave lokacijskih dokumentacij in posegov, ki so možni na podlagi odločbe o dovolitvi priglašenih del za območja, kjer velja PUP.
Na podlagi dogovorjenih kriterijev (politična delitev –
združevanje KS, geografska zaokroženost območij, prostorska enotnost območja, oblikovna enotnost grajene strukture, podobnost problematike, komunalna opremljenost in
drugo) se za območje Občine Kobarid izdela več PUP.
Prednostno se izdela PUP za območje naselja Kobarid, ki je
zaradi številnih posegov v prostor in raznolikosti območja
najbolj problematično.
2. člen
S programom priprave PUP se določijo:
– naloge v zvezi s pripravo PUP,
– posebne strokovne podlage, ki so potrebne za njihovo izdelavo in jih je potrebno pripraviti,
– potrebna vsebina in obseg PUP glede na značilnost
območja in zahtevane rešitve in planskih aktov ter narave in
problematike predvidenih prostorskih ureditev.
3. člen
PUP ob upoštevanju usmeritev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Kobarid obdelajo sprejete odločitve o graditvi, širitvi in prenovi naselja ter
drugih posegov v prostor.
II. POSTOPEK SPREJEMANJA PUP

39.

Program priprave za prostorske ureditvene
pogoje za območje naselja Kobarid

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, 18/93, 47/93, 71/93
ter 44/97) in 9. člena statuta Občine Kobarid (Uradni list
RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Kobarid na seji dne
11. 12. 1997 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
za prostorske ureditvene pogoje za območje
naselja Kobarid
I. SPLOŠNE UGOTOVITVE
1. člen
Na območju Občine Kobarid velja odlok o prostorskih
ureditvenih pogojih (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova
Gorica in Tolmin, št. 2/89 in 4/92), ki je bil sprejet za
območje prejšnje Občine Tolmin, katera se je delila na nove
občine Bovec, Kobarid in Tolmin. Glede na sprejeti odlok o

4. člen
Sprejem PUP obsega naslednje stopnje:
1. Izbere se izdelovalce posameznih strokovnih osnov.
2. Za pripravo osnutka PUP se pridobi smernice organov in organizacij, ki morajo podati predhodne pogoje in
mnenja za območje izdelave PUP.
3. Izdelajo se potrebne strokovne osnove za posamezna območja.
4. Po pridobitvi smernic in strokovnih osnov se izdela
osnutek PUP.
5. Odbor za gospodarstvo ter občinski svet obravnavata osnutek PUP in ugotovita skladnost PUP s planskimi
dokumenti občine. S sklepom občinskega sveta se objavi
javna razgrnitev osnutka za obdobje enega meseca. V času
javne razgrnitve se izvede javna obravnava.
6. Odbor za gospodarstvo in občinski svet obravnavata
pripombe, pridobljene v času javne razgrnitve ter sprejmeta
stališča do pripomb, s katerimi se dopolni osnutek PUP. K
dopolnjenemu osnutku se pridobijo soglasja organov in organizacij, ki so izdali smernice v postopku priprave PUP.
7. Izdela se predlog PUP z odlokom, ki ga nato obravnava odbor za gospodarstvo ter dokončno sprejme občinski svet.

Uradni list Republike Slovenije
5. člen
Za izdelavo osnutka in predloga PUP iz 2. in 6. točke
prejšnjega člena, se pridobijo naslednje smernice in soglasja:
– Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava RS, Veterinarska inšpekcija, Izpostava Tolmin;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS, za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Nova Gorica, Sedejeva 9;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Nova Gorica;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor,
Uprava za varstvo narave, izpostava Nova Gorica, Cankarjeva 62 (VGP Nova Gorica in PUH Ljubljana);
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin, Tumov drevored 17;
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS, za ceste, Ljubljana;
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Gorica, Delpinova 16;
– Zavod za ribištvo Ljubljana oziroma Ribiška družina
Tolmin;
– Elektro Primorska, Javno podjetje za distribucijo električne energije, p.o., Poslovna enota Tolmin, Zalog 11;
– ELES – Elektro Slovenija, Erjavčeva 20, Nova Gorica;
– Komunala Tolmin, Poljubinj 89, Tolmin;
– Telekom Slovenije, p.o., PE Nova Gorica, Kidričeva 17;
– morebitne dodatne smernice in soglasja, za katere
se pokaže potreba v postopku.
6. člen
Smernice in soglasja morajo izdajatelji posredovati na
podlagi pismene zahteve v tridesetih dneh po prejemu, v
nasprotnem primeru se smatra, da v tem postopku nima
pogojev pri predvidenih posegih v prostor.
7. člen
Skladno s 3. točko 4. člena tega programa priprave se
izdelajo naslednje strokovne osnove:
– Kobarid – prometna mreža in obvoznice;
– Kobarid center, ki obsega tudi ureditev območja tržnice in večnamenskega prostora v okolici zdravstvenega
doma ter ureditev javnega parkirišča v Stresovi ulici;
– Kobarid – Volaričeva vzhod in zahod – ažuriranje
veljavnih strokovnih osnov;
– Kobarid – območje ob Mučeniški ulici, namenjeno
pretežno stanovanjski pozidavi;
– Kobarid – nepozidan del indus cone;
Naslednje strokovne osnove se izdelajo v času veljavnosti PUP v primeru, da se v planskih dokumentih predvideni programi pokažejo primerni za obdelavo s pridobitvijo
zainteresiranega investitorja:
– Kobarid – območje Frnaže, namenjeno gradnji bencinskega servisa in pretežno oskrbni in storitveni dejavnosti;
– Kobarid – Svino – območje “Pri štalah”, namenjeno
pretežno oskrbni in storitveni dejavnosti
III. POTREBNA VSEBINA IN OBSEG PUP
8. člen
PUP za območje naselja Kobarid 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
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29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
ter 44/97) in s podzakonskim navodilom o vsebini posebnih
strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov
(Uradni list SRS, št. 14/85).
9. člen
PUP za območje naselja Kobarid zajema katastrsko
občino Kobarid in del katastrske občine Svino (območje
med reko Idrijo in magistralno cesto M 10-10) in se prikaže
na naslednjih grafičnih osnovah:
– tematski prikazi na karti 1:50 000;
– osnovni prikazi na PKN in TTN 1:5000;
– Ureditveno območje Kobarida 1:1000.
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS, in
začne veljati takoj po objavi.
Št. 352-21/97
Kobarid, dne 11. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kobarid
Pavel Sivec, dipl. inž. l. r.

40.

Sklep Občinskega sveta občine Kobarid za
prodajo, nakup oziroma za plačilo odškodnine
za odvzeta kmetijska zemljišča

Na podlagi 16. člena statuta Občine Kobarid (Uradni
list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Kobarid na 36.
seji dne 11. 12. 1997 sprejel

SKLEP
I
Za prodajo, nakup oziroma za plačilo odškodnine za
odvzeta kmetijska zemljišča se sprejme naslednje osnovne
cene kmetijskih zemljišč v Občini Kobarid:
Razred

Točk

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

100
90
80
70
60
50
40
30

Njive
SIT/m2
349
314
279
244
209
174
140
105

Točk
75
65
55
45
35
30
25
20

Travnik
SIT/m2
262
227
192
157
122
105
87
70

Točk
35
30
25
20
15
10
5
5

Pašnik
SIT/m2
122
105
87
70
52
35
17
17

II
Osnovne cene kmetijskih zemljišč je možno prilagajati
posebnim razmeram, tako z vidika lege in kvalitete zemljišča, kot pogojem lastnika zemljišča pri odkupu za potrebe
javnega interesa. Cene se revalorizirajo glede na gibanje
cen kmetijskih pridelkov.
III
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
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Št. 321-26/97
Kobarid, dne 11. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kobarid
Pavel Sivec, dipl. inž. l. r.

KOČEVJE
41.

Odlok o začasnem financiranju javne porabe
Občine Kočevje v letu 1998

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US,
44/96 – odločba US, 26/97 in 70/97) in 16. člena statuta
Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 39/95, 48/95 – popravek in 23/97) je Občinski svet občine Kočevje na 33.
redni seji dne 18. 12. 1997 sprejel

ODLOK
o začasnem financiranju javne porabe Občine
Kočevje v letu 1998
1. člen
Do sprejetja proračuna za leto 1998 se financiranje
javne porabe Občine Kočevje začasno financira po proračunu za leto 1997.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se sme porabiti mesečno povprečno ena dvanajstina sredstev proračuna za
leto 1997.
3. člen
Prihodki in odhodki v času začasnega financiranja so
sestavni del proračuna Občine Kočevje za leto 1998.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 1998 dalje.
Št. 401/4-97-121
Kočevje, dne 22. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kočevje
Alojz Košir l. r.

42.

Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami v Občini Kočevje

Na podlagi 37. člena zakona o varstvu pred naravnimi
in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94), 6. člena
zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93), uredbe o
merilih za organiziranje, opremljanje in usposabljanje civilne
zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni
list RS, št. 18/96) ter 10. člena statuta Občine Kočevje
(Uradni list RS, št. 39/95 in 48/95), je Občinski svet občine Kočevje na 33. redni seji dne 18. 12. 1997 sprejel
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ODLOK
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
v Občini Kočevje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se, v skladu z enotnimi temelji organizacije in delovanja sistema zaščite in reševanja v Republiki
Sloveniji, za območje Občine Kočevje (v nadaljnjem besedilu: občina) natančneje določa:
– ustanavljanje, organiziranje in delovanje štabov, enot
in služb civilne zaščite ter drugih sil zaščite, reševanja in
pomoči ob naravnih in drugih nesrečah ter v vojni;
– enotnost usmerjanja in vodenja vseh struktur, ki sodelujejo pri izvajanju nalog zaščite in reševanja;
– organizacijo odkrivanja, spremljanja in obveščanja o
nevarnosti.
Druge naloge v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se v občini izvajajo na podlagi sistemskih
izhodišč sistema zaščite, reševanja in pomoči v Republiki
Sloveniji ter zakona in podzakonskih predpisov.
II. PRISTOJNOST OBČINE
2. člen
Občina ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami na svojem območju v skladu z zakonom.
– Pristojnosti občine so:
– spremljanje nevarnosti, obveščanje in alarmiranje prebivalstva o pretečih nevarnostih,
– organiziranje in vzdrževanje sredstev za alarmiranje v
skladu z enotnim sistemom zvez,
– načrtovanje in izvajanje zaščitnih ukrepov,
– izdelava ocene ogroženosti ter načrtov zaščite in reševanja,
– organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite,
– organiziranje in opremljanje organov, enot in štabov
civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v
občini,
– zagotavljanje nujnih sredstev za začasno nastanitev v
primeru naravnih in drugih nesreč,
– izvajanje programov usposabljanj,
– organiziranje in vodenje zaščite, reševanja in pomoči
na območju občine,
– usklajevanje načrtov in drugih priprav za zaščito, reševanje in pomoč s sosednjimi občinami,
– odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč.
3. člen
Naravne in druge nesreče, zaradi katerih se v občini
aktivirajo sile za zaščito in reševanje so: potres, poplave,
plazovi, tehnološke nesreče, nesreče z nevarnimi snovmi,
neurja, požari, večje prometne nesreče, epidemije, suše in
izpad komunalne infrastrukture, kolikor redne službe in podjetja niso zmožni sami obvladovati nesreče ali nezgode.
V celoti se sile za zaščito, reševanje in pomoč aktivirajo
v vojni.
4. člen
Izvajanje nalog zaščite in reševanja zagotavljajo v okviru
svojih pristojnosti, pravic in dolžnosti:
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– župan;
– štabi, enote in službe civilne zaščite;
– poverjeniki civilne zaščite;
– društva in strokovna združenja, ki opravljajo dejavnost pomembno za zaščito in reševanje;
– javne reševalne službe, gospodarske družbe, zavodi
in druge organizacije;
– prebivalci občine kot posamezniki.
Župan s sklepom določi, katere gospodarske družbe,
zavodi, organizacije in društva se vključujejo v izvajanje operativnih nalog. Medsebojne pravice in obveznosti, naloge in
nadomestila stroškov za sodelovanje pri opravljanju nalog
ter za izvajanje priprav, ki presegajo njihovo redno dejavnost, uredita občina in subjekti iz predhodnega stavka s
posebno pogodbo.
III. OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA
5. člen
Osebna in vzajemna zaščita obsega ukrepe in postopke za neposredno osebno in vzajemno zaščito, prvo pomoč,
reševanje ljudi, materialnih in drugih dobrin v stanovanjskih
hišah, poslovnih stavbah, na javnih mestih ter drugih delovnih in bivalnih okoljih.
V stanovanjskih hišah in stanovanjskem okolju izvajajo
ukrepe za zaščito in reševanje po načelih osebne in vzajemne zaščite vsi stanovalci. Njihovo delovanje usmerja krajevno pristojen štab za civilno zaščito, vodja intervencij gasilske
ali druge reševalne službe, ki izvaja zaščito in reševanje na
prizadetem območju ali poverjenik civilne zaščite.
V delovnem okolju izvajajo ukrepe zaščite in reševanja
po načelu osebne in vzajemne zaščite in vsi zaposleni.
Njihovo delovanje usmerja vodstvo podjetja, njen štab civilne zaščite ali poverjenik civilne zaščite.
Občani izvajajo v okviru osebne in vzajemne zaščite, ki
obsega samozaščito, samopomoč in vzajemno pomoč, naslednje aktivnosti:
– organizirajo in izvajajo ukrepe za preprečevanje nesreč oziroma zmanjšanje njihovih posledic;
– vzdržujejo objekte ter naprave za zaščito in reševanje
(zaklonišča, zaklonilnike in druge prostore);
– nabavljajo ustrezna sredstva za osebno zaščito in
prvo pomoč.
IV. ORGANIZIRANOST ZAŠČITE, REŠEVANJA
IN POMOČI V OBČINI
6. člen
Za strokovno pomoč pri vodenju ter za opravljanje drugih operativno-strokovnih nalog zaščite reševanja in pomoči
se v občini organizirajo štabi civilne zaščite, in sicer:
– občinski štab za civilno zaščito;
– krajevni štabi (sektorski) za civilno zaščito v KS Kočevje-mesto, KS Ivan Omerza, KS Šalka vas in KS Stara
cerkev;
– štabi civilne zaščite podjetij, zavodov in drugih organizacij.
Delo štaba vodi poveljnik civilne zaščite, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik. Štab ima od tri do osem
članov, ki se imenujejo iz vrst strokovnjakov ter predstavnikov organov, organizacij in služb, ki sodelujejo pri zaščiti,
reševanju in pomoči v skladu z načrti zaščite in reševanja.
Poveljnike, namestnike in člane štabov civilne zaščite v
krajevnih skupnostih imenuje župan s svojim sklepom, na
predlog sveta krajevne skupnosti.
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Poveljnika, namestnika in člane občinskega štaba za
civilno zaščito imenuje župan.
Poveljnike, namestnike in člane štabov v podjetjih, zavodih in drugih organizacija imenuje poslovodni organ.
7. člen
Naloge poveljnika civilne zaščite so, da:
– preverja intervencijsko pripravljenost sil in sredstev
za zaščito, reševanje in pomoč;
– vodi ali usmerja zaščito in reševanje ob naravnih in
drugih nerečah;
– skrbi za povezavo in usklajeno delovanje vseh sil za
zaščito, reševanje in pomoč;
– daje mnenje in predloge v zvezi s pripravami in delovanjem sil za zaščito, reševanje in pomoč ter mnenja in
predloge za odpravo škode, ki jo povzročijo naravne in
druge nereče;
– predlaga imenovanje članov štaba civilne zaščite.
Poveljnik civilne zaščite lahko za vodenje posameznih
intervencij za zaščito, reševanje in pomoč določi vodjo intervencije.
8. člen
Poveljnik civilne zaščite občine je za svoje delo odgovoren županu.
Poveljniki krajevnih štabov civilne zaščite in poverjeniki
za civilno zaščito so za svoje delo odgovorni poveljniku
občinskega štaba civilne zaščite, v podjetjih, zavodih in drugih organih, pa organu upravljanja.
9. člen
V posameznih krajih, večjih stanovanjskih stavbah, gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah ter glede
na ogroženost v bivalnih okoljih, se imenujejo poverjeniki za
civilno zaščito.
Poverjeniki za civilno zaščito usmerjajo izvajanje osebne in vzajemne zaščite prebivalcev ter organizirajo in usklajujejo izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v svojem
okolju.
Poverjenike za civilno zaščito na posameznih območjih
imenuje župan s svojim sklepom.
V gospodarski družbi, zavodu ali drugi organizaciji imenuje poverjenika za civilno zaščito organ upravljanja.
10. člen
Za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči se
organizirajo enote in službe civilne zaščite, in sicer:
1. V občini:
– tehnično reševalna enota,
– enota za radiološko, kemijsko in biološko zaščito,
– enota za prvo pomoč,
– službe za podporo,
– službe za uporabo in vzdrževanje zaklonišč.
2. V krajevnih skupnostih:
– operativne gasilske enote,
– enote za prvo pomoč,
– tehnično reševalne enote,
– službe za podporo,
– službe za uporabo in vzdrževanje zaklonišč.
3. V gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah:
– enote za prvo pomoč,
– enote za prvo veterinarsko pomoč,
– enote za RBK zaščito,
– operativne gasilske enote,
– službe za podporo,
– službe za uporabo in vzdrževanje zaklonišč.
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Enote in službe iz prvega odstavka tega člena se organizirajo v skladu z merili za organiziranje,opremljanje in usposabljanje Cvilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje
in pomoč (Uradni list RS, št. 18/96).
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Če se ne odzove na poziv in ne opraviči svojega izostanka, lahko upravni organ, ki je izdal poziv, izda nalog za
privedbo.
V. OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE

IV. DOLŽNOSTI IN PRAVICE DRŽAVLJANOV
11. člen
Pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami morajo
državljani:
– sodelovati v civilni zaščiti:
– dajati materialna sredstva (v nadaljnjem besedilu: materialna dolžnost);
– usposabljati ter pripravljati se za osebno in vzajemno
zaščito ter za izvajanje predpisanih zaščitnih ukrepov.
Državljan Republike Slovenije je obveznik civilne zaščite, če ni razporejen k opravljanju vojaške dolžnosti ali k
opravljanju delovne dolžnosti, pod pogoji določenimi s predpisi.
Dolžnost sodelovanja v civilni zaščiti se začne z
18. letom in traja do 63. leta (moški) oziroma 55. leta
(ženske) starosti.
12. člen
Prostovoljno lahko v civilni zaščiti sodelujejo:
– moški in ženske, ki so stari najmanj 15 let,
– matere in samohranilci z otrokom, ki še ni dopolnil
15 let starosti,
– moški in ženske, ki jim je prenehala dolžnost iz prejšnjega člena.
Osebe, ki prostovoljno sodelujejo v civilni zaščiti, imajo enake pravice in dolžnosti kot drugi pripadniki civilne
zaščite.
13. člen
V civilno zaščito razporedi občana pristojni organ Ministrstva za obrambo.
V civilno zaščito ne morejo biti razporejene:
– osebe, ki psihofizično in zdravstveno niso sposobne
za delo pri zaščiti, reševanju in pomoči,
– nosečnice, matere in samohranilci z otrokom, ki še
ni dopolnil 15 let starosti.
14. člen
Pripadnik civilne zaščite se mora usposabljati za opravljanje nalog v skladu s predpisi.
15. člen
Državljani uresničujejo materialno dolžnost z dajanjem
v uporabo civilni zaščiti vozil, strojev, opreme in drugih materialnih sredstvev, zemljišč, objektov, naprav ter energetskih virov, potrebnih za zaščito, reševanje in pomoč ob
naravnih in drugih nesrečah.
Za materialno dolžnost se šteje tudi namestitev sredstev in opreme za opazovanje, obveščanje in alarmiranje na
stanovanjskih, poslovnih in drugih stavbah.
Državljan, ki mu je naložena materialna dolžnost, ne
sme preprečiti namestitve ali odstraniti sredstev in naprav iz
prejšnjega odstavka.
16. člen
Državljan, ki je zavezan dolžnosti sodelovati v civilni
zaščiti ali materialni dolžnosti, se mora zglasiti na določenem kraju in ob določenem času oziroma predati materialno
sredstvo, na podlagi poziva pristojnega organa.

17. člen
Za odkrivanje, spremljanje in obveščanje o nevarnostih
naravnih in drugih nesreč, se v občini organizira sistem za
opazovanje in obveščanje.
Sistem za opazovanje in obveščanje sestavljajo: opazovalno omrežje, informacijska podpora ter centri za obveščanje in alarmiranje (v nadaljnjem besedilu: center za obveščanje).
18. člen
Center za obveščanje v občini, ki ima vlogo območnega centra, se organizacijsko, materialno in kadrovsko usposobi za delovanje v primeru večje naravne ali druge nesreče.
Regijski center za obveščanje Ljubljana, ki pokriva tudi
območje Občine Kočevje, deluje neprekinjeno 24 ur dnevno, na številki 112.
VI. MOBILIZACIJA IN AKTIVIRANJE ZAŠČITE
IN REŠEVANJA
19. člen
Ob hudih naravnih in drugih nesrečah lahko župan ali
poveljnik občinskega štaba civilne zaščite, v skladu s pogoji
in situacijo odredi aktiviranje – mobilizacijo:
– delavcev in sredstev podjetij, zavodov ter drugih organizacij, štabov in enot civilne zaščite na območju občine.
– občanov ter njihovih sredstev.
Aktivnosti se vodijo in izvajajo v skladu z načrti zaščite
in reševanja občine.
20. člen
Za sodelovanje pri zaščiti in reševanju ob naravnih in
drugih nesrečah in za škodo, ki jo pri tem utrpijo, aktiviranci
iz prejšnjega člena, imajo le-ti pravico do povračila dejanskih stroškov in dejanske škode.
Občani oziroma delavci imajo pravico do brezplačne
prehrane, če najmanj 4 ure neprekinjeno sodelujejo v akciji
zaščite in reševanja.
Povračilo oziroma odškodnina občanom in delavcem
ter lastnikom sredstev iz prejšnjega člena gre v breme proračuna občine.
V primeru tehnoloških, prometnih in drugih nesreč gredo povračila v breme gospodarske družbe, podjetja, zavoda
ali druge organizacije ter tudi posameznika, ki je s svojim
ravnanjem povzročil nastanek nesreče.
VII. NAČRTOVANJE IN VODENJE ZAŠČITE
IN REŠEVANJA
21. člen
Občinski svet kot najvišji organ odločanja v občini ima
na področju zaščite in reševanja naslednje naloge:
– sprejema dolgoročni program varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami, katerega sestavni del je tudi program
varstva pred požarom;
– sprejema letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami, katerega sestavni del je tudi program varstva
pred požarom;
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– sprejema odloke, pravilnike in odredbe s področja
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, s katerimi se
določa tudi dejavnost varstva pred požarom;
– v proračunu občine zagotavlja sredstva za financiranje požarne varnosti ter varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami;
– odloča o zagotovitvi sredstev za odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč.
22. člen
Župan ima na področju zaščite in reševanja naslednje
naloge:
– skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami;
– sprejme načrt zaščite in reševanja;
– določi izvajalce nalog na področju zaščite in reševanja;
– skrbi za izvajanje ukrepov oziroma nalog za preprečitev in zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč;
– vodi zaščito, reševanje in pomoč ter odpravljanje
posledic naravnih in drugih nesreč;
– skrbi za obveščanje prebivalcev o nevarnostih, stanju varstva in sprejetih zaščitnih ukrepih;
– predlaga razporeditev občanov na dolžnost v civilno
zaščito ter odredi izvanje materialne dolžnosti;
– določi gospodarske družbe, podjetja, zavode in druge organizacije na območju občine, ki se vključujejo v sistem zaščite in reševanja;
– odredi evakuacijo ogroženih in prizadetih prebivalcev
na območju občine, zaradi naravne ali druge nesreče;
– odredi, da morajo lastniki ali uporabniki stanovanjskih in drugih objektov sprejeti v začasno bivanje evakuirane
in ogrožene osebe;
– ugotavlja in razglaša povečano požarno ogroženost
na območju občine ter predpiše posebne ukrepe za varstvo
pred požarom.
23. člen
Občinski štab civilne zaščite ima naslednje naloge:
– vodi enote, službe in druge sile, ki sodelujejo v zaščiti in reševanju;
– uveljavlja zaščitne in druge nujne ukrepe in nadzira
izvajanje;
– odloča o uporabi sil in sredstev;
– usklajuje pomoč in dejavnost za zaščito in reševanje
pri odpravi posledic;
– pripravlja predloge odločitev s področja zaščite in
reševnja in pomoči, ki jih sprejema občinski svet ali župan;
– skrbi za povezano in usklajeno delovanje vseh sil za
zaščito, reševanje in pomoč;
– izdeluje oceno ogroženosti ter načrte zaščite in reševanja;
– spremlja nevarnosti, obvešča in alarmira prebivalstvo.
Strokovna, administrativna in tehnična opravila za izvajanje nalog na področju zaščite, reševanja in pomoči iz
pristojnosti občine opravlja urad župana.
24. člen
Poslovodni organ v podjetju, zavodu ali drugi organiza-
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Poslovodni organ za neposredno operativno-strokovno
vodenje sil za zaščito, reševanje in pomoč imenuje poveljnika in štab civilne zaščćite ali poverjenika za civilno zaščito
ter sprejme načrta zaščite in reševanja.
VIII. FINANCIRANJE
25. člen
Financiranje zaščite, reševanja in pomoči se zagotavlja:
– iz proračuna Republike Slovenije,
– iz proračuna občine,
– iz zavarovalnin,
– iz sredstev gospodarskih družb, zavodov in drugih
organizacij,
– iz prostovoljnih prispevkov,
– iz drugih virov.
26. člen
Občina zagotavlja sredstva za financiranje nalog zaščite, reševanja in pomoči v občinskem proračunu.
Občina v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja finančna sredstva za kritje stroškov neodložljivih nalog zaščite, reševanja in pomoči za zaščito zdravja in življenja ljudi,
živali, premoženja in okolja.
Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki
so po zakonu dolžne organizirati civilno zaščito ter izvajati
naloge in ukrepe zaščite in reševanja, zagotavljajo sredstva
za nadomestila plač za svoje delavce v času njihovega usposabljanja ter sredstva za priprave in za druge stroške varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami.
27. člen
Sredstva za pomoč pri odpravljanju posledic naravnih
in drugih nesreč, da se zavaruje zdravje in življenje ljudi,
premoženja, kulturna dediščina in okolje, prepreči nastajanje nadaljnje škode in zagotovi druge osnovne pogoje za
življenje, se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Župan Občine Kočevje in drugi pristojni organi ter organizacije, ki so po zakonu dolžne organizirati civilno zaščito, izdajo sklepe in druge akte za izvajanje tega odloka v 30
dneh od njegove uveljavitve.
29. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o organizaciji in delovanju civilne zaščite v Občini Kočevje, objavljen v Skupščinskem Dolenjskem listu, št. 40/83, z dne
1. 4. 1983.
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 854/002/97-113
Kočevje, dne 18. novembra 1997.

ciji:
– skrbi za izvajanje ukrepov za zaščito, reševanje in
pomoč;
– vodi zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kočevje
Alojz Košir l. r.
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43.

Sklep o ukinitvi zemljišč v splošni rabi

Na podlagi 16. člena statuta Občine Kočevje (Uradni
list RS, št. 39/95, 48/95 – popravek in 23/97) ter 90. in
98. člena poslovnika o delu občinskega sveta (Uradni list
RS, št. 3/93) je Občinski svet občine Kočevje na 33. redni
seji dne 18. 12. 1997 sprejel naslednji

SKLEP
o ukinitvi zemljišč v splošni rabi
I
S tem sklepom se ukine status zemljišč v splošni
rabi za:
– zemljišči s parc. št. 2163/4 – cesta v izmeri 48 m2,
2163/5 – cesta v izmeri 1a 49 m2 in 2163/6 – cesta v
izmeri 2a 32 m2, vse k.o. Kočevje, vpisane v zemljiškoknjižni vložek št. 1277,
– zemljišče s parc. št. 188/7 k.o. Mahovnik – dvorišče v izmeri 1a 74 m2, vpisane v zemljiškoknjižni vložek
št. 56,
– zemljišče s parc. št. 3052 k.o. Livold – travnik v
izmeri 11a 42 m2, vpisanega v zemljiškoknjižni vložek
št. 505,
– zemljišče s parc. št. 5980/14 k.o. Mozelj – pašnik v
izmeri 1a 73 m2, vpisanega v zemljiškoknjižni vložek št.89.
II
Parcele navedene v I. točki tega sklepa postanejo s
tem sklepom las Občine Kočevje.
III
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 061-1/95-20
Kočevje, dne 18. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta občine
Kočevje
Alojz Košir l. r.

KRANJ
44.

Sklep o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Mestne občine Kranj v letu 1998

Na podlagi 148. člena ustave Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 33/91) in 44. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) je župan Mestne občine Kranj dne 23. decembra 1997 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju potreb iz proračuna
Mestne občine Kranj v letu 1998
1. člen
Potrebe uporabnikov sredstev proračuna Mestne občine Kranj se do sprejetja odloka o proračunu Mestne občine
Kranj za leto 1998 začasno financirajo po tem sklepu.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Potrebe uporabnikov se v obdobju začasnega financiranja financirajo v višini denarja, kolikor ga je bilo sorazmerno porabjeno v istih obdobjih za naloge oziroma namene,
določene s proračunom za leto 1997.
3. člen
Prihodki in odhodki po tem sklepu so sestavni del
proračuna za leto 1998 in se morajo izkazati v njegovem
zaključnem računu.
4. člen
Pri izvajanju začasnega financiranja se smiselno upoštevajo določbe odloka o proračunu Mestne občine Kranj za
leto 1997.
5. člen
Ta sklep začne veljati 1. januarja 1998.
Št. 11/1807/1-97
Kranj, dne 23. decembra 1997.
Župan
Mestne občine Kranj
Vitomir Gros, dipl. inž. l. r.

KRŠKO
45.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja
in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih
dobrin na območju Občine Krško

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 in 44/96 –
odločba US RS in Uradni list RS, št. 26/97 in 70/97), 10.
in 80. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št.
32/93), 6. člena uredbe o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 63/97) ter 16. in 79. člena
statuta občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski
svet občine Krško na 30. seji dne 18. 12. 1997 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o taksah
in povračilih za obremenjevanje okolja
in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih
dobrin na območju Občine Krško
1. člen
V odloku o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin na
območju Občine Krško (Uradni list RS, št. 54/96) se v 1.
členu za besedico »takse« doda besedica »in povračila«.
Za prvim odstavkom se doda novi drugi odstavek, ki
glasi:
»Plačila povračil iz prvega odstavka tega člena ne odvezujejo porabnika peskokopa ali kamnoloma sanacije v
skladu z zakonom o rudarstvu«
2. člen
Drugi člen se spremeni tako, da se za besedico »infrastrukture« postavi pika, nadaljevanje stavka pa črta.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
V tretjem členu se v prvem odstavku črtajo točke a, b,
c in d.
4. člen
V četrtem členu se drugi in četrti odstavek črtata in na
koncu se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki glasita:
»Pravne in fizične osebe, ki izkoriščajo gramoze in
peskokope, so dolžne dvakrat letno, in sicer do 15. 6. in do
15. 12. sporočati podatke o količini izkopanega gramoza
oziroma peska in njegovo maloprodajno ceno za preteklo
polletno obdobje. Podatki o količini se morajo ujemati s
stanjem v peskokopu ali kamnolomu. V primeru, da obstaja
sum o pristojnosti posredovanih podatkov, lahko občina
zahteva geodetski posnetek stanja za določeno obdobje, ki
ne sme biti daljše od enega leta.«
»Povračila iz drugega in tretjega odstavka 3. člena tega
odloka obračunava pristojen občinski upravni organ, dvakrat letno.«
5. člen
Doda se 6.a člen, ki glasi:
»Z denarno kaznijo najmanj 250.000 SIT se kaznuje
pravna oseba, z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT pa
fizična oseba:
– če ne sporoči ali če pravočasno ne sporoči podatkov
o količini izkopanega gramoza oziroma peska in njegovo
maloprodajno ceno,
– če sporoči napačne podatke o količini izkopanega
gramoza oziroma peska in o njihovi maloprodajni ceni.
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT se za storjeni
prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.«
6. člen
Za višino občinskih taks, ki se bodo ukinile s tem
odlokom se povečajo cene komunalnih storitev v skladu z
določbami uredbe o načinu oblikovanja cen komunalnih
storitev (Uradni list RS, št. 63/97).
7. člen
Izvajalec komunalnih storitev je dolžan sredstva, zbrana s povišano ceno komunalnih storitev po tem odloku,
nakazati v proračun Občine Krško, vse dokler se med Občino Krško in podjetjem Kostak ne podpiše pogodba, v kateri
bo točno definirana razmejitev med osnovno reprodukcijo in
razširjeno reprodukcijo.
Ta pogodba se sklene do 31. 1. 1998 in je veljavna,
ko jo potrdi Občinski svet občine Krško.
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LENDAVA
46.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o proračunu Občine Lendava za leto 1997

Na podlagi 24. in 50. člena statuta Občine Lendava
(Uradni list RS, št. 32/95, 20/96 in 21/97) je Občinski
svet občine Lendava na 23. seji dne 22. 12. 1997 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o proračunu Občine Lendava za leto 1997
1. člen
V odloku o proračunu Občine Lendava za leto 1997
(Uradni list RS, št. 21/97) se spremeni 2. člen tako, da
glasi:
Skupni prihodki občinskega proračuna znašajo
1.220,000.000 SIT in se razporedijo za:
SIT
– delo občinskih organov in uprave
90,300.000
– socialne transferje
2,300.000
– plačila na področju družbenih
dejavnosti
296,289.000
– plačila storitev ter subvencije in
intervencije v gospodarstvu
101,466.000
– druge odhodke
127,570.000
– odhodke investicijskega značaja
578,105.000
– finančne tokove, oblikovanje rezerv
in druge obveznosti
23,970.000
2. člen
V odloku o proračunu Občine Lendava za leto 1997
(Uradni list RS, št. 21/97) se spremeni 3. člen tako, da
glasi:
“V stalne rezerve Občine Lendava se izloči 0,5% od
doseženih prihodkov. O uporabi sredstev stalnih rezerv za
namene iz 1. in 2. točke prvega odstavka 12. člena zakona
o financiranju občin odloča župan, in sicer do zneska določenega v proračunu za leto 1997 to je 5,975.000 SIT.”
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Lendava, dne 22. decembra 1997.

8. člen
Določbe drugega in tretjega člena, ter določba četrtega
člena o črtanju drugega odstavka 4. člena osnovnega odloka,
pričnejo veljati po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in z dnem pridobitve pozitivnega mnenja Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj k predlaganim cenam komunalnih
storitev, uporabljajo pa se s prvim v naslednjem mesecu dalje
od pridobitve predhodno navedenega mnenja.
Ostale določbe začnejo veljati v osmih dneh po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-5/96-1/18
Krško, dne 18. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Krško
Franci Bogovič l. r.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Lendava
Anton Balažek l. r.

LITIJA
47.

Sklep o ukinitvi statusa nepremičnine v splošni
rabi

Občinski svet občine Litija je na podlagi 15. člena
statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 41/95, 70/95 in
6/96) na 9. izredni seji dne 18. 12. 1997 sprejel
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SKLEP
o ukinitvi statusa nepremičnine v splošni rabi

Uradni list Republike Slovenije
Št. 011-7/97
Ljutomer, dne 22. decembra 1997.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Ljutomer
Darja Odar, dipl. psih. l. r.

1
S tem sklepom se ukine status nepremičnine v splošni
rabi za parc. št. 1450/2 pot v izmeri 200 m2, parc. št.
1450/4 pot v izmeri 76 m2 in parc. št. 986/13 v izmeri 245
m2, vpisane v seznamu 5, k.o. Okrog.
2
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti
značaj nepremičnine v splošni rabi in postanejo lastnina
Občine Litija.
3
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 466-37/96
Litija, dne 18. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta občine Litija
Franci Rokavec l. r.

LJUTOMER
48.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Ljutomer za leto 1998

Na podlagi 15. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer (Uradni list RS,
št. 49/95) in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS in 57/94) je
Občinski svet občine Ljutomer na seji dne 22. 12. 1997
sprejel

LOGATEC
49.

Na podlagi 11. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljišč na območju Občine Logatec (Uradni list
RS, št. 65/93) in 21. člena statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 4/95) je Občinski svet občine Logatec na 32.
redni seji dne 23. 12. 1997 sprejel

SKLEP
o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 1998
I
Izhodiščna vrednost točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Logatec
znaša od 1. 1. 1998 dalje 0,024 SIT v enaki višini za vse
uporabnike.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 414-2/97
Logatec, dne 23. decembra 1997.
Podpredsednik
Občinskega sveta
občine Logatec
Janez Smole l. r.

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Ljutomer za leto 1998
I
Na podlagi zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list
RS, št. 18/84 – VI. poglavje in 44/97) in ovrednotenega
letnega programa pridobivanja in urejanja stavbnih zemljišč
vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1998 znaša 0,60 SIT.
II
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča po tem
sklepu izterjuje Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Murska Sobota – izpostava
Ljutomer.
III
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1998.

Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke
za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča za leto 1998

LOŠKA DOLINA
50.

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Loška dolina za leto 1997

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi, 20. člena
statuta Občine Loška dolina (Uradni list RS, št. 55/95) ter
odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 1997 (Uradni list RS, št. 22/97) je Občinski svet občine Loška dolina
na 4. izredni seji dne 19. 12. 1997 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Občine Loška
dolina za leto 1997
1. člen
Spremeni se odlok o proračunu Občine Loška dolina za
leto 1997 (Uradni list RS, št. 22/97) tako, da 3. člen glasi:

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Predvideni prihodki in odhodki proračuna Občine Loška dolina za leto 1997 znašajo:
Bilanca prihodkov
in odhodkov

Prihodki
Odhodki

440,626.831,66
432,311.845,66

Sklep o začasnem financiranju potreb
iz proračuna Občine Majšperk v prvem polletju
1998

Račun financiranja

8,314.986,00

Sprememba višine prihodkov in razporeditev odhodkov so prikazane v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je
sestavni del tega odloka.
2. člen
Ta odlok začne veljati po objavi v Uradnem listu RS,
uporabljati se začne z dnem sprejema na občinskem svetu.
Stari trg, dne 22. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Loška dolina
Jože Gorše l. r.

MAJŠPERK
51.

52.
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Odlok o spremembah odloka o proračunu
Občine Majšperk za leto 1997

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/95) ter na podlagi 18. člena statuta Občine
Majšperk (Uradni list RS, št. 27/95 in 47/96) je Občinski
svet občine Majšperk na seji dne 27. 12. 1997 sprejel

ODLOK
o spremembah odloka o proračunu Občine
Majšperk za leto 1997

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94 in 70/97) ter
18. člena statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 27/95
in 47/96) je Občinski svet občine Majšperk na seji dne
27. 12. 1997 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju potreb iz proračuna
Občine Majšperk v prvem polletju 1998
1
Potrebe porabnikov sredstev proračuna Občine Majšperk se v prvem polletju 1998 začasno financirajo po tem
sklepu.
2
Do sprejetja proračuna Občine Majšperk za leto 1998
se financiranje proračunskih potreb začasno nadaljuje na
podlagi proračuna občine za enake naloge oziroma namene
kot v letu 1997.
3
Pri začasnem financiranju se smejo mesečno uporabljati dvanajstine sredstev po proračunu za leto 1997.
4
Prihodki in odhodki po tem sklepu so sestavni del
občinskega proračuna za leto 1998.
5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 1998.
Št. 061-I-6/97-4
Majšperk, dne 27. decembra 1997.

1. člen
V odloku o proračunu Občine Majšperk za leto 1997
(Uradni list RS, št. 20/97), se 2. člen spremeni tako, da
glasi:
“Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 1997
znašajo 414,708.000 tolarjev.
Spremembe višine prihodkov in odhodkov občinskega
proračuna so prikazane v bilanci prihodkov in odhodkov, ki
je sestavni del proračuna.”
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne z dnem sprejema na
občinskem svetu.
Št. 061-I-6/97-3
Majšperk, dne 27. decembra 1997.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Majšperk
mag. Darinka Fakin l. r.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Majšperk
mag. Darinka Fakin l. r.

MEŽICA
53.

Odlok o pokopališkem redu v Občini Mežica

Na podlagi zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti
ter o urejanju pokopov (Uradni list SRS, št. 34/84 in Uradni
list RS, št. 26/90) in na podlagi 7. člena statuta Občine
Mežica (MUV, št. 7/95) ter 4., 6., in 7. člena odloka o
javnih službah v Občini Mežica (Uradni list RS, št. 39/97) je
Občinski svet občine Mežica na 34. seji dne 17. 12. 1997
sprejel

ODLOK
o pokopališkem redu v Občini Mežica
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I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se določa izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti na pokopališču v Občini Mežica. S tem
odlokom so okvirno določene tudi pogrebne svečanosti.
2. člen
Pokopališče v Občini Mežica se imenuje Mirje.
3. člen
Pokopališče na območju Občine Mežica je namenjeno
za pokopavanje umrlih ne glede na njihovo bivališče, veroizpoved, državljanstvo, narodnost in raso.
Na pokopališču Mirje se pokopavajo vsi umrli, razen
tistih, ki so pred smrtjo izrazili željo, da želijo biti pokopani na
pokopališču v drugem kraju ali če tako želijo svojci umrlega.
4. člen
Pokopališko in pogrebno dejavnost v Občini Mežica (v
nadaljnjem besedilu: občina) opravlja režijski obrat Občine
Mežica.
II. UREJANJE POKOPALIŠČ
5. člen
Pokopališče se ureja v skladu z ureditvenim načrtom,
ki je sestavni del pravilnika o pokopališkem redu. Ureditveni
načrt je sestavljen iz situacije pokopališča z vrisanimi grobovnimi polji, objekti in komunalnimi priključki v merilu 1:500
in situacije grobnih polj z vrisanimi in oštevilčenimi grobovi,
potmi in zelenicami v merilu 1:125.
Upravljalec pokopališča sprejme pravilnik o pokopališkem redu.
Upravljalec pokopališča vodi:
– ureditveni načrt s situacijo grobov,
– knjigo pokopov s podatki umrlih oziroma ustrezno
računalniško evidenco,
– kartoteko grobov,
– evidenco najemnih pogodb in vplačil najemnine za
posamezne grobove.
6. člen
Pokopališče mora biti ograjeno z zidom, ograjo ali živo
mejo. Na pokopališki zid se ne smejo pritrjevati nagrobne
plošče.
Najemnik grobnega prostora mora urediti grob v skladu
z načrtom ureditve pokopališča.
Spomeniki, nagrobni okviri in druga znamenja ter na
grobu posejane rastline ne smejo segati preko grobnega
prostora, v višino pa lahko segajo spomeniki največ 0,80 m,
rastline pa 1,5 m.
7. člen
Na pokopališču so lahko naslednje zvrsti grobov:
– klasični grobovi (enojni, dvojni, družinski, otroški grobovi in grobnice),
– žarni grobovi,
– prostor za anonimne pokope,
– prostor za raztrositev pepela,
– skupna grobišča,
– kostnica.
Gradnja novih grobnic na pokopališču ni dovoljena.
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8. člen
Minimalne mere tlorisne površine grobnega prostora
so naslednje:
– za enojni grob je širina 1 m in dolžina 2,2 m,
– za dvojni grob je širina 2 m in dolžina 2,2 m,
– za žarni grob je širina 0,8 m in dolžina 0,8 m.
9. člen
Jama za grob mora biti praviloma globoka 1,8 m. Jamo
je dovoljeno poglobiti, da je v isti grob možno pred potekom
mirovalne dobe izvršiti še en pokop. V takem primeru mora
biti debelina plasti zemlje nad spodnjo krsto najmanj 0,1 m,
nad zgornjo krsto pa najmanj 1,5 m.
Jama za žarni grob mora biti globoka 0,5 m.
10. člen
Obvezna mirovalna doba je petnajst let.
Pred potekom mirovalne dobe se sme odpreti grob
samo v primerih, ki so določeni v zakonu in v tem odloku.
11. člen
Če upravljalec ugotovi, da grob ni urejen v skladu z
ureditvenim načrtom pokopališča, o tem najemnika pisno
opozori in mu določi rok za preureditev groba. Če najemnik
v določenem času ne uredi groba v skladu z ureditvenim
načrtom pokopališča, ga uredi upravljalec na stroške najemnika.
III. NAJEM GROBNIH PROSTOROV
12. člen
Prostori za grobove se dajejo v najem.
Upravljalec pokopališča (najemodajalec) sklene najemno pogodbo z najemnikom grobnega prostora (najemojemalec) v skladu s tem odlokom.
Grobni prostori se dajejo v najem po vrstnem redu in za
dobo 15 let.
Najemnik grobnega prostora lahko po preteku mirovalne dobe in najemne pogodbe podaljša najemno pogodbo.
13. člen
Najemna pogodba mora vsebovati:
– podatke o najemodajalcu in najemojemalcu,
– podatke o grobnem prostoru,
– dobo najema grobnega prostora,
– pravice in obveznosti najemodajalca in najemojemalca,
– višino in način plačevanja najemnine,
– ukrepe, če najemnik nagrobnega prostora ne bi uredil v skladu z ureditvenim načrtom pokopališča in določili
tega odloka,
– ukrepe v primeru neizvrševanja pogodbenih obveznosti,
– možnost podaljšanja najemne pogodbe,
– razloge za predčasno prekinitev pogodbenega razmerja.
14. člen
Najemnina za prostor se plačuje letno.
Višino najemnine določi s posebnim sklepom občinski
svet na predlog upravljalca pokopališča.
Z vplačilom najemnine za grobni prostor je plačano tudi
vzdrževanje pokopališča in skupnih naprav.

Uradni list Republike Slovenije
15. člen
Upravljalec pokopališča lahko razveljavi pogodbo:
– če najemnik grobnega prostora kljub opozorilu ne
plača najemnine za preteklo leto,
– če najemnik grobnega prostora kljub večkratnemu
opozorilu ne vzdržuje groba in s tem spomenik ogroža varnost ljudi ali zanemarjen grob zelo kvari estetski videz pokopališča.
16. člen
Po razveljavitvi najemne pogodbe se smatra grobni
prostor kot zapuščen grob do konca mirovalne dobe, ko se
prekoplje in odda drugemu najemniku.
Najemnik grobnega prostora mora najkasneje v šestih
mesecih po preteku ali razveljavitvi najemne pogodbe odstraniti opremo groba. Če tega kljub opozorilom upravljalca
pokopališča ne stori, opremo groba odstrani upravljalec
pokopališča na stroške najemnika grobnega prostora.
Za minimalno vzdrževanje opuščenih grobov skrbi
upravljalec pokopališča.
17. člen
Po poteku mirovalne dobe in po poteku najemne pogodbe se grob prekoplje in grobni prostor odda novemu
najemniku.
Posmrtni ostanki pokopanih v prekopanem grobu se
lahko prenesejo v kostnico.
Upravljalec pokopališča je dolžan zavarovati vrednostne predmete, ki se najdejo ob prekopu grobov ter jih shraniti. Najdene predmete mora upravljalec izročiti upravičencu.
IV. VZDRŽEVANJE REDA, ČISTOČE IN MIRU
NA POKOPALIŠČU
18. člen
Najemnik grobnih prostorov in obiskovalci pokopališča
morajo:
– na pokopališču in objektih pokopališča izražati pieteto do umrlih,
– redno vzdrževati grobove,
– odlagati odpadke v koše za smeti in zabojnik za smeti,
– postavljati spomenike in urejati grobove v skladu z
načrtom ureditve pokopališča,
– skrbeti, da ne poškodujejo grobov,
– obveščati upravljalca pokopališča o vseh pomembnejših spremembah v zvezi z najemom grobnega prostora.
Grobove umrlih, ki nimajo svojcev ali drugih zavezancev za urejanje groba, vzdržuje upravljalec pokopališča na
stroške občine.
19. člen
Najemnikom grobnih prostorov in obiskovalcem pokopališča ter mrliške veže je prepovedano:
– nedostojno vedenje, vpitje, razgrajanje, glasno smejanje ter žvižganje,
– stati ali hoditi po grobovih,
– onesnaževanje in poškodovanje pokopališča in mrliške veže ter grobov, predmetov in nasadov,
– odlaganje in puščanje odpadkov na pokopališču, ob
pokopališču ali v mrliški veži,
– trganje zelenja in cvetja na tujih grobovih in skupnih
prostorih pokopališča,
– vožnja in puščanje koles in motornih vozil na pokopališču,
– odtujevanje predmetov s pokopališkega prostora, tujih grobov in mrliške veže,
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– sajenje rastlin izven okvirja pokopnega mesta,
– odlaganje zemlje, robnikov, spomenikov in drugega
materiala, ki ostane ob prenavljanju grobov v zabojnike ali
koše za smeti,
– vodenje psov in drugih živali na pokopališki prostor in
v mrliško vežo.
20. člen
Za red in vzdrževanje na pokopališču je odgovoren
upravljalec pokopališča.
Za red in vzdrževanje grobnih prostorov so odgovorni
najemniki grobnih prostorov.
Upravljalec pokopališča in najemnik grobnega prostora
lahko skleneta posebno pogodbo o vzdrževanju groba.
V. POGREBNE STORITVE
21. člen
Pokopi umrlih so predvidoma vsak dan od 15. ure do
17. ure.
Fizična ali pravna oseba, ki je dolžna poskrbeti za
pokop umrlega, mora pokop prijaviti upravljalcu pokopališča
najmanj 24 ur pred predvidenim časom pokopa.
Čas pokopa v soglasju z naročnikom določi upravljalec
pokopališča.
22. člen
Mrliška veža je odprta:
– v letnem času od 8. do 20. ure,
– v zimskem času od 9. do 19. ure.
23. člen
Cene pogrebnih storitev določa odbor za komunalnocestno gospodarstvo pri Občini Mežica na podlagi predloga
upravljalca pokopališča in v skladu s tem odlokom.
VI. POGREBNE SVEČANOSTI
24. člen
Način pokopa in pogrebne svečanosti se opravijo v
skladu z željami pokojnika oziroma naročnika pogreba in
domačimi krajevnimi običaji ter v skladu s tem odlokom.
25. člen
Pogrebna svečanost je praviloma javna.
Po volji umrlega ali na zahtevo naročnika pogreba je
lahko umrli pokopan v ožjem družinskem krogu ali pa se
opravi anonimen pogreb s pokopom krste ali žare oziroma z
raztrositvijo pepela na za to posebej določenem prostoru.
26. člen
Pogrebna svečanost se prične z dvigom krste ali žare z
mrliškega odra in se konča s položitvijo krste ali žare v grob.
V primeru upepelitve pokojnika se lahko pogrebna svečanost opravi kot poslovitev pred upepelitvijo.
27. člen
Izvajalec pogrebne svečanosti mora o javnem pogrebu
na krajevno običajen način objaviti kraj in čas pogreba.
28. člen
O izvajalcih, načinu izvedbe, ceni in načinu plačila
pogrebne svečanosti se dogovorita naročnik pogreba in
izvajalec pogrebne svečanosti.
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29. člen
Pogrebni sprevod organizira in vodi vodja pogrebne
svečanosti, ki ima sklenjeno pogodbo o delu z Občino
Mežica.
Praviloma na čelu pogrebnega sprevoda nosi zastavonoša zastavo z žalnim trakom. Za nosilcem državne zastave
gredo nosilci drugih zastav in praporov. Za njimi se zvrstijo
drugi udeleženci pogrebe po vrstnem redu, ki je običajen za
posamezen kraj ali pa ga posebej določi izvajalec pogrebne
svečanosti.

predvidoma pokriti stroške za redno vzdrževanje in obnovo
prostorov, naprav in inventarja za pogrebno dejavnost.
Upravljalec pokopališča lahko predlaga občinskemu
svetu uvedbo posebnega prispevka za financiranje večjih
ureditvenih del in investicij pokopališča. O uvedbi, višini in
zavezancih plačila prispevka odloči občinski svet.

VII. IZVAJANJE POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI

VIII. KAZENSKA DOLOČBA

30. člen
Pokopališka in pogrebna dejavnost je gospodarska javna služba, ki se izvaja v skladu z zakonom in tem odlokom
ter na krajevno običajen način, z dostojanstvom in spoštovanjem do umrlih.

35. člen
Z denarno kaznijo od 1.000 SIT do 30.000 SIT se
kaznuje za prekršek občan:
– če uredi grob v nasprotju z določili 6. člena tega
odloka,
– če ravna v nasprotju z določili 18. člena tega odloka,
– če stori dejanje iz 19. člena tega odloka.

31. člen
Pokopališko dejavnost opravlja režijski obrat Občine
Mežica.
Izvajanje pokopališke dejavnosti obsega zlasti:
– pripravo in izvajanje ureditve pokopališč, vključno s
temeljnimi betonskimi okviri grobov,
– oddajanje grobovnih prostorov, sklepanje najemnih
pogodb ter vodenje evidence o grobovih in sklenjenih najemnih pogodbah,
– skrb za red, čistočo in mir na pokopališču in v pokopaliških objektih,
– izdelavo in izvajanje letnega načrta vzdrževanja in
urejanja pokopališča in pokopaliških objektov in naprav,
– izvajanje drugih nalog upravljalca pokopališča, ki so
določene z zakonom in tem odlokom.
32. člen
Izvajanje pogrebne dejavnosti v skladu z 31. členom
tega odloka obsega zlasti:
– urejanje in preverjanje dokumentacije v zvezi z umrlim občanom,
– ureditev in prevoz pokojnika,
– zagotovitev uporabe mrliške veže,
– izkop in zasutje jame,
– prva ureditev groba,
– urejanje grobov po dogovoru z najemniki grobnih
prostorov,
– izvajanje pogrebnih svečanosti,
– druga dela.

34.a člen
Upravljalec pokopališča mora enkrat letno poročati
občinskemu svetu o izvajanju pokopališke in pogrebne
dejavnosti.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
36. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe, upravljalci pokopališč in izvajalci
pogrebnih dejavnosti.
Občani, ki menijo, da izvajalci pokopališke ali pogrebne dejavnosti ne opravljajo javne službe v skladu z zakonom
in določili tega odloka ali določili koncesijske pogodbe,
morajo svoje pripombe in predloge posredovati praviloma v
pisni obliki svetu uporabnikov javnih dobrin v Občini Mežica.
37. člen
Upravljalec pokopališča mora v šestih mesecih po uvedbi tega odloka sprejeti pravilnik o pokopališkem redu.
38. člen
Ko začne veljati ta odlok za Občino Mežica preneha
veljati odlok o pokopališkem redu Občine Ravne na Koroškem (MUV, št. 13-3/80-1/3, z dne 21. 2. 1980).
39. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Mežica, dne 17. decembra 1997.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Mozirje
mag. Vida Potočnik, dipl. ek. l. r.

33. člen
Druga oseba lahko mimo režijskega obrata opravlja
pogrebno dejavnost le z dovoljenjem režijskega obrata pri
Občini Mežica.
34. člen
Viri za financiranje izvajanja pokopališke dejavnosti so:
– najemnine grobnih prostorov,
– najemnina od uporabe prostorov, naprav in inventarja za izvajanje pogrebne dejavnosti,
– namenska sredstva občine,
– drugi viri.
Najemnine grobnih prostorov posameznega pokopališča morajo praviloma pokriti stroške primernega urejanja in
vzdrževanja pokopališča. Najemnine od uporabe prostorov,
naprav in inventarja posameznega pokopališča morajo

MORAVSKE TOPLICE
54.

Odlok o začasnem financiranju javne porabe
Občine Moravske Toplice v letu 1998

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95 in 70/97) in 104.
člena statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št.
33/95) je Občinski svet občine Moravske Toplice na seji
dne 22. 12. 1997 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
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ODLOK
o začasnem financiranju javne porabe Občine
Moravske Toplice v letu 1998

V okviru začasnega financiranja proračuna se lahko
financirajo le investicije, ki so bile vključene že v proračun
leta 1997 in se nadaljujejo v letu 1998.

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Moravske Toplice za
leto 1998 se javna poraba Občine Moravske Toplice začasno financira po proračunu za leto 1997.

3. člen
Strokovna služba za izvajanje proračuna mora izvrševati plačila porabnikom proračuna le do višine zneska iz predhodnega člena in pri tem upoštevati določila zakona o financiranju občin in drugih predpisov, ki se nanašajo na proračun občine in državni proračun.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se sme mesečno
porabiti ena dvanajstina proračunskih sredstev iz leta 1997.
3. člen
Prihodki in njihova razporeditev, izvršeni po tem odloku
so sestavni del proračuna Občine Moravske Toplice za leto
1998.

4. člen
Ta odlok velja z dnem objave, uporablja pa se od 1.
januarja 1998.
Št. 401-11/97
Murska Sobota, dne 18. decembra 1997.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Murska Sobota
Rudolf Horvat, dipl. jur. l. r.

4. člen
Župan Občine Moravske Toplice je pooblaščen, da v
primeru neenakomernega priliva prihodkov začasno zmanjša porabo sredstev po posameznih namenih.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1998 dalje.
Št. 198/97
Moravske Toplice, dne 22. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Moravske Toplice
Štefan Kuhar l. r.

MURSKA SOBOTA
55.

Odlok o začasnem financiranju potreb
iz proračuna Mestne občine Murska Sobota
za obdobje januar–april 1998

Na podlagi prvega odstavka 44. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 106. člena
statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št.
28/95, 21/96 in 8/97) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na 35. seji dne 18. decembra 1997 sprejel

ODLOK
o začasnem financiranju potreb iz proračuna
Mestne občine Murska Sobota za obdobje
januar–april 1998
1. člen
Potrebe porabnikov sredstev proračuna Mestne občine Murska Sobota se v času od januarja do aprila 1998
začasno financirajo po tem odloku.
2. člen
Dokler ne bo sprejet proračun Mestne občine Murska
Sobota za leto 1998 se začasno financirajo potrebe porabnikov iz proračuna mesečno v višini 1/12 odhodkov proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 1997.

56.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o komunalnih taksah v Mestni občini Murska
Sobota

Na podlagi 1., 2., in 4. člena zakona o komunalnih
taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 7/70, 7/72 in Uradni
list RS, št. 18/91), 3 in 25. člena zakona o prekrških
(Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni
list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93) in 23. člena statuta
Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 28/95,
21/96 in 8/97) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 18. decembra 1997 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o komunalnih taksah v Mestni občini
Murska Sobota
1. člen
Drugi odstavek 3. člena odloka o komunalnih taksah v
Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 34/96) se
spremeni tako, da se na koncu doda besedilo »Ta določba
se smiselno uporablja tudi za tarifno številko 1.«.
2. člen
V poglavju II. Posebni del – tarifa komunalnih taks se
pod Tarifno številko 1 (uporaba javnih površin) spremeni
točka 1.2.4. tako, da glasi:
»1.2.4. za gradbišča, prekope in druge
začasne namene za vsak m2 dnevno
4 točke«
3. člen
V pojasnilih k tarifni številki 1 se črta celotna alinea c).
4. člen
V pojasnilih k tarifni številki 1 se alinea d) spremeni v c)
in glasi:
»c) Taksa za namene gradbišča, prekopov in drugih
začasnih namenov se ne plača, če je investitor mestna
občina, mestna četrt, krajevna skupnost, v izjemnih primerih
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pa tudi javno podjetje ali javni zavod, katerega ustanovitelj je
Mestna občina Murska Sobota. Minimalni znesek preračunan v število točk za to tarifno postavko znaša 450 točk. Za
uporabo zemljišč v namene gradbišča do 3 mesecev se
taksa obračuna po navedeni tarifi, za obdobje nad 3 mesece pa je taksna tarifa 6 točk/m2/dan.«
5. člen
V pojasnilih k tarifni številki 1 (uporaba javnih površin)
se črka alinee e) spremeni v d).
6. člen
V pojasnilih k tarifni številki 1 (uporaba javnih površin)
se za novo elineo d) doda nova alinea e) z naslednjo
vsebino:
»e) minimalni znesek preračunan v število točk za tarifne postavke pod številko 1.2.1, 1.2.2. in 1.4. znaša, za
površine do 10 m2, 300 točk, za površine nad 10 m2, pa
400 točk.«
7. člen
V pojasnilih k tarifni številki 1 (uporaba javnih površin)
se za novo alineo e) doda nova alinea f) z naslednjo vsebino:
» f) Za uporabo javnih površin za prireditve za profitne
namene je taksni zavezanec organizator prireditve.«
8. člen
V poglavju II. Posebni del – tarifa komunalnih taks se
pod Tarifno številko 2 (reklamni objekti) spremeni točka 2.2.
tako, da glasi
»2.2. elektronske table in drugi svetlobni napisi
– do 2 m2 letno
2.500 točk
– nad 2 m2 letno
3.500 točk«
9. člen
V pojasnilih k tarifni številki 2 (reklamni objekti) se alinea b) spremeni tako, da glasi:
»b) Taksni zavezanci po tej tarifi so pravne in fizične
osebe, ki izvajajo oglaševanje oziroma reklamiranje, oziroma taksni zavezanci lastniki taksnih predmetov oziroma površin na katerih je taksni predmet.«
10. člen
V pojasnilih k tarifni številki 2 (reklamni obejkti) se alinea d) spremeni tako, da glasi:
»d) Za taksni predmet se ne šteje ena zakonsko obvezna označba firme, ena označba poslovne enote, en seznam
predmeta poslovanja družbe oziroma samostojnega podjetnika in ena reklamna tabla. Vsaka nadaljnja označba šteje za
reklamni napis.«
11. člen
V pojasnilih za taksno tarifo 2 (reklamni objekti) se za
alineo d) doda alinea e) in f), ki glasita:
»e) Za taksni predmet se ne štejejo usmerjevalne table,
razen prve postavitve ene table. Lokacija, oblika in velikost
usmerjevalne table je določena z odlokom o postavljanju in
upravljanju objektov za nameščanje obvestil in reklam na
območju Mestne občine Murska Sobota.
f) Pri taksni tarifi št. 2.2.– elektronske table in drugi
svetlobni napisi, se smatra, da so s podanim številom
točk obremenjene tiste reklamne table, ki propagirajo
izdelke, proizvode in storitve lastnikov reklamnih tabel
oziroma objektov kjer so pritrjeni. V nasprotnem primeru,
reklamiranje oziroma propagiranje tujih (ne lastnih) proizvodov, izdelkov in storitev, pa so taksne obremenitve
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večje in sicer 10.000 točk/letno za eno elektronsko tablo in drugi svetlobni napis.«
12. člen
V poglavju II. Posebni del – tarifa komunalnih taks se
pod besedilo »tarifna številka 3 (igralna sredstva in glasbeni
avtomati)« zamenja z besedilom »tarifna številka 3 (igralna
sredstva)«.
13. člen
V poglavju II. Posebni del – tarifa komunalnih taks se
pod Tarifno številko 3 (igralna sredstva) črta točka 3.1..
14. člen
V poglavju II. Posebni del – tarifa komunalnih taks se
pod Tarifno številko 3 (igralna sredstva) spremeni točka 3.2.
v 3.1. tako, da glasi:
»3.1. za igralne avtomate in druga igralna sredstva v
javnih lokalih
za elektronske igralne aparate in ostala igralna sredstva
za vsak kos, letno
3.000 točk«
15. člen
V pojasnilih k tarifni številki 3 (igralna sredstva) se besedilo alinee d) zamenja z naslednjo vsebino:
»d) Za igralna sredstva se štejejo tista, ki ne podležejo določilom zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št.
27/95).«
16. člen
Na koncu pojasnil pod tarifno številko 3 (igralna sredstva) se doda besedilo z naslednjo vsebino:
»Za vse tarifne številke velja:
1. za taksne tarife, ki imajo izračun takse po dnevih, se
upoštevajo koledarski dnevi,
2. za taksne tarife, ki imajo izračun takse na leto, se v
primeru časovno krajše uporabe taksnih predmetov, taksa
ustrezno preračuna.«
17. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 417-2/96
Murska Sobota, dne 18. decembra 1997.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Murska Sobota
Rudolf Horvat, dipl. jur. l. r.

57.

Odlok o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči
v Mestni občini Murska Sobota

Na podlagi 8. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 3. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 23. člena statuta
Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 28/95,
21/96 in 8/97) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 18. decembra 1997 sprejel
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ODLOK
o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči
v Mestni občini Murska Sobota
1. člen
S tem odlokom se urejajo organizacijska vprašanja v
zvezi z obvezno gospodarsko javno službo gospodarjenje s
stavbnimi zemljišči, ki obsega pridobivanje, prodajo, menjavo in oddajanje zemljišč za gradnjo ter graditev javne infrastrukture, s katero se zagotavlja uporabnost zemljišč glede
na njihov namen (opremljanje stavbnih zemljišč) na celotnem območju Mestne občine Murska Sobota (v nadaljnjem
besedilu: javna služba).
2. člen
Javno službo na celotnem območju Mestne občine
Murska Sobota izvaja režijski obrat, organiziran kot nesamostojen obrat v pristojnem organu občinske uprave, ob upoštevanju pristojnosti, ki jih v zvezi z izvajanjem javne službe
imajo po tem odloku mestni svet, župan in komisija za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
Poleg zakonskih obveznosti izvajalca javne službe,
opravlja režijski obrat vsa strokovna, tehnična, organizacijska in administrativna opravila za potrebe župana in komisije
za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči po tem odloku.
Računovodska opravila za potrebe javne službe opravlja občinski organ, pristojen za finance.
3. člen
Pri izvajanju javne službe se neposredno uporabljajo
določbe zakona, ki urejajo vprašanja:
– vrste in obsega javnih dobrin, ki jih zagotavlja javna
služba,
– pravic in obveznosti uporabnikov,
– virov financiranja in njihovega oblikovanja,
– ter drugih elementov, pomembnih za opravljanje in
razvoj javne službe.
4. člen
Viri financiranja dejavnosti javne službe so:
– prihodki ustvarjeni s prometom s stavbnimi zemljišči,
– prihodki od komunalnega prispevka,
– drugi prihodki namenjeni za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se vodijo evidenčno
ločeno v proračunu mestne občine in se namensko uporabljajo za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč.
5. člen
Pri izvajanju javne službe je mestni svet, ob neposrednih pristojnostih po statutu Mestne občine Murska Sobota
pristojen še za sprejem:
– srednjeročnih in dolgoročnih usmeritev za izvajanje
javne službe,
– letnih programov s finančnim načrtom izvajanja javne
službe,
– letnih poročil in zaključnih računov javne službe.
6. člen
Poleg pristojnosti, določenih s statutom Mestne občine Murska Sobota, ima župan še naslednje pristojnosti:
– imenuje in razrešuje predsednika, namestnika predsednika in člane komisije za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– predlaga mestnemu svetu v obravnavo in sprejem
akte iz 5. člena tega odloka,
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– sprejema sklepe o prodaji, nakupu, menjavi in oddaji
stavbnih zemljišč po predhodno pridobljenem mnenju komisije za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
7. člen
Ustanovi se komisija za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
Komisija in predsednika, namestnika predsednika in
pet članov.
Pristojnosti komisije so:
– sprejema investicijske programe urejanja stavbnih
zemljišč,
– daje predhodna mnenja županu k njegovim odločitvam v zvezi z prodajo, nakupi, menjavo in oddajo stavbnih
zemljišč,
– obravnava vsa vprašanja v zvezi z javno službo, za
katera to zahteva župan ali vodja režijskega obrata oziroma
za katera sama oceni, da je to potrebno, ter v zvezi s tem
sprejema predloge, mnenja ali usmeritve, ki jih posreduje
županu in vodji režijskega obrata.
8. člen
Vodja režijskega obrata odgovarja za zakonitost delovanja javne službe in je dolžan zagotavljati izvajanje javne
službe skladno z programi in finančnimi načrti, ter sprejetimi
usmeritvami.
9. člen
Režijski obrat iz 2. člena prevzame v upravljanje premoženje, obveznosti in sredstva sklada stavbnih zemljišč
Mestne občine Murska Sobota, ustanovljenega z odlokom o
ustanovitvi sklada stavbnih zemljišč Mestne občine Murska
Sobota (Uradni list RS, št. 32/95) vključno z evidencami in
drugimi podatkovnimi bazami, ki jih na podlagi 54. člena
zakona o stavbnih zemljiščih z dne 31. 12. 1997 prevzame
Mestna občina Murska Sobota
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1998 dalje.
Št. 462-10/97
Murska Sobota, dne 18. decembra 1997.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Murska Sobota
Rudolf Horvat, dipl. jur. l. r.

58.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Mestne občine Murska Sobota
za leto 1998

Na podlagi 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/84), 56. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in 14. člena odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju
občine Murska Sobota (Uradne objave, št. 15/87) ter
23. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni
list RS, št. 28/95, 21/96 in 8/97) je Mestni svet mestne
občine Murska Sobota na seji dne 18. decembra 1997
sprejel
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SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Mestne občine Murska Sobota
za leto 1998

Uradni list Republike Slovenije
Št. 355-5/97-12
Novo mesto, dne 18. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo Mesto
Janez Mežan l. r.

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Murska
Sobota za leto 1998 znaša 0,076 SIT.

SLOVENSKE KONJICE
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS, uporablja pa se od 1. januarja 1998.
Št. 419-3/97
Murska Sobota, dne 18. decembra 1997.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Murska Sobota
Rudolf Horvat, dipl. jur. l. r.

NOVO MESTO
59.

Odlok o razveljavitvi odloka o prispevku
za investicijska vlaganja na področjih
vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih
voda in odlaganja komunalnih odpadkov

60.

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Slovenske Konjice za leto 1997

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95,
9/96, 44/96, 26/97 in 70/97), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) ter statuta Občine Slovenske
Konjice (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine
Slovenske Konjice na seji dne 17. 12. 1997 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Občine
Slovenske Konjice za leto 1997
1. člen
V odloku o proračunu Občine Slovenske Konjice za
leto 1997 (Uradni list RS, št. 14/97) se prvi odstavek 2.
člena spremeni in glasi:
Proračun Občine Slovenske Konjice za leto 1997 se
določa v naslednjih zneskih:
Bilanca prihodkov in odhodkov

Račun financiranja

765,000.000 SIT
786,176.000 SIT
21,176.000 SIT

21,776.000 SIT
600.000 SIT

Na podlagi 17. in 81. člena statuta Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 8/96, 23/96
in 68/96) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na
32. seji dne 18. 12. 1997 sprejel

Prihodki
Odhodki
Primankljaj
Presežek

ODLOK
o razveljavitvi odloka o prispevku za investicijska
vlaganja na področjih vodooskrbe, odvajanja
in čiščenja odpadnih voda in odlaganja
komunalnih odpadkov

2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 012-001/97
Slovenske Konjice, dne 17. decembra 1997.

1. člen
Razveljavi se odlok o prispevku za investicijska vlaganja na področjih vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in odlaganja komunalnih odpadkov (Uradni list RS,
št. 45/94).
2. člen
S 1. 2. 1998 se prispevek za investicijska vlaganja na
področjih vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda
in odlaganja komunalnih odpadkov vključi v redno ceno
komunalnih storitev in sicer v enaki višini kot je bil v veljavi na
dan uveljavitve uredbe o načinu oblikovanja cen komunalnih
storitev (Uradni list RS, št. 63/97).
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 2.
1998 dalje.

21,176.000 SIT

Predsednik
Občinskega sveta
občine Slovenske Konjice
Stanislav Frim, dipl. ek. l. r.

61.

Odlok o razveljavitvi odloka o prispevku
za investicijska vlaganja in za razširjeno
reprodukcijo na področjih vodooskrbe,
odvajanja in čiščenja odpadnih voda
in odlaganja komunalnih odpadkov

Na podlagi uredbe o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 63/97) in na podlagi 13.
člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št.
34/95) je Občinski svet občine Slovenske Konjice na seji
dne 17. 12. 1997 sprejel
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ODLOK
o razveljavitvi odloka o prispevku za investicijska
vlaganja in za razširjeno reprodukcijo
na področjih vodooskrbe, odvajanja in čiščenja
odpadnih voda in odlaganja komunalnih
odpadkov
1. člen
Odlok o prispevku za investicijska vlaganja in za razširjeno reprodukcijo na področjih vodooskrbe,odvajanja in čiščenja odpadnih voda in odlaganja komunalnih odpadkov
(Uradni list RS, št. 6/97) se razveljavi.
Prispevek v višini, kot je določen v 3. členu omenjenega odloka postane sestavni del cene storitve v skladu s 6.
členom uredbe o načinu oblikovanja cene komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 63/97).
2. člen
Prispevek, ki je določen v 3. členu odloka o prispevku
za investicijska vlaganja in za razširjeno reprodukcijo na
področjih vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda
in odlaganja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 6/97)
se plačuje do uveljavitve povečanja cen na podlagi 6. člena
uredbe o načinu oblikovanja cene komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 63/97), tako da končna cena vključno s
prometnim davkom, za uporabnika ne bo višja od sedanje.
3. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 012-3/97-9204/04
Slovenske Konjice, dne 17. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Slovenske Konjice
Stanislav Frim, dipl. ek. l. r.

62.
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storitvenih objektov (severni del Konusa) (v nadaljevanju besedila: sprememba ZN), ki jo je izdelala Urbana Kočar in
Kočar d.n.o. Velenje pod št. proj. 65/97 z datumom Maj
1997 – Oktober 1997, in ki je sestavni del tega odloka.
2. člen
Soglasja, ki so jih k spremembi ZN iz 1. člena tega
odloka podali organi in organizacije, so sestavni del tega
odloka.
3. člen
Sprememba ZN iz 1. člena tega odloka vsebuje besedilo in grafične priloge.
Besedilo obsega:
1. Splošni del
2. Pogoje in soglasja
3. Obrazložitev spremembe ZN:
– Uvod – splošni podatki,
– Usklajenost spremembe ZN s planskimi usmeritvami
Občine Slovenske Konjice,
– Obrazložitev prostorskih pogojev za realizacijo spremembe ZN,
– Pogoji za prometno in komunalno urejanje,
– Ocena stroškov komunalnega opremljanja
Grafične priloge obsegajo:
merilo:
– Izrez iz planskih dokumentov občine Slovenske Konjice 1:5000,
– Izrez iz osnovnega ZN
1:1000,
– Izrez iz PUP
1:5000,
– Situacija obstoječega stanja z mejo
1:500,
– Inventarizacije
1:1000 in 1:500,
– Arhitektonsko zazidalna situacija
z zasaditvijo
1: 500,
– Kotirana situacija z elementi za zakoličbo 1: 500,
– Karakteristični prerez
1:500/500,
– Situacija komunalnega in energetskega
omrežja ter omrežja zvez
1:500,
– Vzdolžni in normalni profil
cest
1:1000/100 in 1:50,
– Situacija funkcionalnih zemljišč – parcelacija 1: 500,
– Etapnost izvajanja ZN 1: 500
II. MEJA OBMOČJA SPREMEMBE ZN

Odlok o spremembi dela zazidalnega načrta
center Slovenske Konjice (za območje poslovno
storitvenih objektov – severni del Konusa)

Občinski svet občine Slovenske Konjice je na podlagi
39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov
v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in
Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97)
ter v skladu s 7. in 13. členom statuta Občine Slovenske
Konjice (Uradni list RS, št. 34/95) na 31. seji dne 27. 11.
1997 sprejel

ODLOK
o spremembi dela zazidalnega načrta center
Slovenske Konjice (za območje poslovno
storitvenih objektov – severni del Konusa)
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme sprememba dela zazidalnega načrta center Slovenske Konjice – za območje poslovno

4. člen
Območje spremembe ZN leži na območju k.o. Konjice.
Meja območja spremembe ZN poteka po parcelnih mejah
oziroma le-te seka; opis poteka meje je podan v smeri gibanja
urinega kazalca. Začetna točka (T) opisa meje območja spremembe ZN je v severozahodnem vogalu parcele št. 184/47
k.o. Konjice. Od tu poteka meja proti jugozahodu po zahodnem robu parc. št. 184/47 v dolžini 8 m, se obrne proti
vzhodu in prečka del te parcele. Ko meja doseže zahodni
vogal parc. št. 184/73 se nadaljuje po južnem robu te parcele v dolžini 20 m, prečka to parcelo ter se nadaljuje po južnem
robu parc. št. 1362/1 v dolžini 78 m. Nato se meja obrne
proti severu in prečka parc. št. 1362/1 (struga Dravinje), se
obrne proti vzhodu in se nadaljuje po južnem robu parc. št.
446/7 v dolžini 28 m. Meja se nato obrne proti severovzhodu, prečka parc. št. 446/7, 446/2 in del 1322, ko se obrne
proti severozahodu ter poteka po tej parceli (rob pločnika na
Mestnem trgu) v dolžini 104 m. Meja se nato obrne proti
jugozahodu ter poteka po zahodnem robu parc. št. 446/4,
prečka parcele št. 168/2 in 1362/1 (struga Dravinje), poteka po delu severnega roba parcele št. 184/47 v dolžini 20 m
ter se zaključi v začetni točki T.
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IV. NAMEMBNOST OBMOČJA

Površina ureditvenega območja spremembe ZN znotraj
opisane meje je 0,891 ha.
5. člen
Ureditvenega območja spremembe ZN vključuje naslednje parcele v k.o. Konjice: 168/2 del, 184/47 del,
184/73 del, *441, 446/2 del, 446/3, 446/4, 446/5,
446/6, 446/7del, 446/8, 446/9, 1322 del, 1362/1 del.
III. USKLAJENOST SPREMEMBE ZN S PLANSKIMI AKTI
OBČINE
6. člen
Ureditveno območje iz 4. člena tega odloka je v prostorskih sestavinah planskih aktov Občine Slovenske Konjice v letu 1993 – Urbanistična zasnova naselja Slovenske
Konjice (zasnova namenske rabe prostora) opredeljeno v
ureditveno območje naselja Slovenske Konjice kot območje
stavbnih zemljišč; po namenu pa je:
– severni del ureditvenega območja spremembe ZN
(levi breg Dravinje) opredeljen kot območje za oskrbne in
storitvene dejavnosti s predvideno prenovo območja,
– južni del ureditvenega območja spremembe ZN (desni breg Dravinje) pa je opredeljen za proizvodne dejavnosti
s predvideno prenovo območja.
Nove predvidene ureditve, kot so določene v projektu
iz 1. člena tega odloka so usklajene z usmeritvami iz planskih aktov Občine Slovenske Konjice.

7. člen
Sprememba dela ZN center Slovenske Konjice – za
območje poslovno storitvenih objektov (severni del Konusa)
opredeljuje naslednje ureditve:
a) Prometne ureditve:
Izvedba prometnih ureditev, ki so opredeljene v
11. členu tega odloka.
b) Gradnja novih objektov:
A: poslovno storitveni objekt
F: poslovno storitveni objekt / kemična čistilnica,
trgovina, poslovni prostori, servisno-storitvena dejavnost
5: dosedanji vhodni objekt na območje Konusa:
5a: dosedanja vratarnica / predvidena sprememba namembnosti za manjši trgovski, poslovni ali storitveni
lokal
5b: dosedanja trgovina / predvidena sprememba namembnosti za manjši trgovski, poslovni ali storitveni
lokal
c/ Druge ureditve:
Predvidene so ureditve zelenic, pri čemer je potrebno
v največji možni meri ohranjati obstoječo vegetacijo.
V. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE
8. člen

Za oblikovanje novih objektov veljajo naslednji pogoji:
OZNAKA TLORISNE MERE ETAŽNOST
OBJEKTA (maksimalni tlorisni gabarit)
A 36 m x 43 m (okvir) (K) P +1 + M
pravokotnik z izrezom:
16 m x 23 m;
širina traka 10 m
F 20 m x 9 m (K) P

skupaj

POVRŠINA:
zazidana
brutoetažna
m2
m2
1180
2950

180

180

1360

3130

Za oblikovanje streh velja:
objekt A: dvokapnica (razen za osrednji del objekta A –
atrij, kjer je dopustna možnost prekritja atrija s štirikapno
lahko konstrukcijo z obvezno transparentno kritino za osvetljevanje notranjega odprtega prostora (t1), smeri slemen
vzporedno s kraki objekta, naklon strešin od 40° do 45°,
dovoljeni so oblikovni poudarki na vogalih objektov, frčade
in zaključki s čopi; kritina bobrovec
objekt F: lahka ločna strešna konstrukcija
Za oblikovanje fasad na vseh objektih velja, da naj
bodo oblikovane in izvedene ob upoštevanju funkcije posameznega objekta in izjemnosti lokacije celotnega območja.
9. člen
Za obstoječe objekte in površine znotraj ureditvenega
območja velja možnost vzdrževalnih del, rekonstrukcij in

NAMEMBNOST

poslovno storitveni objekt

poslovno storitveni
objekt / kemična čistilnica,
trgovina, poslovni prostori,
servisno-storitvena dejavnost

adaptacij, ob upoštevanju namembnosti ter oblikovalskih
pogojev, kot so opredeljeni s tem odlokom.
10. člen
Pri zakoličbi objektov veljajo naslednji pogoji in tolerance:
Elementi za zakoličbo so opredeljeni v projektu iz 1.
člena tega odloka in so obvezni. Pred pričetkom zakoličbe
je potrebno vse kote preveriti na terenu.
Tolerance pri tlorisnih gabaritih objektov so dopustne
le v smislu zmanjševanja tlorisa objektov ob upoštevanju
zazidalne zasnove in zahtevanih odmikov, pri čemer je toleranca v smeri S–J možna do – 5 m, v smeri V–Z do – 2 m.
Toleranca pri višinskih gabaritih je ±0,40 m oziroma skladno s pogoji iz vodnogospodarskega soglasja.
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VI. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE
Promet
11. člen
Ureditveno območje spremembe ZN se napaja iz obstoječih cest. Dovoz do poslovno storitvenega objekta A, na
delu območja severno od Dravinje, je predviden z izvedbo 2
novih internih cest s priključevanjem na obstoječ Mestni trg
(a-a): interna dovozna cesta (č-č) za parkirišče ob poslovno
storitvenem objektu A ter interni dovoz za dostavo (d-d) za
poslovno storitveni objekt A, ki bo izveden kot enosmerna
cesta z odcepom iz Mestnega trga (a-a) ter priključkom na
interno dovozno cesto (b1-b1) za parkirišče “Konus”. Glavni
pešdostop (b-b) do območja “Konus” ostaja nespremenjen.
Predvidene prometne ureditve so naslednje:
* Izvedba internih dovoznih cest:
– interna cesta (č-č) za parkirišče ob poslovno storitvenem objektu A,
– interni dovoz (d-d) za dostavo za poslovno storitveni
objekt A – predvidoma enosmerno
* Izvedba priključkov na obstoječe ceste:
1 priključek interne ceste č-č na ulico Mestni trg (a-a)
2 priključek interne ceste d-d na ulico Mestni trg (a-a)
3 priključek interne ceste d-d na interno dovozno cesto (b1-b1) do parkirišča “Konus”
* Izvedba najmanj 50 novih parkirnih prostorov:
– ob Mestnem trgu: 7 p.p.,
– ob interni dovozni cesti č-č: 12 p.p.,
– ob interni dovozni cesti b1-b1: 2 p.p.,
– v kletnih prostorih
* Izvedba pešpoti in večjih površin za pešce:
– pešpot (p1) iz starega jedra do območja poslovno
storitvenega objekta A z izgradnjo novega mostu (m) za
pešce preko Dravinje,
– pešpot (p3) ob Dravinji,
– predvidene večje popločene površine za pešce
(t1in t2).
Kanalizacijsko omrežje
12. člen
Za ureditveno območje spremembe dela ZN center
Slovenske Konjice je predvidena izgradnja ločene sekundarne kanalizacije z vsemi priključki do izgrajene primarne
kanalizacije s priključevanjem na predvideno čistilno napravo za naselje Slovenske Konjice.
Preko fekalne kanalizacije se vodijo vse tehnološke in
fekalne odplake. Odpadne sanitarne vode je potrebno odvajati preko vodotesne pretočne greznice v levoobrežni kanal
iz BC F 800 mm, ki poteka ob spodnji bermi brežine Dravinje. Sanitarne odpadne in tehnološke odpadne vode po
mehanskem čiščenju je potrebno priključiti na izgrajen primarni kolektor dolvodno od zgrajenih oziroma predvidenih
razbremenilnih objektov tako, da ni možnosti kasnejšega
ponovnega razbremenjevanja teh odplak. Objekti se lahko
priključijo na kanalizacijsko omrežje samo preko jaška.
Sanitarne odpadne vode iz objektov morajo biti speljane preko lovilcev olj in maščob, lovilcev bencina in vnetljivih
tekočin v javno kanalizacijo.
Meteorne vode s streh morajo biti speljane preko peskolovov in skupnega zbirnega jaška v meteorno kanalizacijo v Dravinjo. Padavinske in odpadne vode z asfaltiranih
površin je potrebno odvodnjavati preko cestnih rešetk v
zbirnem jašku in jih voditi preko lovilca olj in bencina v javno
kanalizacijo z iztokom v Dravinjo.

Št.

1 / 9. 1. 1998 / Stran 57

Vsi objekti predčiščenja, kakor tudi vsi kanalizacijski
odseki in priključki morajo biti izvedeni obvezno vodotesno.
Vse tehnološke vode iz posameznih objektov je potrebno ustrezno prečistiti, prav tako je potrebno ločeno prečistiti
sanitarne vode iz objektov. Vsi iztoki odpadnih vod iz objektov predčiščenja morajo po kvaliteti ustrezati zakonsko določenim minimalnim kriterijem kvalitete iztoka za izpuste v
javno kanalizacijo.
Vodovodno omrežje
13. člen
Na ureditvenem območju spremembe ZN poteka obstoječ vodovod. Za predvideno zazidavo je potrebno dograditi vodovodno omrežje tako, da se priključuje na obstoječ
vodovod in zankasto obkroža predvideno pozidavo. Obvezna je uporaba DUKTIL cevi ∅150/10 barov.
Za zagotovitev požarne varnosti je poleg obstoječih
hidrantov potrebno zagotoviti še predviden sistem nadzemnih hidrantov.
Elektrika
14. člen
Razvod in napajanje predvidenih objektov se uredi
skladno s pogoji upravljalca Elektro Maribor, PE Slovenska
Bistrica, iz obstoječega elektro omrežja.
Javna razsvetljava
15. člen
Razvod in razmestitev svetilk javne razsvetljave se uredi
skladno s pogoji upravljalca Občina Slovenske Konjice.
Telefonsko omrežje
16. člen
Razvod in napajanje predvidenih objektov je potrebno
urediti, skladno s pogoji upravljalca Telekom Slovenije, PE
Celje, iz obstoječe PTT kabelske mreže.
Ogrevanje
17. člen
Ogrevanje objektov mora biti zagotovljeno s priključevanjem na centralno kotlovnico, pri čemer je potrebno izkoristiti predvsem kapacitete v obstoječi kotlovnici na območja
Konus, šele v primeru, da te kapacitete ne zadoščajo, je
potrebno izvesti novo predvideno kotlovnico v enem od
novih objektov; zahtevana je uporaba kuriva, ki ne onesnažuje zraka.
Odpadki
18. člen
Komunalni odpadki se morajo zbirati v določenih prostorih v objektih v kontejnerjih – smetnjakih. Za potrebe
objekta A – poslovno storitveni objekt – je lokacija za 2
smetnjaka (s) določena ob interni dovozni – dostavni cesti dd. Odjemna mesta morajo biti ob prometnici, oziroma ob
uvozih v posamezna območja in ob posamičnih dvoriščih.
Upoštevati je potrebno občinski odlok o ravnanju z odpadki.
Tla prostorov za smetnjake morajo biti izvedena tako, da je
možno čiščenje.
Ob objektih s trgovskimi dejavnostmi ter ob parkiriščih
je potrebno ob robovih postaviti zadostno število manših
smetnjakov – košev za smeti.
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19. člen
Za vse komunalne vode je potrebno izdelati PGD, PZI
tehnično dokumentacijo.
VII. POGOJI ZA VAROVANJE NARAVNE IN KULTURNE
DEDIŠČINE TER VAROVANJE IN IZBOLJŠANJE
BIVALNEGA IN DELOVNEGA OKOLJA
Varovanje naravne in kulturne dediščine, plodne zemlje
20. člen
Znotraj območja spremembe ZN ni evidentiranih varovanih objektov in območij naravne in kulturne dediščine.
Plodno zemljo, ki bo odstranjena pred gradnjo objektov in izvedbo prometnih površin in zunanjih ureditev, je
potrebno uporabiti za ureditev zelenic in nasipov.
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Požarna varnost
23. člen
V zazidalni zasnovi spremembe ZN so upoštevani pogoji s področja varstva pred požari. K vsem objektom je
omogočen dovoz urgentnih vozil po glavnih in internih dovoznih cestah, ki morajo biti utrjene in zgrajene tako, da
omogočajo vožnjo z gasilskimi vozili (nosilnost ipd.). Predvidena je izgradnja hidrantnega omrežja.
Za posamezne nove objekte, je na osnovi izračuna
povečane obremenitve pri projektiranju objektov treba upoštevati takšne materiale in naprave, ki ustrezajo varnosti
objekta in njegovih naprav pred požarom. Zaradi povečane
varnosti pred požarom je v objektih obvezno upoštevati potrebne naprave in sredstva za gašenje požara.
VIII. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO SPREMEMBE ZN

Varovanje zraka

Zelene površine

21. člen
Predvideni objekti v območju spremembe ZN ne smejo
predstavljati možnosti povečanja onesnaženja zraka (prah,
SO2, ipd). Ogrevanje objektov mora biti zagotovljeno s priključevanjem na centralno kotlovnico (ali obstoječe iz območja Konus ali novo predvidene v enem od novih objektov); zahtevana je uporaba kuriva, ki ne onesnažuje zraka. V
območju je možno razvijati nove dejavnosti le na način, ki
omogoča uspešno preprečevanje onesnaženja zraka, kar
mora biti opredeljeno v investicijskem elaboratu in projektni
dokumentaciji za posamezne objekte.

24. člen
Koncept zasaditve v projektu iz 1. člena tega odloka je
osnova za podrobnejšo obdelavo zasaditve v projektih zunanjih ureditev za posamezne objekte.

Varstvo pred hrupom
22. člen
Ureditveno območje spremembe dela ZN center Slovenske Konjice se opredeljuje v III. stopnjo varstva pred
hrupom (III. območje) po 4. členu uredbe o hrupu v naravnem in življenskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95), ki
navaja: trgovsko-poslovno-stanovanjsko območje, ki je hkrati
namenjeno bivanju oziroma zgradbam z varovanimi prostori
in obrtnim ter podobnim proizvodnim dejavnostim (mešano
območje), območje, namenjeno kmetijski dejavnosti ter javno središče, kjer se opravljajo upravne, trgovske storitvene
ali gostinske dejavnosti.
Za to območje so v 5. členu uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95) določene mejne dnevne in nočne ravni hrupa, in sicer nočna
raven: 50 dBA (od 22. do 6. ure) in dnevna raven: 60dBA
(od 6. do 22. ure).
Protihrupni ukrepi znotraj ureditvenega območja so
predvideni le kot zasaditev grmovnic v pasovih, ki naj delujejo za ublažitev hrupa. Sicer pa je potrebno, skladno z določili 12. člena zakona o varstvu pred hrupom v naravnem in
bivalnem okolju (Uradni list SRS, št. 15/76 in 28/86) oziroma 13. člena odloka o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa
za posamezna območja naravnega in bivalnega okolja ter za
bivalne prostore (Uradni list SRS, št. 29/80), ob začetku
obratovanja objektov, kjer bi utegnil nastajati prekomerni
hrup, opraviti meritve hrupa pri najbližjem stanovanjskem
objektu. V primeru, da bi bilo stanje hrupnosti poslabšano
oziroma bi bile presežene dovoljene ekvivalentne ravni hrupa, je potrebno stanje hrupnosti takoj sanirati z ustreznimi
tehničnimi ukrepi (aktivna, pasivna zaščita).

Postavljenje stojnic
25. člen
Postavitev do 2 stojnic je občasno dovoljena na za to
določenih mestih k1 in k2 ob objektu 5b; za vrsto prodaje
na stojnicah ter pogoje postavljanja stojnic je potrebno dodatno upoštevati občinski odlok za postavitev stojnic. Stojnice je potrebno po izteku delovnega časa odstraniti in spravljati v objektu 5b ali F.
Geotehnični pogoji
26. člen
Geotehnične pogoje temeljenja posameznih objektov
in izvedbo drugih ureditev v območju spremembe ZN mora
pridobiti vsak investitor pred izdajo dovoljenja za gradnjo
oziroma za poseg v prostor.
IX. ETAPNOST IZVAJANJA SPREMEMBE ZN
27. člen
Za etapnost izvajanja na območju spremembe ZN veljajo naslednji splošni pogoji:
– Načeloma velja, da je pred odpiranjem novih zemljišč za gradnjo, t.j. pred začetkom nove etape izgradnje
objektov, obvezna izvedba komunalne infrastrukturne mreže
za normalno funkcioniranje območja.
– Etapnost priprave in ureditve stavbnih zemljišč znotraj območja spremembe ZN, bo določena v skladu z investicijskimi programi investitorjev ter v skladu z načeli urejanja
območja.,
– Do pričetka gradenj ostaja namembnost površin nespremenjena s tem, da se lahko izvajajo posegi, ki omogočajo normalno uporabo zemljišč in načrtovano realizacijo predvidenih posegov skladno z zazidalnim načrtom.
28. člen
Etapnost je opredeljena za območja predvidenih novih
objektov in ureditev, ki pomenijo iz vidika poteka komunalne
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ureditve in gradnje predvidenih objektov časovno zaključeno celoto. Etape izvajanja za posamezne zaključene celote
so neodvisne ena od druge in njihov vrstni red ni obvezen.
a) etapa:
– izgradnja objekta A (poslovno storitveni objekt),
– izvedba interne dovozne ceste č-č v dolžini 53m s
priključkom (oznaka 1) na cesto a-a (Mestni trg) ter izvedba
12 parkirnih prostorov,
– odstranitev nadstrešnice za kolesa (oznaka .5),
– izvedba interne dovozne – dostavne ceste d-d v dolžini 80 m s priključkoma na cesto a-a (oznaka 2) in na
interno dovozno cesto za parkirišča “Konus” (oznaka priključka 3) ter izvedba 5 parkirnih prostorov in 2 mest za
smetnjake,
– izvedba mostu za pešce preko Dravinje (m),
– izvedba pešpoti p2 (del) in p3 in površin za pešce t1
in t2,
– izvedba potrebnih zunanjih ureditev in vseh predvidenih zasaditev
b) etapa:
b) 1 etapa:
– sprememba namembnosti v objektih 5a in 5b (za
manjši trgovski, poslovni ali storitveni lokal),
– ureditev 2 parkirnih prostorov ob interni cesti b1-b1,
– možnost postavitve 2 stojnic za občasno prodajo
b) 2 etapa:
– odstranitev 4 nadstrešnic za kolesa (oznaka .1 – .4),
– izgradnja objekta F (poslovno storitveni objekt),
– izvedba potrebnih zunanjih ureditev in zasaditev
Za območja, za katera ni opredeljena etapnost izvedbe
velja, da je v njih možno izvajati posege v prostor, skladno s
to spremembo ZN, skozi vse etape izvedbe.
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32. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, prenehata veljati:
– odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta osrednjega dela Slovenskih Konjic (Uradni list SRS, št.
2/87),
– odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij (kjer so že realizirani prostorski izvedbeni načrti in kjer
bodo taki načrti izdelani v naslednjem srednjeročnem obdobju) Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej
ureditvenih območij za ta naselja (Uradni list SRS, št. 22/
89) za celotno ureditveno območje razširitve ZN, ki ga omejuje meja, opisana v 5. členu tega odloka.
33. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih službah Občine Slovenske Konjice in na Upravni enoti
Slovenske Konjice.
34. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.
35. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 35200/0014/97
Slovenske Konjice, dne 27. oktobra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Slovenske Konjice
Stanislav Frim, dipl. ek. l. r.

X. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV
29. člen
Investitorji morajo pri izvajanju spremembe ZN, pri gradnji in uporabi objektov, naprav in izrabi zemljišč upoštevati:
– določbe dovoljenja za gradnjo, ki temeljijo na določilih tega odloka;
– ne smejo spreminjati namembnosti površin in objektov, kot so določene s tem odlokom.
Za komunalno opremo zemljišč so odgovorni investitorji posameznih objektov v območju razširitve ZN, Občina
Slovenske Konjice in Krajevna skupnost Slovenske Konjice.

XI. KONČNE DOLOČBE
30. člen
Površine se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s spremembo ZN. Do pričetka gradenj predvidenih
objektov in ureditev ostaja namembnost zemljišč nespremenjena.
31. člen
Poleg določil tega odloka je potrebno upoštevati vse
pogoje iz soglasij, ki so sestavni del projekta iz 1. člena tega
odloka.
Pri izdelavi izvedbenih projektov prometnega, energetskega, vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter omrežja zvez je potrebno upoštevati idejne projekte, ki morajo
temeljiti na izhodiščih iz projekta iz 1. člena tega odloka.

63.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
zazidalnega načrta prenove starega mestnega
jedra Slovenske Konjice – Kangler

Občinski svet občine Slovenske Konjice je na podlagi
39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov
v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in
Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97)
in po 13. členu statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni
list RS, št. 34/95) na seji dne 27. 11. 1997 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega
načrta prenove starega mestnega jedra
Slovenske Konjice – Kangler
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Sprejme se spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta prenove starega mestnega jedra Slovenske Konjice –
Kangler, ki ga je izdelal Razvojni center–Planiranje d.o.o.
Celje pod številko projekta 46/1997 in je sestavni del tega
odloka.
2. člen
Spremembe in dopolnitve ZN prenove Starega mestnega jedra Slovenske Konjice – Kangler vsebujejo:
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– Tekstualni del
– Grafične priloge in
– Soglasja in mnenja
– Odbor za komunalno infrastrukturo, okolje in prostor
pri Občini Slovenske Konjice z dne 10. 7. 1997,
– Telekom Slovenije, PE Celje,
– št. dop. 3-3/77/153/1-97/sš-360 z dne 15. 7.
1997,
– Elektro Maribor, PE Elektro Slovenska Bistrica –
mnenje št. dop. 229 z dne 17. 7. 1997,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje,
– (št. dop. 02-1942/2-97-gd z dne 24. 7. 1997),
– Javno komunalno podjetje Slovenske Konjice (št.
soglasja 1471 z dne 5. 8. 1997),
– RS, Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat
RS enota Celje, Izpostava Slovenske Konjice, št. dop.
52600-034/97-0606 z dne 18. 8. 1997,
– RS Ministrstvo za obrambo inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami – Izpostava Celje, št.
40/1-S-370 05/8-97/MM-119 z dne 25. 8. 1977.

II. MEJE OBMOČJA UREJANJA
3. člen
Območje obravnave obsega parcelne številke 86/1 in
88/1 v skupni površini 675 m2.
III. FUNKCIJA OBMOČJA UREJANJA
4. člen
Območje obravnave se nahaja med tržnico in Starim
trgom v Slovenskih Konjicah.
Lastnika kompleksa Stari trg 6–8 nameravata ponovno
izgraditi nekdanji dvoriščni objekt in obnoviti celoten kompleks za potrebe svoje dejavnosti in tako tudi prispevati svoj
delež k obnovi starega trškega dela Slovenskih Konjic.
Predvideni posegi so:
– ponovna izgradnja dvoriščnega objekta v dimenzijah,
ki ne bodo posegale na asfaltirano parkirišče,
– izgradnja veznega hodnika med glavnim in dvoriščnim objektom,
– ureditev dvorišča.
Pritličje objektov bo namenjeno poslovni dejavnosti,
trgovini, nadstropje pa poslovni dejavnosti oziroma stanovanju.

IV. URBANISTIČNO IN ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE
5. člen
Pogoji za urbanistično in arhitekturno urejanje so naslednji:
Objekt bo oblikovan okolju primerno. Streha bo dvokapnica v podobnem naklonu kot glavni objekt ob ulici (3842°), kritina opečna. Vezni hodnik širine od 4–5 metra bo
imel enokapno streho.
Fasada bo ometana, barva fasade bo določena v PGD,
okna bodo podobnih razmerij kot okna na fasadi glavnega
objekta.
Strešna okna bodo na strešini, ki gleda na dvorišče.
Zidan zid, ki bo zapiral dostop na dvorišče, bo višine
cca 2.00 metra, zidan in ometan, vrata: kovano železo.
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6. člen
Pogoji za prometno urejanje so:
Območje je prometno urejeno. Napajanje objekta bo
preko tržnice z zahodne strani do vrat na zahodni fasadi
objekta. Parkiranje za stranke je možno na parkirnih površinah izven dvorišča.
Peš dostopi bodo s Starega trga.
7. člen
Pogoji glede komunalnega urejanja so:
Pogoji komunalnega in energetskega urejanja so opredeljeni v projektu zazidalni načrt prenove starega mestnega
jedra Slovenske Konjice (RC Planiranje št. proj. 13/85,
odlok Uradni list SRS, št. 35/85).
Pogoji komunalnega in energetskega urejanja ostanejo
nespremenjeni, če v nadaljevanju niso spremenjeni oziroma
dopolnjeni.
8. člen
Elektro omrežje
Podzemni NN vod poteka na zahodni strani obravnavanega objekta, oddaljen ca. 7,5 metra. Vsi priključki na elektroomrežje so možni v skladu s pogoji upravljalca.
9. člen
Vodovodno omrežje
Na obravnavanem območju je komunalno podjetje Slovenske Konjice upravljalec vodovodnega omrežja.
Obstoječi vodovodni sistem, ki služi bližnjim objektom
že v sedanjih razmerah večkrat ne zadošča dejanskim potrebam, po zagotavljanju zadostnih količin pitne vode, v smislu
nemotene oskrbe z vodo. Za zagotavljanje zahtevanih kriterijev interne hidrantne mreže, si lahko investitor izvede interni
hidrantni sistem s priključkom ∅ 63 mm, ki se uporablja le v
primeru požara. Najbližji nadzemni hidrant se nahaja v oddaljenosti 50 m, s tlaki 4 bare.
Investitorju se dopušča izvedba vodovodnega priključka za oba predvidena objekta premera 3/4", ki pogojuje in
omejuje pogoje obratovanja poslovnih in ostalih dejavnosti.
Mesto priključitve je razvidno iz priložene grafične priloge.
V smislu zahteve izdanega soglasja s strani požarnega
inšpektorata se eventualno zahtevano predvideno hidrantno
omrežje na območju gradnje izvede iz cevovoda
∅63 mm/10 bar, kolikor je obstoječi nadzemni hidrant s
svojim delovnim radijem preveč oddaljen od predvidenih
objektov.
Vsa križanja predvidenih vodovodov z ostalimi energetskimi in komunalnimi vodi, ter s prometnimi oziroma asfaltnimi površinami, bodo izvedena z ustrezno zaščito, ki bo
detajlneje razvidna in obdelana v tehnični dokumentaciji za
vodovod območja gradnje (faza PGD, PZI).
10. člen
Kanalizacijsko omrežje
Na obravnavanem območju je Javno komunalno podjetje Slovenske Konjice upravljalec kanalizacijskega omrežja. Na območju predvidene gradnje je kanalizacija delno
izgrajena. V ta namen je potrebno za to območje urediti
kanalizacijo v ločenem sistemu. Meteorne odpadne vode se
vodijo preko peskolovov in lovilcev olj in maščob ter bencina, ter dalje skupaj s sanitarnimi odplakami v javno kanalizacijo. Sanitarne odpadne vode iz objektov se vodijo preko
ustrezno dimenzionirane pretočne greznice. Predlaga se
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izvedba nove greznice na lokaciji obstoječe greznice, ki je
razvidna iz grafične priloge.
Vse tehnološke odpadne vode iz posameznih objektov
se ustrezno prečistijo, prav tako se ločeno prečistijo sanitarne vode iz objektov. Vsi iztoki odpadnih vod iz objektov
predčiščenja morajo po kvaliteti ustrezati zakonsko določenim minimalnim kriterijem kvalitete iztoka za izpuste v javno
kanalizacijo. Vsak večji onesnaževalec s tehnološko odpadno vodo mora skladno z izdanim soglasjem, s strani pristojen izpostave MOP – pristojne vodnogospodarskega podjetja “VGP Drava” na svojem zemljišču in na svoje stroške
izgraditi z vodnogospodarskim soglasjem zahtevano stopnjo
mehanskega in biološkega dela čiščenja tehnološke odpadne vode. Vse tehnološke odpadne vode in sanitarne vode
se po ločenem prečiščenju skupaj vodijo po kanalizaciji vse
do iztoka v obstoječo kanalizacijo. Mesto priključitvenega
jaška in niveleta se definirata s strani JKP na terenu.
Dimenzioniranje glavne meteorne kanalizacije v območju gradnje, mora nujno upoštevati celotno gravitacijsko padavinsko območje, ki zapade na projektirani odsek.
Za meteorne vode iz strešin se zahteva čiščenje preko
peskolovnih jaškov, ki se ustrezno dimenzionirajo.
Vsa križanja predvidenih kanalskih vodov z ostalimi
energetskimi in komunalnimi vodi, ter s prometnimi oziroma
asfaltiranimi površinami, se izvedejo z ustrezno zaščito, ki
bo detajlneje razvidna in obdelana v tehnični dokumentaciji
za kanalizacijo območja (faza PGD, PZI).
11. člen
Ogrevanje
Ogrevanje objekta bo ali na lahko plinsko olje ali na plin
iz plinske cisterne. Lokacija plinske cisterne mora biti v
skladu s Pravilnikom o utekočinjenem naftnem plinu (Tehnični predpisi o utekočinjenem naftnem plinu, Uradni list
RS, št. 22/91).
Dolgoročno, ko bo izgrajeno plinsko omrežje mesta,
bodo objekti priključeni na omrežje.
Kolikor pogojev ni možno doseči, je ogrevanje potrebno urediti drugače.
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Dnevna raven 75 dB(A), nočna raven 65 dB(A).
Hrup ne sme presegati zakonsko veljavnih ravni hrupa.

15. člen
Zrak
Dejavnost in ogrevanje objektov ne smejo prekomerno
onesnaževati zraka. Kot energetski vir ogrevanja je predvideno ali kurilno olje ali plinska cisterna do faze plinifikacije
območja. Vsi izpusti v zrak morajo biti prečiščeni skladno z
veljavnimi predpisi.
16. člen
Požarna varnost
Objekt se nahaja v strnjenem delu starega mestnega
jedra in se stika z drugimi objekti. Objekti so prometno
dostopni z vzhodne strani s Starega trga in z zahodne strani
preko tržnice. Vodovodno omrežje je izgrajeno, prav tako
hidrantno. Prostori za evakuacijo so možni na tržnico na
zahodu ali na trg na vzhodu objekta.
Na osnovi izračuna požarne obremenitve je potrebno
pri projektiranju upoštevati takšne materiale in naprave, ki
so varne pred požarom, zaradi stika s sosednjim objektom
je potrebno izvesti požarni zid.
Prometne in delovne površine za intervencijska vozila
so po obstoječih dovozih in parkirnih površinah.

VI. DRUGI POGOJI POMEMBNI ZA IZVEDBO
17. člen
Tolerance
Tolerance v dimenzijah tlorisnih gabaritov so dopustne
v okviru mej funkcionalnega zemljišča. Tolerance pri višini
gabarita so dopustne do +10 centimetrov.

VII. KONČNE DOLOČBE
12. člen
Zbiranje odpadkov
Zbiranje odpadkov bo ločeno: organski odpadki, papir, kovine in morebitni posebni odpadki.

18. člen
Spremembe in dopolnitve ZN so stalno na vpogled
vsem zainteresiranim pri Občini Slovenske Konjice.

V. REŠITVE VAROVANJA OKOLJA

19. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka izvaja urbanistična inšpekcija.

13. člen
Varstvo okolja
Nove dejavnosti v objektu ne smejo vplivati na spremembe v okolju, ki bi poslabšale obstoječe bivalne kakovosti. Ker območje predstavlja mestno središče, kjer se mešajo mestotvorne in stanovanjske funkcije, je za nestanovanjske dejavnosti potrebno odrediti posebne pogoje (čas obratovanja…).
14. člen
Hrup
Območje obranave sodi v II. stopnjo varstva pred hrupom. Za II. območje veljajo mejne ravni hrupa: dnevna raven
55 dB(A), nočna raven 55 dB(A) in konične ravni.

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

Št. 35200/0017/97
Slovenske Konjice, 27. novembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Slovenske Konjice
Stanislav Frim, dipl. ek. l. r.
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POSTOJNA
64.

I. TEMELJNE DOLOČBE

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o proračunu Občine Postojna za leto 1997

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 16. člena statuta Občine Postojna
(Uradni list RS, št. 1/96 in 68/97) je Občinski svet občine
Postojna na 26. seji dne 22. 12. 1997 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o proračunu Občine Postojna za leto 1997
1. člen
V odloku o proračunu Občine Postojna za leto 1997
(Uradni list RS, št. 44/97) se v 2. členu spremeni številčni
pregled in se nadomesti s sledečim:
v 000 SIT

Bilanca prihodkov
in odhodkov
Prihodki
1,270.294
Odhodki
1,239.769
Primanjkljaj (–) oziroma
Presežek (+)
+30.525

Račun
financiranja
–
30.525
–30.525

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 06100/0001/97
Postojna, dne 22. decembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Postojna
Danijel Mislej, dipl. inž. str. l. r.

65.

Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini
Postojna

Na podlagi 29. in 65. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95,
26/97 ter odločb US RS, št. 45/94, 20/95, 73/95, 9/96,
39/96, 44/96 in 14/97), 1., 3. in 4. člena zakona o
upravnih taksah (Uradni list RS, št. 18/90, 33/90, 20/91-I
in 12/92), 22. člena zakona o financiranju občin (Uradni list
RS, št. 80/94) ter 16. člena statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96) je Občinski svet občine Postojna na
26. seji dne 22. 12. 1997 sprejel

ODLOK
o občinskih upravnih taksah v Občini
Postojna

1. člen
S tem odlokom se določi obveznost plačevanja občinske upravne takse, taksne zavezance, višino in način plačila
takse. Višina taks je določena v tarifni prilogi, ki je sestavni
del tega odloka.
2. člen
Plačilo taks je predpisano za vloge, potrdila, odločbe,
pritožbe ter ostale spise in dejanja pri organih občinske
uprave. Takse se smejo zaračunavati samo za spise in dejanja, ki so opredeljena v tarifi občinskih upravnih taks.
3. člen
V odločbi ali listini, za katero je bila plačana upravna
taksa, je treba navesti, da je bila taksa plačana, v kakšnem
znesku in po kateri tarifni številki.

II. TAKSNI ZAVEZANCI
4. člen
Zavezanci za plačilo občinske upravne takse so fizične
in pravne osebe, ki s svojimi vlogami sprožijo postopek
oziroma na katerih zahtevo se opravijo dejanja, predvidena v
taksni tarifi.
Takse ne plačujejo:
– organi občine in njihovi skladi,
– krajevne skupnosti občine,
– javni zavodi iz področja družbenih dejavnosti, katerih
ustanovitelj je občina,
– humanitarna društva.
Plačevanja taks so oproščeni:
– društva, ki se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo,
– invalidske organizacije in druge organizacije, ustanovljene za varstvo oseb s telesnimi in duševnimi hibami in
motnjami,
– invalidi, kadar uveljavljajo svoje pravice iz invalidnosti,
– delavci, ki začasno niso v delovnem razmerju, kadar
uveljavljajo pravice, ki jim pripadajo v času dokler niso zaposleni,
– učenci osnovnih in srednjih šol za spise in dejanja v
zvezi s šolanjem,
– osebe, ki podarijo svoje premoženje občini v postopku s prenosom lastnine in drugih stvarnih
pravic,
– občani v slabih premoženjskih razmerah, ki nimajo
dohodka, ki bi njim in družinskim članom zagotavljal materialno in socialno varnost, kar ugotavlja pristojna socialna
služba.
Taks so oproščeni naslednji spisi in dejanja:
1. predlogi, prijave, obvestila in druge vloge, vložene v
javno korist;
2. spisi in dejanja v postopku za pridobitev dokaza o
slabih premoženjskih razmerah, kot podlaga za priznanje
taksne oprostitve;
3. spisi in dejanja v postopku za popravo napak v
odločbah, drugih listinah in uradnih evidencah;
4. spisi in dejanja za uveljavitev pravic zdravstvenega
varstva;
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5. spisi in dejanja za uveljavitev socialno varstvenih
pravic;
6. spisi in dejanja v zvezi z urejanjem delovnega razmerja;
7. spisi in dejanja v zvezi z zidanjem, popravljanjem in
vzdrževanjem stanovanjskih hiš;
8. spisi in dejanja v postopku za uveljavitev pravic iz
otroškega varstva;
9. spisi in dejanja v zvezi z varstvom kulturnih spomenikov;
10. vloge naslovljene na organe za prošnje in pritožbe;
11. spisi in dejanja, s katerimi se urejajo razmerja med
štipendistom in tistim, ki daje štipendijo.
Za občinske upravne takse veljajo tudi druge oprostitve
in olajšave, ki jih določa zakon o upravnih taksah (Uradni list
RS, št. 18/90, 33/90, 20/91-I in 12/92).
III. DOLOČITEV UPRAVNIH TAKS
5. člen
Taksne obveznosti so določene v točkah. Vrednost
točke z dnem uveljavitve tega odloka je 15 SIT. Vrednost
točke se s sklepom župana enkrat letno usklajuje s porastom cen na drobno v Republiki Sloveniji. Pri odmeri takse
se vzame kot osnova za izračun vrednost točke na dan
nastanka obveznosti.
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11. člen
Kdor je plačal takso, ki je ni bilo potrebno plačati, ali je
plačal višjo takso, kot je določena v taksni tarifi, ima pravico
do povračila celotne oziroma dela preveč plačane takse na
podlagi pisnega zahtevka.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
12. člen
Za nadzor nad izvajanjem tega odloka je pristojen župan oziroma po njegovem pooblastilu tajnik občine.
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1998.
Št. 06100/0001/97
Postojna, dne 22. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Postojna
Danijel Mislej, dipl. inž. str. l. r.

IV. NAČIN PLAČILA UPRAVNIH TAKS

TARIFA OBČINSKIH UPRAVNIH TAKS

6. člen
Občinske upravne takse se plačujejo v gotovini oziroma upravnih kolekih takrat, ko nastane taksna obveznost.
Taksna obveznost nastane:
– za vloge takrat, ko se izročijo; če so dane na zapisnik
pa takrat, ko se zapisnik sestavi,
– za odločbe, dovoljenja in druge listine takrat, ko se
vloži zahteva naj se izdajo,
– za upravna dejanja takrat, ko se vloži zahteva naj se
opravijo.

Taksa v točkah
I. VLOGE
– Tarifa št. 1
Za prošnje, zahteve, predloge, prijave,
priglasitve in druge vloge, kolikor v tej tarifi
ni predpisana kakšna druga tarifa
Opomba: taksa se ne plačuje za poznejše vloge,
ki se navezujejo na že vloženo zahtevo
5

7. člen
Dokler ni plačana občinska upravna taksa, se vloga ali
zahteva neposredno od stranke ne sme sprejeti.
8. člen
Če vloga ali zahteva za katero ni plačana občinska
upravna taksa, prispe po pošti, pristojni delavec občinske
uprave pošlje taksnemu zavezancu opomin, naj v desetih
dneh od prejema opomina plača redno takso in takso za
opomin.
9. člen
Če taksni zavezanec tudi po opominu ne poravna takse
ali premalo plača takso, pristojni organ vzame v postopek
tudi takšno vlogo, vendar odločbe oziroma drugega akta ni
mogoče vročiti stranki, preden ne plača takse po opominu.
10. člen
Tuji državljani imajo pod pogojem vzajemnosti enake
pravice in obveznosti, ki jih imajo slovenski državljani.

– Tarifa št. 2
Za vloge, s katero stranka zaprosi za koncesijo 120
– Tarifa št. 3
Za vloge o odkupu, menjavi, prenosu ali
najemu družbene lastnine v splošni rabi ter za vloge
o odkupu, menjavi, prenosu ali najemu nepremičnin
družbene lastnine z imetnikom pravice uporabe
oziroma lastninske pravice
100
– Tarifa št. 4
Za vloge za izdajo drugih mnenj in soglasij

30

– Tarifa št. 5
Za pritožbe zoper odločbe ali sklep izdan
v pravni stvari

20

II. POTRDILA IN OGLEDI
– Tarifa št. 6
Za izdajo potrdila o vrsti rabe in zazidljivosti
zemljišč po veljavnem družbenem planu
in prostorskih izvedbenih aktih občine

20
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– Tarifa št. 7
Za ogled na terenu ob postopkih in posegih
v prostor

100

– Tarifa št. 8
Za izdajo potrdila, ki jih izdajajo organi na
podlagi uradnih evidenc (npr. predkupna pravica
na zemljišču)

20

5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 1998 in velja do sprejetja proračuna Občine Postojna
oziroma največ do konca junija 1998.

Št. 06100/0001/97
Postojna, dne 22. decembra 1997.

III. ODLOČBE
– Tarifa št. 9
Za izdajo odločbe o obratovalnem času
trgovin in dovoljeno prodajo izven poslovnih prostorov 30
– Tarifa št. 10
Za vse odločbe za katere ni predpisana
posebna taksa
IV. OPOMIN
– Tarifa št. 11
Za opomin za plačilo takse od zneska
neplačane takse
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Predsednik
Občinskega sveta
občine Postojna
Danijel Mislej, dipl. inž. str. l. r.

30

RADENCI
20

Sklep o začasnem financiranju proračuna
Občine Postojna v letu 1998

Na podlagi 16. člena statuta Občine Postojna (Uradni
list RS, št. 1/96 in 68/97) ter 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/
97 in 70/97 ter odločbe US 6/94, 45/94, 20/95, 9/96,
44/96, 63/95 – obvezna razlaga) je Občinski svet občine
Postojna na 26. seji dne 22. 12. 1997 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju proračuna Občine
Postojna v letu 1998
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Postojna za leto 1998
se izvaja začasno financiranje naloge občinskega proračuna
na podlagi proračuna Občine Postojna za leto 1997.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti
sredstva največ v višini sorazmerno porabljenih sredstev v
enakih obdobjih po proračunu za leto 1997.
3. člen
Določbe odloka o proračunu Občine Postojna za leto
1997 se smiselno uporabljajo tudi v času začasnega financiranja v letu 1998.
4. člen
Prihodki, ki bodo doseženi in odhodki, ki bodo izvršeni
v času začasnega financiranja, so vključeni v proračun Občine Postojna za leto 1998.

67.

Odlok o pokopališkem redu in pogrebnih
svečanostih v Občini Radenci

Na podlagi 29. in 61. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 57/94,
14/95, 20/95, 63/95, 73/95 in 26/97), 12. in 25. člena
zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju
pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list RS, št.
26/90), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS,
št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90, Uradni list RS, št. 10/91,
13/93 in 66/93, 35/97), 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 30/95) in 19. člena
statuta Občine Radenci (Uradni list RS, št. 52/95) je Občinski svet občine Radenci na seji dne 21. 11. 1997 sprejel

ODLOK
o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih
v Občini Radenci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa način opravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanje pokopališč ter pogrebne svečanosti na območju Občine Radenci.
2. člen
Na območju Občine Radenci sta pokopališči
– v Radencih in
– na Kapeli.
3. člen
Pokopališče je namenjeno pokopavanju umrlih, ne glede na njihovo veroizpoved, državljanstvo, narodnost in raso.
4. člen
Občina zagotavlja opravljanje pogrebne dejavnosti in
urejanje obeh pokopališč iz 2. člena tega odloka ter opravljanje pokopaliških storitev na način, ki je določen v 2. členu
odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Radenci (v
nadaljnjem besedilu: izvajalec).

Uradni list Republike Slovenije
5. člen
Urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost je organizirana in nadzorovana lokalna gospodarska
javna služba.
Opravljanje pokopališke dejavnosti je:
– opravljanje pokopaliških storitev,
– opravljanje pogrebne dejavnosti,
– urejanje pokopališč.
6. člen
Pokopališke storitve se izvajajo na pokopališčih in so
predvsem naslednje: zagotovitev uporabe mrliške vežice,
izvajanje pogrebnih svečanosti, izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov, prva ureditev groba, izvajanje pokopališke dežurne službe in opravljanje drugih nalog, ki so določene z zakonom in s tem odlokom.
7. člen
Pogrebna dejavnost se praviloma izvaja izven pokopališč in zajema predvsem naslednje dejavnosti: urejanje dokumentacije, ureditev in prevoz pokojnika, oddajanje grobnih prostorov, sklepanje najemnih pogodb ter vodenje evidence o grobovih in sklenjenih najemnih pogodbah ter izvajanje pogrebne dežurske službe in druga dela, ki so posebej
dogovorjena z upravljalci pokopališč.
8. člen
Urejanje pokopališč je dejavnost, ki obsega vzdrževanje pokopališč, razdelitev na posamezne zvrsti grobov, prekope grobov in opustitev pokopališč, zajema pa predvsem
naslednja dela:
– čiščenje in odstranjevanje odpadkov – snega,
– košnja zelenic,
– vzdrževanje poti,
– vzdrževalna dela na objektih in napravah,
– vodenje katastra pokopališč in grobov.
9. člen
O razširitvi, opustitvi in določitvi nove lokacije pokopališča in potrebnih objektov na njem po predhodnem soglasju zdravstvenega inšpektorata in v skladu z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dologoročnega
družbenega plana Občine Radenci odloči občinski svet na
predlog župana.
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Način pokopa in pogrebne svečanosti je treba opraviti
v skladu z voljo umrlega. Če umrli ni izrazil svoje volje, odloči
o tem oseba, ki je stalno živela z njim ali druga z zakonom
določena oseba oziroma v primeru, da umrli ni imel svojcev
odloča o načinu pokopa za zadeve socialnega skrbstva
prostojen organ občine, v kateri je oseba umrla ali bila
najdena.
Anonimni pokop se opravi po volji umrlega. Anonimni
pokop se opravi s pokopom krste ali žare oziroma raztrositvijo pepela na posebej določenem prostoru brez označbe
imena umrlega.
12. člen
Pokop oziroma upepelitev se opravi na podlagi listine o
prijavi smrti matičarju in po preveritvi dejanskega nastopa, ki
jo opravi pooblaščena oseba po predpisih o mrliški pregledni službi.
Pokop oziroma upepelitev se opravi, ko je preteklo
najmanj 36 ur od nastopa smrti.
Po ugotovljeni smrti se pokop prijavi izvajalcu s katerim
se dogovori o vseh pokopaliških storitvah.
13. člen
Če pokop in pogrebne svečanosti organizira lokalna
skupnost se umrli izjemoma pred pokopom lahko položi tudi
na določen kraj zunaj pokopališča. Verske skupnosti lahko v
skladu s pokopališkim redom položijo umrlega stanovskega
predstavnika do pokopa v objekt, ki je namenjen opravljanju
verskih obredov.
14. člen
Umrli se položi v krsto in se pokoplje v grob na pokopališču, kot je določeno v 27. členu tega odloka.
Pokop zunaj pokopališča je dovoljen samo v izjemnih
primerih na podlagi dovoljenja za notranje zadeve pristojnega upravnega organa, po predhodnem soglasju za zadeve
zdravstvenega varstva pristojnega organa, kjer se pokop
opravi.
Upepeljeni ostanki umrlega se shranijo v žaro in pokopljejo v grob za klasičen pokop, v žarni grob ali se raztresejo na posebej določenem prostoru na pokopališču oziroma zunaj pokopališča na podlagi dovoljenja za notranje zadeve pristojnega organa.
Občan oziroma svojci umrlega lahko izbirajo pokopališče, kjer naj bi bil umrli pokopan.

II. NAČIN IN ČAS POKOPA
10. člen
Umrli leži v mrliški veži, razen v primerih, ki jih določa 5.
člen zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84).
Prevoz umrlega s kraja smrti na kraj, kjer leži oziroma
na kraj upepelitve je dovoljen samo s posebej prirejenim
vozilom s katerim razpolaga izvajalec.
Prevoz na pokopališče je dovoljen potem, ko je ugotovljen nastop smrti po predpisih o mrliški pregledni službi.
11. člen
Pokop umrlega se opravi na pokopališču v skladu s
pokopališkim redom na krajevno običajen način.

15. člen
Stroške pokopa morajo poravnati dediči umrlega oziroma oseba, ki je naročila pokop.
V primeru, ko poravna stroške pokopa občina, ima leta pravico do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine
umrlega.
16. člen
Pokopi so vsak dan.
Uporabo vežice in njen obratovalni čas določa občina.
V času, ko je mrliška vežica zaprta, se lahko vstopi samo na
podlagi predhodnega soglasja občine ali po njenem pooblastilu izvajalca.
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III. POGREBNE SVEČANOSTI

17. člen
Pogrebna svečanost je sestavni del pogreba in ima
javni pietetni značaj.
Če je bila želja pokojnika ali njegovih najbližjih svojcev,
se lahko pokop opravi v ožjem družinskem krogu.
18. člen
Pogrebna svečanost se opravi na pokopališču, kjer bo
pokop. O pogrebni svečanosti je izvajalec dolžan obvestiti
javnost z obvestilom na oglasni deski pokopališča ali na
krajevno običajen način.
V primeru cerkvenega pogreba se maša zadušnica
opravi na pokopališču ali v krajevnem cerkvenem objektu,
pred ali po pogrebu, pri čemer pa pokojnika ali žare ni
dovoljeno prenašati iz kraja zadnjega počivališča.
19. člen
Pogrebna svečanost se prične z dvigom pokojnikove
krste ali žare z mrliškega odra ali mrliškega voza, ki pripelje
pokojnika na kraj, od koder prične pogrebni sprevod.
Ta opravila in odvoz krste oziroma žare v pogrebnem
sprevodu ter položitev krste oziroma žare v jamo opravijo
pogrebniki oziroma izvajalec. Pogrebniki so oblečeni v svečane obleke.
Pred pričetkom pogrebnega sprevoda se praviloma
zaigra ali zapoje žalostinka. Sledijo nagovori.
Po uvodni žalostinki in nagovorih se udeleženci razvrstijo v pogrebni sprevod, ki ga organizira in vodi vodja sprevoda.
20. člen
Pogrebni sprevod se odvija od mrliške vežice do groba, v skladu z 10. in 13. členom odloka.
21. člen
Razpored v pogrebnem sprevodu je praviloma naslednji: v primeru cerkvenega pogrebnega obreda je na čelu
sprevoda državna zastava z žalnim trakom, nato pa križ, za
njim pa prapori oziroma se upošteva volja pokojnika ali njegovih ožjih svojcev. V primeru civilnega pogrebnega obreda
pa je na čelu sprevoda državna zastava z žalnim trakom,
nato pa prapori.
Za prapori pa gredo nosilci pokojnikovih odlikovanj in
priznanj, godba, pevci, nosilci vencev, pogrebni voz ali nosilci krste s pokojnikom oziroma žaro s posmrtnimi ostanki
pokojnika, najožji svojci pokojnika in za njim ostali udeleženci pogreba.
V primeru cerkvenega pogrebnega obreda gre duhovnik pred krsto ali žaro.
22. člen
Ob odprtem grobu se udeleženci pogrebnih svečanosti razvrstijo tako, da so neposredno ob grobu svojci umrlega, nosilci odlikovanj in priznanj, državna zastava in prapori;
v primeru cerkvenega obreda pa tudi duhovnik in križ.
Krsta z umrlim ali žara s pepelom umrlega se položi na
grob. Nato se opravi del verskega obreda, če gre za cerkveni pogrebni obred. Sledijo poslovilni govori.
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Po končanih govorih lahko zapojejo pevci ali zaigra
godba. S poklonitvijo zastave in prapora se pogrebna svečanost konča.
23. člen
Društvo, ki ima ob pogrebih svojih članov posebne
običaje (lovci, gasilci idr.) se lahko z njimi vključijo v pogrebne svečanosti.
Če pri pogrebni svečanosti sodeluje strelska enota, ki
izstreli častno salvo kot zadnji pozdrav pokojniku, mora biti
zagotovljena popolna varnost udeležencev pogreba, za kar
je odgovoren vodja enote oziroma skupine.
24. člen
Če se umrli upepeli, se javna pogrebna svečanost lahko opravi pred ali po upepelitvi pokojnika. Pri tem se smiselno uporabljajo določbe tega odloka.

IV. UREJANJE POKOPALIŠČ
25. člen
Pokopališče se zgradi ali obstoječe razširi na območju,
ki je določeno z odlokom o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana občine in na podlagi ureditvenega načrta.
Za pokopališče je lahko določeno zemljišče, ki ni močvirnato in kjer podtalne vode ne vplivajo na studence, vodnjake, ribnike, vodnorekreacijske površine ipd.
Vsako pokopališče mora imeti mrliško vežo, ograjo,
shrambo za orodje, vodovodni priključek in urejen prostor
za odlaganje smeti.
Pokopališče mora biti praviloma odmaknjeno od drugih
objektov.
26. člen
Vsako pokoplišče mora imeti pokopališki kataster in
načrt pokopališča z razdelitvijo na pokopališke oddelke in
grobove, evidenco grobov in pokopanih oseb v posameznem grobu, datum pokopa in oznako groba.
Za izdelavo pokopališkega katastra in načrta mora poskrbeti občina ali po njenem pooblastilu izvajalec.
27. člen
Za vsako pokopališče mora biti izdelan načrt razdelitve
na različne zvrsti grobov. V načrtu razdelitve za posamezno
pokopališče je določena še površina (dolžina in širina), kraj
in oblika zvrsti grobov.
Na pokopališču so naslednje zvrsti grobov:
– klasični grobovi (enojni, družinski),
– žarni grobovi,
– prostor za anonimne pokope,
– skupno grobišče.
Gradnja grobnic na pokopališču ni dovoljena.
Na starem delu pokopališča na Kapeli so grobnice in
grobovi večjih dimenzij.
28. člen
V žarne grobove se shranjujejo žare s pepelom umrlih.
V en žarni grob je lahko shranjeno več žar.
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29. člen
Skupna grobišča so kostnice, prostori za skupen pokop ob morebitnih naravnih nesrečah, v vojni in v izrednih
razmerah.
V skupno grobišče se prenesejo posmrtni ostanki iz
klasičnih in žarnih grobov, za katere ni podaljšana najemna
doba.
30. člen
V mejah pokopališča je območje za anonimne pokope.
Na tem območju mora biti urejen skupen prostor za polaganje cvetja in prižiganje sveč.
31. člen
A) Pokopališče Radenci:
Družinski grobovi merijo 2 x 2,60 m, enojni 1 x 2,60 m,
žarni grobovi pa 1 x 1,20 m. V posameznem grobnem polju
je dovoljena ureditev le ene vrste grobov.
Poti med vrstami grobov morajo meriti 0,80 m, grobovi
v isti vrsti pa morajo biti razmaknjeni po 0,40 m.
Nagrobniki ne smejo biti:
– višji od 0,70 m (nad 0,12 m visok s podstavkom),
– debelejši od 20 cm,
– širši od 1 m pri družinskih in 0,80 m pri enojnih in
žarnih grobovih.
Pred nagrobnikom je lahko 20 cm širok obeležen ali
neobeležen cvetlični pas.
Grobovi morajo biti obrnjeni tako, da je lice nagrobnika
obrnjeno v smeri proti vežici.
B) Pokopališče Kapela:
Družinski grobovi merijo 1,80 x 2,20 m, enojni 1,10 x
2,20 m, žarni grobovi pa 1 x 1,20 m. V posameznem
grobnem polju je dovoljena ureditev le ene vrste grobov.
Poti na novem delu pokopališča morajo meriti 0,60 m, grobovi v isti vrsti pa morajo biti razmaknjeni 0,40 m.
Nagrobniki ne smejo biti:
– višji od 0,70 m (nad 0,12 m visok s podstavkom),
– debelejši od 20 cm,
– širši od 1 m pri družinskih in 0,80 m pri enojnih in
žarnih grobovih.
Na starem delu pokopališča se za postavitev nagrobnikov in dimenzij grobov uporabljajo individualne pismene odločitve upravljalca pokopališča.
Grobne jame se kopljejo v dolžini 2,20 m, širino 1 m in
globino najmanj 1,80.
Za otroške grobove so lahko jame krajše in zožene,
njihova globina pa je 1,80 m.
Upravljalec pokopališča določi kdaj je treba kopati poglobljeno jamo, v vsakem primeru pa takrat kadar se v jami
predvideva več zaporednih pokopov.
32. člen
Prekop groba oziroma ponoven pokop v isti grob je
dovoljen po preteku mirovalne dobe.
Ponovni pokop svojcev v isti grob je dovoljen pred
potekom mirovalne dobe v sladu z določili zadnjega odstavka 31. člena tega odloka.
Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega
pokopa na istem mestu in istem grobu. Mirovalna doba ne
sme biti krajša od 20 let, pri čemer je potrebno upoštevati
značilnosti zemljišča na katerem je pokopališče.
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Pred potekom mirovalne dobe se sme grob odpreti le,
če to zahtevajo svojci ali druge fizične in pravne osebe, ki
imajo za to interes, da se umrli izkoplje in prenese na drugo
pokopališče ali v drugi grob na istem pokopališču, po prejšnjem soglasju najemnika groba, vendar pa le z dovoljenjem
pristojnega upravnega organa.
33. člen
Ekshumacije, ki so uradno odrejene, se opravljajo ob
vsakem času. Ekshumacije po želji strank pa se izvajajo šele
po preteku 5 let od pokopa.
Za izkop se uporabljajo predpisi o izkopu.
V. ODDAJANJE PROSTOROV ZA GROBOVE V NAJEM
34. člen
Prostore za grobove daje v najem občina ali po njenem
pooblastilu izvajalec. Najemna pogodba mora biti sklenjena
v pisni obliki ter v skladu s tem odlokom.
Najemna pogodba mora določati:
– osebe najemnega razmerja,
– čas najema oziroma uporabe,
– vrsto, zaporedno številko in velikost groba,
– višino najemnine in način plačevanja,
– obveznosti najemojemalca glede urejanja grobov,
– ukrepe v primeru neizvrševanja obveznosti pogodbe.
35. člen
Prostor za grobove se daje v najem najmanj za 10 let,
nakar se po preteku mirovalne dobe pogodba lahko podaljša.
Najmanj dva meseca pred pretekom najemne pogodbe mora izdajalec pisno opozoriti najemnika o prenehanju
pogodbe in ga opozoriti na posledice, če pogodbe ne bi
podaljšali.
Če pogodbeni stranki najemne pogodbe ne podaljšata, je najemnik dolžan odstraniti opremo groba v petnajstih
dneh po preteku ali razveljavitvi najemne pogodbe.
Če tega ne stori, stori to občina ali po njenem pooblastilu izvajalec na najemnikove stroške, grob oziroma prostor
za grob pa odda drugemu v najem.
V času od odstranitve opreme groba do preteka mirovalne dobe in ponovne oddaje drugemu najemniku, skrbi za
minimalno vzdrževanje opuščenega groba pooblastilu izvajalec pokopališča.
36. člen
Po razveljavitvi najemne pogodbe se smatra grobni
prostor kot opuščen grob do konca mirovalne dobe, nakar
se prekoplje in odda drugemu najemniku.
37. člen
Najemniki groba sklenejo ob prijavi pokopa najemno
pogodbo za grob z upravljalcem pokopališča, kadar gre za
nov grob. Ob sklenitvi pogodbe se vplača najemnina za
grob, ki jo določi občinski svet s posebnim sklepom.
Najemnina za grobni prostor se plačuje letno, višina je
odvisna od zvrsti groba. Vzdrževanje pokopališča in grobov
se zaračunava letno najemnikom in zakupnikom grobov.
Grobove na posameznem grobnem polju je možno
pridobiti v zakup, o čemer se sklene pogodba o zakupu. V
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njej se opredelijo: zakupnik, čas zakupa, pogoji o predčasni
postavitvi grobnih obeležij in cena zakupa.
Cene pogrebnih storitev določa s posebnim cenikom
občina ali po njenem pooblastilu izvajalec na podlagi soglasja Občinskega sveta Občine Radenci.
Najemnino obračunava izvajalec na podlagi podatkov iz
katastra grobov.
38. člen
Izvajalec razveljavi sklenjeno pogodbo v naslednjih primerih:
– če najemnik grobnega prostora po predhodnem opozorilu ne poravna najemnine za preteklo leto,
– če najemnik ne vzdržuje groba kljub posebnem opozorilu,
– ob opustitvi pokopališča ali groba,
– kadar to zahteva načrt razdelitve pokopališča.
VI. VZDRŽEVANJE REDA, ČISTOČE IN MIRU
NA POKOPALIŠČIH
39. člen
V območju pokopališča ni dovoljeno:
– nedostojno vedenje kot je; vpitje, glasno smejanje, razgrajanje in hoja po grobovih oziroma prostorih za
grobove,
– odlaganje smeti in odpadkov izven za to določenega
prostora,
– druge vrste onesnaževanja pokopališkega prostora
in objektov v območju pokopališča,
– poškodovanje mrliške vežice, grobov, nasadov in drugih naprav in predmetov v območju pokopališča,
– vodenje živali na pokopališče in v mrliško vežico,
– vožnja s kolesom ali motornim vozilom in jih shranjevati na pokopališču,
– odtujevanje predmetov s tujih grobov, pokopaliških
prostorov in iz objektov v območju pokopališča.
Pokopališki red mora biti izobešen na pokopališču.
Zidarska, kamnoseška in druga dela, ki so namenjena
urejanju pokopališč in s tem povezanimi prevozi se lahko
opravljajo le v soglasju izvajalca javne službe.
40. člen
Izvajalec ima naslednje splošne pravice in obveznosti:
– ugotavlja pravilnost mrliških dokumentov za dovolitev
pokopa,
– skrbi za urejenost in vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice,
– izdela in vodi pokopališki kataster in načrt pokopališča z razdelitvijo na pokopališke oddelke in grobove,
– oddaja grobne prostore v najem ali zakup in vodi
register sklenjenih pogodb,
– določa mesto, datum in uro pokopa, praviloma v
dogovoru z naročnikom,
– organizira in opravlja pogrebe,
– skrbi za organizacijo javne pogrebne svečanosti,
– vodi evidenco o grobovih in pokopih,
– opravlja prekope grobov in nadzira razna dela na
pokopališču,
– skrbi za red in čistočo na pokopališču in njegovi
neposredni okolici ter mrliški vežici,
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– skrbi za urejanje in vzdrževanje mrliške vežice in
njenega funkcionalnega zemljišča,
– skrbi za urejenost in vzdrževanje skupnih grobišč in
njihovih obeležij žrtev vojn na pokopališčih.
41. člen
Izvajalec je dolžan zagotoviti redno, tekoče in investicijsko vzdrževanje vseh skupnih objektov in naprav na območju pokopališča ter komunalnih objektov in naprav in tehničnih ureditev, kot so:
– odlagališče smeti in odpadkov,
– ograje in proti v območju pokopališča,
– zadrževalniki vode za zalivanje,
– osvetlitev pokopališča.
42. člen
Najemniki grobov so dolžni vzdrževati grobove.
Če je grob tako zanemarjen, da kvari videz sosednjih
grobov in pokopališča, kot celote, se smatra, da je zapuščen.
Izvajalec je dolžan v takem primeru najemnika opozoriti
ter določiti rok za ureditev groba, kateri ne more biti daljši od
dveh mesecev. Po preteku tega roka postopa občina ali po
njenem pooblastilu izvajalec skladno z določbami četrtega
odstavka 35. in 38. člena.
VII. KAZENSKA DOLOČBA
43. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se za prekršek
kaznuje izvajalec, če opusti predpisano ravnanje iz 40. in
41. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se kaznuje za
prekršek posameznika, ki krši določila iz 39. člena in prvega
odstavka 42. člena tega odloka.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
44. člen
Uresničevanje tega odloka nadzoruje Referat za urejanje prostora in gopodarske zadeve občine in pristojne inšpekcijske službe.
45. člen
Ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o pokopališkem redu za pokopališča na območju Občine Gornja
Radgona (Uradne objave Pomurskih občin, št. 22/86).
46. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 595-0001/97
Radenci, dne 24. novembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Radenci
Jože Flegar, dipl. ek. l. r.
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RADOVLJICA
68.

Uredba o prenehanju uredbe o taksah za
obremenjevanje okolja

Na podlagi 17. člena statuta Občine Radovljica (UVG,
št. 20/95) je Občinski svet občine Radovljica na 32. seji
dne 18. 12. 1997 sprejel

UREDBO
o prenehanju uredbe o taksah za
obremenjevanje okolja
I
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha na območju
Občine Radovljica veljati uredba o taksah za obremenjevanje okolja (Uradni list RS, št. 76/94, 49/95).
II
Uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS, uporablja pa se od 1. februarja 1998 dalje.
Št. 353-4/95
Radovljica, dne 18. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta občine
Radovljica
Zvone Prezelj l. r.

ROGAŠKA SLATINA
69.

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki
na območju Občine Rogaška Slatina

Na podlagi 4. in 26. člena zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) ter 19. člena statuta
Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 30. seji dne 10. 12.
1997 sprejel

ODLOK
o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju
Občine Rogaška Slatina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo vrste, zbiranje, odvoz in
odlaganje komunalnih odpadkov, ki nastajajo na območju
občine, obračunavanje stroškov teh storitev ter določajo
prekrški pri ravnanju s komunalnimi odpadki.
2. člen
Na celotnem območju Občine Rogaška Slatina je obvezno zbiranje, odstranjevanje in odlaganje komunalnih odpadkov.
V sistem ravnanja s komunalnimi odpadki so vključeni
vsi lastniki, uporabniki in upravljalci stanovanjskih, poslovnih
in drugih prostorov na območju občine.
3. člen
Na območju urbanih naselij so uporabniki storitev (povzročitelji) dolžni odlagati komunalne odpadke v lastne tipizi-
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rane posode, v vseh ostalih naseljih in delih naselij pa v
skupne tipizirane kontejnerje.
Seznam naselij in delov naselij, kjer je urejen individualni odvoz komunalnih odpadkov in lokacije postavitve
tipiziranih kontejnerjev v ostalih delih naselij določi občinska
strokovna služba v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi.
II. VRSTE ODPADKOV
4. člen
Komunalni odpadki so gospodinjski in njim podobni
odpadki, ki nastajajo v proizvodnji in storitvenih dejavnostih,
v bivalnem okolju ter na površinah in v objektih v javni rabi, ki
so pretežno trdi in po svoji sestavi heterogeni.
Določbe tega odloka ne veljajo za posebne odpadke,
ki vsebujejo nevarne snovi in je z njimi treba ravnati v skladu
s posebnimi predpisi.
1. Komunalni odpadki, primerni za odlaganje v tipizirane posode za odpadke so:
– odpadki iz gospodinjstva – trdni organski in anorganski odpadki (ostanki hrane, ohlajen pepel, ohlajeni ogorki,
konzerve, steklo, keramika, porcelan, manjši kovinski, tekstilni, papirni in plastični odpadki),
– odpadki iz poslovnih prostorov, skladišč, igrišč, avtobusnih postaj in postajališč, parkov in parkirišč ter drugih
javnih površin,
– odpadki iz gostinskih lokalov, trgovskih poslovalnic
in podobno.
2. Komunalni odpadki, ki jih zaradi velikosti, teže in
podobnih lastnosti ni mogoče zbirati v tipizirane posode za
odpadke so:
– kosovni odpadki: pohištvo, gospodinjski stroji,
– ostanki vozil in koles,
– drugi kosi stanovanjske in hišne opreme,
– večji predmeti iz pločevine, kovine, lesa, gume, stekla in podobno.
5. člen
V tipizirane posode za odpadke je prepovedano odlagati:
1. večje kosovne odpadke,
2. večje količine gradbenega materiala, kamenja ali
zemlje,
3. usedline iz kanalizacije in cestnih požiralnikov,
4. odpadke v tekočem stanju,
5. kužen odpadni material iz zdravstvenih in veterinarskih zavodov,
6. tleče, lahko vnetljive, eksplozivne snovi, posebne
odpadke ter druge nevarne snovi,
7. neohlajene ogorke,
8. večje vejevje,
9. poginule živali ali dele živali in kože,
10. embalažo sredstev za varstvo rastlin (embalažo
zbirajo trgovci, kjer je bilo sredstvo nabavljeno).
V primerih iz prvega odstavka tega člena, izvajalec ni
dolžan odpeljati odpadkov, temveč mora napisati prijavo
pristojnemu inšpekcijskemu organu.
III. ZBIRANJE ODPADKOV
6. člen
Uporabniki storitev (povzročitelji) v urbanih naseljih so
dolžni odlagati komunalne odpadke iz 1. točke 4. člena
tega odloka v tipizirane posode za odpadke.
Uporabniki stroritev (povzročitelji) v ostalih naseljih in
zaselkih so dolžni odpadke iz 1. točke 4. člena tega odloka
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odlagati v tipizirane kontejnerje oziroma zabojnike. Kontejnerje je dolžan postaviti izvajalec na posebna, za ta namen
urejena mesta.
7. člen
Zbirna mesta za postavitev kontejnerjev določi občina v
soglasju s krajevno skupnostjo. Tipizirane posode za odpadke v urbanih naseljih morajo zagotoviti uporabniki storitev.
Kontejnerje za zbiranje komunalnih odpadkov v vaških naseljih in zaselkih mora zagotoviti občina. Nabava kontejnerjev
se financira iz prispevka gospodinjstev.
V primerih povečanja količin komunalnih odpadkov, ki
jih ni mogoče odložiti v posode na zbirnih mestih, lahko
povzročitelji odložijo v biološko razgradljive plastične vrečke, vendar na način, ki ne bo moteče vplival na okolje.
Izvajalec je dolžan vreče odpeljati ob prvem odvozu.
8. člen
Če so komunalni odpadki iz drugih virov taki, da jih ni
možno odlagati v tipizirane posode ali kontejnerje, mora
pravna oseba ali posameznik, ki opravlja gospodarsko ali
drugo dejavnost skleniti pogodbo z izvajalcem za odvoz
odpadkov, v kateri se določi drug način odlaganja.
Dogovorjeni način odlaganja ne sme biti v nasprotju s
sanitarnimi in higiensko tehničnimi predpisi.
9. člen
Za odlaganje večjih kosovnih odpadkov iz 2. točke 4.
člena se dvakrat letno organizira pobiranje. V ta namen se
določijo zbirna mesta, na katera izvajalec postavi kontejnerje. O času takega odvoza se uporabnike obvesti najmanj 5
dni pred odvozom.
10. člen
Uporabniki so dolžni vzdrževati čistočo na zbirnih mestih in dovoznih poteh do odjemnega mesta.
Uporabniki oziroma krajevne skupnosti so tudi v zimskem času dolžni omogočiti izvajalcu dostop do odjemnih
mest.
11. člen
Izvajalec je dolžan izprazniti tipizirane posode tako, da
ne onesnaži prostora ter ne poškoduje posode ali okolice,
kjer se opravlja delo. Kadar izvajalec pri praznjenju posod za
odpadke onesnaži odjemno mesto, ga je dolžan takoj očistiti.
Skupna zbirna in odjemna mesta je dolžan vzdrževati in
čistiti izvajalec.
12. člen
Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev in aktivnosti na prostem, morajo pri prijavljanju prireditve
priložiti dokazilo o opremljenosti prireditvenega prostora z
ustreznimi posodami za smeti in o odvozu smeti.
Po končani prireditvi, najkasneje do 7. ure zjutraj, morajo poskrbeti, da se prireditveni prostor očisti in da odpadke odpelje na odlagališče pooblaščeni izvajalec za ravnanje
z odpadki.
IV. ODVAŽANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV
13. člen
Komunalne odpadke, zbrane v posodah na odjemnih
mestih, odvaža izvajalec v skladu z razporedom odvoza.
Razpored odvoza pripravi izvajalec in ga pošlje občinski strokovni službi v potrditev.
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Vozni red mora biti takšen, da je optimalen glede stroškov odvoza, vendar s takšno tehnologijo in pogostnostjo, da
ne bo motečih vplivov na okolje.
Razpored odvoza mora biti objavljen v javnih občilih ter
na krajevno običajen način.
V primeru izpada odvoza zaradi višje sile ali večjih ovir
na dovozu, je izvajalec dolžan opraviti odvoz odpadkov najkasneje v naslednjih dveh dneh po prenehanju ovire oziroma po praznikih.
14. člen
Izvajalec mora odvažati komunalne odpadke s posebej
urejenimi komunalnimi vozili, ki omogočajo brezprašno, higiensko nakladanje, odvažanje in praznjenje.
15. člen
Centralno deponijo komunalnih odpadkov vzdržuje in
ureja pooblaščeno podjetje v skladu s tehnično dokumentacijo in v skladu z obratnim poslovnikom delovanja deponije.
Pooblaščeno podjetje skrbi na centralni deponiji komunalnih odpadkov za način odlaganja, pravilno in redno
izravnavanje terena, preprečevanje požarov, zasipanje organskih odpadkov z inertnim materialom, za dezinfekcijo in
organizacijo rednega poslovanja, ter za izvajanje meritev v
skladu z obratnim poslovnikom.
Kolikor pooblaščeno podjetje samo ne more opraviti
nalog iz tega člena je dolžno poskrbeti, da to opravi drug
usposobljen izvajalec na njegov račun.
O urniku obratovanja odlagališča mora pooblaščeno
podjetje seznaniti uporabnike. Vstop na deponijo je dovoljen samo v času obratovanja in v spremstvu pooblaščene
osebe.
16. člen
Izven centralne deponije komunalnih odpadkov je prepovedano odlaganje odpadkov.
Kdor odlaga odpadke izven centralne deponije komunalnih odpadkov, jih je dolžan na svoje stroške odstraniti in
prepeljati na centralno deponijo, če tega ne stori, jih odstrani na njegove stroške pooblaščeno podjetje.
Pooblaščeno podjetje mora deponijo komunalnih odpadkov urejati po posameznih fazah v skladu z ureditvenim
načrtom deponije in jo sproti sanirati. Po končanem odlaganju je treba deponijo sanirati po načrtu sanacije.
V. NAČIN OBRAČUNAVANJA RAVNANJA Z ODPADKI
17. člen
Stroške za ravnanje z odpadki so dolžni plačevati vsi
povzročitelji odpadkov.
18. člen
V urbanih naseljih se cena ravnanja s komunalnimi
odpadki iz stanovanjskih površin obračunava po m2 uporabne stanovanjske površine.
V ostalih naseljih in delih naselij, kjer so nameščeni
kontejnerji, se cena za ravnanje z odpadki določi v pavšalnem znesku po stanovanjskem objektu. Lastnikom stanovanjskih objektov, vinskih kleti ter počitniških objektov, kateri nimajo stalnega bivališča v obravnavanih objektih, se cena
za ravnanje z odpadki določi v polovični vrednosti pavšalnega zneska. Višino pavšalnega zneska določi občinski svet s
sklepom.
Cena ravnanja s komunalnimi odpadki iz poslovnih objektov, delov objektov in površin, katere se uporabljajo za
pridobitno dejavnost se obračunava od m2 uporabne poslovne površine.
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Lastnikom oziroma uporabnikom poslovnih objektov, v
katerih se izvaja poslovna dejavnost sezonskega značaja, se
obračunavajo stroški ravnanja s komunalnimi odpadki v času trajanja poslovne dejavnosti.
Za poslovne površine se štejejo tudi odprte površine, ki
jih uporabljajo podjetja ali samostojni podjetniki za gostinsko
ali trgovsko dejavnost.
Cena za ravnanje s komunalnimi odpadki iz drugega
odstavka 4. člena tega odloka in za ravnanje s posebnimi
odpadki iz industrije, obratov in drugih dejavnosti, se določi
s pogodbo med povzročitelji odpadkov (naročniki) in izvajalcem.
Vse cene za ravnanje s komunalnimi odpadki in drugimi vrstami odpadkov se določajo na osnovi stroškovnih kalkulacij izvajalca v skladu z veljavnimi predpisi in v soglasju z
Občinskim svetom občine Rogaška Slatina.
Občinski svet občine Rogaška Slatina lahko določi v
skladu z veljavnimi predpisi ob ceni storitev za ravnanje z
odpadki tudi namenske takse, povračila in prispevek za
razširjeno reprodukcijo dejavnosti.
19. člen
Povzročiteljem, ki pripeljejo odpadke sami na odlagališče, se stroški odlaganja odpadkov zaračunajo po m3 pripeljanih odpadkov po veljavni ceni, ki je določena za odlaganje brez javno organiziranega prevoza.
20. člen
Povzročitelji so dolžni v roku 30 dni po prejemu poziva
od izvajalca sporočiti le-temu zahtevane podatke za obračun
stroškov zbiranja in odvažanja odpadkov ter nastalih sprememb, ki se nanašajo na obračunske osnove iz 18. člena.
21. člen
Če povzročitelji v roku 30 dni od sprememb ne sporočijo spremenjenih podatkov, si izvajalec pridobi podatke iz
razpoložljivih uradnih evidenc na stroške povzročiteljev.
22. člen
Vsaka pravna in fizična oseba, ki opravlja gospodarsko
ali drugo dejavnost, je dolžna pred pričetkom opravljanja dejavnosti skleniti pogodbo z izvajalcem o ravnanju z odpadki.
Če ne sklenejo pogodbe v roku 30 dni, nadomesti to
pogodbo odločba upravnega organa občine.
VI. NADZOR
23. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja
komunalni nadzornik Občine Rogaška Slatina ter pristojni
inšpekcijski organ. Komunalni nadzornik je dolžan kršitelja
najprej opozoriti, mu določiti rok za odpravo pomanjkljivosti,
šele nato ukrepati s kazenskimi sankcijami.
24. člen
Izvajalec in povzročitelj so dolžni ugotavljati nepravilno
ravnanje z odpadki v skladu s tem odlokom. V primeru
neupoštevanja določil tega odloka so dolžni kršitelja prijaviti
pristojni inšpekciji.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
25. člen
Z denarno kaznijo najmanj 150.000 SIT se kaznuje za
prekršek izvajalec, ki stori prekršek, če:
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1. ne počisti odjemnega mesta, če so ga pri praznjenju
posod za odpadke onesnažili ali če so pri praznjenju poškodovali posode (11. člen),
2. ne prazni posod za odpadke, skladno z razporedom
odvoza (prvi odstavek 13. člena),
3. ne opravi odvoza komunalnih odpadkov najkasneje
v dveh dneh po prenehanju ovire ali višje sile (peti odstavek
13. člena),
4. ne odvaža kosovnih in posebnih odpadkov iz posebnih odjemnih mest (9. člen),
5. odlaga odpadke izven odlagališča (16. člen),
6. ne ugotavlja nepravilnega ravnanja z odpadki in kršitelja ne prijavijo pristojni inšpekciji (24. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.
26. člen
Z denarno kaznijo najmanj 150.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali posameznik, če v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:
1. ne vzdržuje zbirnega in odjemnega mesta (10. člen),
2. ne odlaga odpadkov v posode za odpadke,
3. odlaga odpadke izven posod za odpadke ali izven
odlagališča odpadkov,
4. odlaga odpadke v nasprotju s 5. členom,
5. ne vzdržuje čistoče na zbirnih in odjemnih mestih,
dovoznih poteh ali v zimskem času ne omogoči dostopa do
posod za odpadke (10. člen),
6. ne sklene pogodbe za odvoz komunalnih odpadkov.
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.
27. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki opravlja dejavnost
organiziranja kulturne dejavnosti, športnih ali drugih prireditev, če ne skrbi, da so prireditveni prostori v času prireditve
opremljeni z ustreznimi posodami za odpadke, po končani
prireditvi pa ne poskrbi za čiščenje prostora in za odvoz
odpadkov na odlagališče.
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba pravne osebe – organizatorja, ki
stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
28. člen
Z denarno kaznijo 10.000 SIT se na kraju samem
kaznuje delavec pravne osebe – izvajalec, če takoj ne očisti
odjemnega mesta, ki ga je pri praznjenju posod za odpadke
onesnažil (11. člen).
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
Izvajalec dejavnosti je dolžan vzpostaviti in voditi evidenco vseh povzročiteljev komunalnih odpadkov na območju organiziranega odlaganja komunalnih odpadkov v lastne
tipizirane posode (območje urbanih naselij) v roku 6 mesecev po uveljavitvi tega odloka. Izvajalec je dolžan vzpostaviti
in voditi evidenco vseh povzročiteljev komunalnih odpadkov
na območjih odlaganja odpadkov v skupne tipizirane kontejnerje (vaška naselja) v roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka.
Izvajalec dejavnosti je dolžan v roku šest mesecev po uveljavitvi odloka, izdelati ustrezen pravilnik, ki začne veljati po
predhodnem soglasju občinskega sveta.
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Do takrat se zbiranje komunalnih odpadkov, odvažanje
in obračunavanje vrši po dosedanjih predpisih.
30. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o obveznem zbiranju, odlaganju in odvozu smeti in odpadkov na območju Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 11/95).
31. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-12/97
Rogaška Slatina, dne 16. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.

70.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogaška
Slatina za leto 1997

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 74. in 88. člena statuta Občine
Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 48/95), je Občinski svet
občine Rogaška Slatina na 30. redni seji dne 10. 12. 1997
sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Rogaška Slatina
za leto 1997
1. člen
S tem odlokom se spremeni 2. člen odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 1997 (Uradni list RS, št.
22/97) tako, da glasi:
“Skupni prihodki proračuna Občine Rogaška Slatina za
leto 1997 znašajo 1.121,615.043 SIT in se namenijo:
– za zagotovljeno porabo brez investicij v višini
479,932.000
– za sofinanciranje investicij s strani resornih ministrstev v višini
101,724.000
– za ostale namene v višini
539,959.043
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 401-12/97
Rogaška Slatina, dne 16. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.

71.

Sklep o začasnem financiranju proračunskih
potreb v letu 1998

Na podlagi 19. člena statuta Občine Rogaška Slatina
(Uradni list RS, št. 48/95) ter skladno z določbami zakona o

Uradni list Republike Slovenije
financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 24. ter 57.
člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94 in 14/95) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na
30. seji dne 10. 12. 1997 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju proračunskih potreb
v letu 1998
1
Do sprejetja proračuna Občine Rogaška Slatina za leto
1998 se financiranje javne porabe občine začasno financira
po proračunu za leto 1997.
2
V obdobju začasnega financiranja se sme porabiti mesečno povprečno ena dvanajstina sredstev proračuna leta
1997.
3
Sredstva, ki so bila odobrena za investicije v letu 1997
in tudi nakazana na žiro račun občine, se smejo v letu 1998
uporabljati po že planirani dinamiki porabe teh sredstev.
4
Prihodki in odhodki v času začasnega financiranja so
sestavni del proračuna občine Rogaška Slatina za leto
1998.
5
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 1998 do sprejetja
proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 1998.
Št. 061-144/87
Rogaška Slatina, dne 16. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.

ROGATEC
72.

Odlok o spremembah odloka o proračunu
Občine Rogatec za leto 1997

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 70. člena statuta Občine Rogatec
(Uradni list RS, št. 42/95 in 19/96) je Občinski svet občine
Rogatec na 25. redni seji dne 4. 12. 1997 sprejel

ODLOK
o spremembah odloka o proračunu Občine
Rogatec za leto 1997
1. člen
V odloku o proračunu Občine Rogatec za leto 1997
(Uradni list RS, št. 22/97) se 2. člen spremeni tako, da glasi:
“Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 1997
znašajo 275,660.705 SIT:”
2. člen
Prvi odstavek 15. člena se spremeni tako, da glasi:

Uradni list Republike Slovenije
“Od odhodkov iz 2. člena izločamo 1,500.000 SIT v
rezervni sklad Občine Rogatec.”
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-97/97
Rogatec, dne 4. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogatec
Anton Roškar, dipl. inž. l. r.

73.

Odlok o začasnem financiranju javne porabe
Občine Rogatec v letu 1998

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95),
17. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list
RS, št. 48/90, 34/91, 23/92, 30/92, 52/92, 7/93 in
43/95) in 17. člena statuta Občine Rogatec (Uradni list RS,
št. 42/95, 19/969 in 30/97) je Občinski svet občine Rogatec na 25. redni seji dne 4. 12. 1997 sprejel

ODLOK
o začasnem financiranju javne porabe Občine
Rogatec v letu 1998
1. člen
Do sprejetja občinskega proračuna za leto 1998 se
javna poraba Občine Rogatec začasno financira po proračunu za leto 1997.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se sme uporabiti
mesečno poprečno ena dvanajstina sredstev proračuna za
leto 1997.
3. člen
Uporabniki občinskega proračuna morajo svoje naloge
izvrševati v mejah sredstev, določenih s tem odlokom, pri
čemer morajo upoštevati postopke za uporabo teh sredstev
ter druga določila, opredeljena v odloku o proračunu Občine Rogatec za leto 1997.
4. člen
Prihodki in odhodki po tem odloku so sestavni del
občinskega proračuna za leto 1998 in se morajo izkazati v
njegovem zaključnem računu.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-99/96
Rogatec, dne 4. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogatec
Anton Roškar, dipl. inž. l. r.

Št.

74.
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Odlok o spremembi območja naselja Rogatec in
o uvedbi uličnega sistema v naselju Rogatec

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86 in
5/90), 13. člena pravilnika o določanju imen naselij in ulic
ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št.
11/80) in 17. člena statuta Občine Rogatec (Uradni list RS,
št. 42/95 in 19/96) je Občinski svet občine Rogatec na
25. redni seji dne 4. 12. 1997 sprejel

ODLOK
o spremembi območja naselja Rogatec in o
uvedbi uličnega sistema v naselju Rogatec
1. člen
S tem odlokom se k naselju Rogatec priključijo deli
naselja Brezovec pri Rogatcu, ki zajema hišne številke Brezovec pri Rogatcu 1, 2, 3, 4, 5, ter 21 in 22.
V skladu s prejšnjim odstavkom se spremenijo meje
območij navedenih naselij.
2. člen
V naselju Rogatec se uvede ulični sistem.
3. člen
V naselju Rogatec se uvedejo naslednje ulice:
Celjska cesta, Pot celjskih grofov, Kocenova ulica,
Lerchingerjeva ulica, Strmolska ulica, Pot k ribniku, Ulica
Mersijev, Trg, Ptujska cesta, Slomškova ulica, Obrtniška
ulica, Ceste, Žahenberška cesta, Hofmanova ulica, Strma
ulica, Trške gorce, Vinska pot, Tepešev graben, Steklarska
ulica, Maistrova ulica, Ulica bratov Šanda, Šorlijeva ulica,
Sončna ulica, Rajska ulica, Ob Sotli, Tuškova ulica.
4. člen
Spremembe območij naselij evidentira Geodetska uprava Republike Slovenije, izpostava Šmarje pri Jelšah.
Meja območja naselja Rogatec in meje območij ulic potekajo po parcelnih mejah in so prikazane v osnovnem kartografskem prikazu registra območij teritorialnih enot (ROTE), oštevilčba ulic in trga pa je prikazana v osnovnem kartografskem
prikazu evidence hišnih številk (EHIŠ) v merilu 1: 5.000.
Kartografski prikaz ROTE in EHIŠ je sestavni del tega
odloka.
5. člen
Občina Rogatec v sodelovanju z izpostavo Geodetske
uprave Republike Slovenije v Šmarju pri Jelšah naroči in
posreduje krajanom nove tablice s hišno številko.
Stroške za zamenjavo tablic s hišno številko nosi Občina Rogatec.
6. člen
Lastniki oziroma uporabniki oštevilčenih stavb morajo nove tablice s hišno številko namestiti najkasneje v osmih dneh po
prejemu obvestila, da je tablica izdelana. Stare tablice lahko
ostanejo nameščene največ eno leto po namestitvi novih.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-98/97
Rogatec, dne 4. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogatec
Anton Roškar, dipl. inž. l. r.
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75.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Rogatec

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96), 40., 41. in 140. člena zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 12/96) in 17. člena statuta občine Rogatec
(Uradni list RS, št. 42/95, 19/96 in 30/97) je Občinski
svet občine Rogatec na svoji 24. redni seji dne 8. 10.
1997 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Rogatec
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Rogatec (Uradni list RS, št. 31/96 in
38/96) se v prvem odstavku 2. člena pred besedami “Osnovna šola Rogatec” vstavita besedi “Vzgojno-izobraževalni
zavod”.
Tretji odstavek se spremeni tako, da glasi:
“Skrajšano ime zavoda: VIZ OŠ Rogatec.”
2. člen
V 6. členu se prvi odstavek spremeni tako, da glasi:
“Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije,
pod katerim je vpisan sedež zavoda: Rogatec, na zunanjem
obodu pa je izpisano ime zavoda: Vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Rogatec.”

Uradni list Republike Slovenije

SEVNICA
76.

Odlok o preimenovanju dela naselja Koludrje
v Hinje

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80 in 42/86)
in v skladu s pravilnikom o določanju imen naselij in ulic ter o
označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80
in Uradni list RS, št. 58/92 – odločba US) ter na podlagi
22. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št.
23/95), je Občinski svet občine Sevnica na seji dne 23.
12. 1997 sprejel

ODLOK
o preimenovanju dela naselja Koludrje v Hinje
1. člen
Na območju Občine Sevnica, se preimenuje del naselja Koludrje v Hinje.
2. člen
Območje in ime novega naselja Hinje je prikazano v
kartografskih prikazih ROTE in EHIŠ v merilu 1:5000. Kartografski prikazi so sestavni del tega odloka in se hranijo na
Geodetski upravi Republike Slovenije, Območni geodetski
upravi v Sevnici, izpostavi v Sevnici, kjer so na vpogled vsem
zainteresiranim uporabnikom in občanom.
Izdela se seznam hišnih številk starega in novega stanja.
3. člen
V naselju Koludrje se ukine hišna številka 11 in hišne
številke od 13 do 26. Le-te se preštevilčijo in preimenujejo v
naselje Hinje.

3. člen
Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da glasi:
“Dejavnosti zavoda so:
M/80.102 – osnovnošolsko splošno izobraževanje
M/80.422 – drugo izobraževanje, d.n.
M/80.101 – dejavnost vrtcev
H/55.51 – storitve menz
H/55.52 – priprava in dostava hrane
I/60.230 – kopenski potniški promet
I/60.240 – cestni tovorni promet
O/92.610 – obratovanje športnih objektov
O/92.623 – druge športne dejavnosti, organizacija
športnih disciplin na odprtem ali zaprtem
O/92.310 – umetnostno ustvarjanje in poustvarjanje
K/74.12 – računovodske oziroma knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje.”

6. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava v Sevnici, izpostava v Sevnici, mora izvesti
predlagano spremembo v roku šest mesecev po objavi v
Uradnem listu RS.

4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

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

Št. 061-92/97
Rogatec, dne 8. oktobra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogatec
Anton Roškar, dipl. inž. l. r.

4. člen
Vsi državni organi, ki vodijo uradne evidence, so dolžni
v roku enega leta po uveljavitvi odloka, po uradni dolžnosti
uskladiti svoje evidence s tem odlokom.
5. člen
Stroški za zamenjavo tablice s hišno številko bremenijo
občane.
Lastniki oziroma upravljalci stavbe so dolžni zamenjati
staro tablico s hišno številko z novo.

Št. 01600-0003/97
Sevnica, dne 23. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sevnica
Martin Novšak, inž. l. r.

Uradni list Republike Slovenije

77.

Odlok o razveljavitvi odredbe o taksah in
povračilih za obremenjevanje okolja in
racionalno rabo
naravnih dobrin

Na podlagi 6. člena uredbe o načinu oblikovanja cen
komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 63/97) ter na podlagi 22. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št.
23/95) je Občinski svet občine Sevnica na seji dne 23. 12.
1997 sprejel

ODLOK
o razveljavitvi odredbe o taksah in povračilih
za obremenjevanje okolja in racionalno rabo
naravnih dobrin
1. člen
Odredba o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo naravnih dobrin na območju Občine
Sevnica (Uradni list RS, št. 40/95) se ukinja.
2. člen
Takse in povračila za obremenjevanja okolja se vključijo v ceno komunalnih storitev in sicer v enaki višini, kot so
bile v veljavi na dan uveljavitve uredbe o načinu oblikovanja
cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 63/97).
3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem pridobitve pozitivnega
mnenja Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj, oziroma
najkasneje 9. 2. 1998.
Št. 41700-0013/97
Sevnica, dne 23. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sevnica
Martin Novšak, dipl. inž. l. r.

78.

Št.

2. člen
Odlok se objavi v Uradnem listu RS, in začne veljati
petnajsti dan po objavi.
Št. 01200-0006/97
Sevnica, dne 23. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sevnica
Martin Novšak, dipl. inž. l. r.

79.

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o grbu
in zastavi Občine Sevnica
1. člen
V 7. členu odloka o grbu in zastavi Občine Sevnica
(Uradni list RS, št. 29/96) se besedi »župan občine« nadomesti z »oddelek za družbene dejavnosti«, tako da spremenjeni člen glasi: »Dovoljenje za izdelavo in uporabo grba in
zastave, kot je določeno v 6. in 11. členu tega odloka, izda
oddelek za družbene dejavnosti.«

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 16. in 22. člena statuta Občine Sevnica
(Uradni list RS, št. 23/95) je Občinski svet občine Sevnica
na seji dne 23. decembra 1997 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parcelo s številko 1518 – kanal v izmeri 138 m2, vpisano v
seznam III, k.o. Ledina.
2
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa preneha imeti
značaj javnega dobra in postane last Občine Sevnica, Glavni
trg 19/a, p. Sevnica.
3
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46200-0055/97
Sevnica, dne 23. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sevnica
Martin Novšak, dipl. inž. l. r.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
grbu in zastavi Občine Sevnica

Na podlagi 10. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/95 in 70/97)
ter 6. in 22. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št.
23/95) je Občinski svet občine Sevnica na seji dne 23. 12.
1997 sprejel
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ŠENTJERNEJ
80.

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Šentjernej za leto 1997

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) ter 17. člena
statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 43/95) je
Občinski svet občine Šentjernej na 31. redni seji dne 22.
12. 1997 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Občine
Šentjernej za leto 1997
1. člen
V odloku o proračunu Občine Šentjernej za leto 1997
(Uradni list RS, št. 40/97, v nadaljevanju: odlok) se 2. člen
spremeni tako, da glasi:

Stran

76 / Št. 1 / 9. 1. 1998

Občinski proračun za leto 1997 obsega 327,736.000
tolarjev in sicer:
SIT
a) v bilanci prihodkov in odhodkov
– prihodki:
327,736.000
– odhodki:
327,736.000
Od skupnega obsega proračuna v znesku
327,736.000 SIT se razporedi za:
– tekoče obveznosti proračuna
229,418.000
– investicijske odhodke
96,550.000
– rezerve občine
1,768.000

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 2.
1998 dalje.
Št. 012-46/95
Šentjernej, dne 22. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Šentjernej
Alojz Simončič l. r.

Bilanca prihodkov in odhodkov, račun financiranja in
posebni del odhodkov so sestavni del občinskega proračuna.
2. člen
Ostali členi odloka ostanejo vsebinsko nespremenjeni.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko
leto 1997.
Št. 012-49/95
Šentjernej, dne 22. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Šentjernej
Alojz Simončič l. r.

81.

Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o
prispevku za investicijska vlaganja na področjih
vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih
voda in odlaganja komunalnih odpadkov

Na podlagi 17. člena statuta Občine Šentjernej (Uradni
list RS, št. 43/95) ter 6. člena uredbe o oblikovanju cen
komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 63/97) je Občinski
svet občine Šentjernej na 31. redni seji dne 22. 12. 1997
sprejel

ODLOK
o prenehanju veljavnosti odloka o prispevku
za investicijska vlaganja na področjih
vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih
voda in odlaganja komunalnih odpadkov
1. člen
S tem odlokom se z dnem 1. 2. 1998 razveljavi odloka
o prispevku za investicijska vlaganja na področjih vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in odlaganja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 71/96) in spremembe
in dopolnitve tega odloka (Uradni list RS, št. 63/97).
2. člen
S 1. 2. 1998 se prispevek za investicijska vlaganja na
področjih vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda
in odlaganja komunalnih odpadkov vključi v ceno in sicer v
enaki višini kot je bil v veljavi na dan uveljavitve uredbe o
načinu oblikovanja cen komunalnih storitev (Uradni list RS,
št. 63/97).
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Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Novo
mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in
družbenega plana Občine Novo mesto za
obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje
Občine Šentjernej, dopolnjene 1997

Na podlagi 17. člena statuta Občine Šentjernej (Uradni
list RS, št. 43/95), 43. člena zakona o urejanju prostora
(Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89) ter prvega odstavka 2.
člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem
obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) je Občinski svet občine
Šentjernej na 31. redni seji dne 22. 12. 1997 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Novo
mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000
in družbenega plana Občine Novo mesto
za obdobje od leta 1986 do leta 1990
za območje Občine Šentjernej, dopolnjene 1997
1. člen
(uvodne določbe)
Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje
od leta 1986 do leta 2000 (Skupščinski Dolenjski list št.
24/86, 18/88, 6/89, 3/90, 10/90 in 9/91 ter Uradni list
RS, št. 17/92 in 58/95 in družbenega plana Občine Novo
mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski
Dolenjski list, št. 24/86, 18/88, 6/89, 15/90, 9/91 in
12/91 ter Uradni list RS, št. 7/92, 23/92, 28/92, 35/92,
50/92, 1/93, 28/93, 32/93, 60/93, 69/93, 20/94,
50/94, 71/94, 78/94, 23/95), ki se nanašajo na spremembo načina urejanja območja ob industrijskem kompleksu nekdanje Iskre v Šentjerneju za proizvodnjo betalaktamskih antibiotikov ter možnost povečanja kapacitet obstoječim farmacevtskim oblikam za proizvodnjo novejših in tehnološko zahtevnejših zdravilnih oblik Tovarne zdravil Krka iz Novega mesta.
2. člen
(spremembe in dopolnitve družbenega plana)
V poglavju 6.4. Načini urejanja prostora se v preglednici predvidenih faz planskih aktivnosti po posameznih področjih v točki 1. Urejanje stavbnih zemljišč podtočki 1.3.
Proizvodne dejavnosti za zadnjim besedilom doda:
Šentjernej

Beta Šentjernej

ZN

D

V poglavju 6.6. Kartografski del in programske zasnove se doda naslednje besedilo:

Uradni list Republike Slovenije
II. PROGRAMSKA ZASNOVA ZA ZAZIDALNI NAČRT BETA
ŠENTJERNEJ
1. Opredelitev območja urejanja
Za predvideno dejavnost se namenja parcela št. 397/1
in 400/1 (dovozna pot) k.o. Šentjernej. Meja zazidalnega
načrta poteka po meji parcele 397/1. Območje urejanja
obsega 2,66 ha zemljišč.
2. Namenska raba površin in organizacija dejavnosti
Celotno območje se nameni za proizvodnjo penicilinskih in cefalosporinskih antibiotikov, to je skupino proizvodov v enakih ali podobnih farmacevtskih oblikah, ki se proizvajajo po identičnih tehnoloških postopkih.
Vsi objekti morajo smiselno povezani tvoriti celoto in
zagotavljati optimalno tehnološko in logistično poslovanje
kompleksa. Predvideni objekti:
– proizvodna objekta s skladišči, namenjenimi skladiščenju zdravilnih učinkovin, repromateriala in gotovih proizvodov,
– skupni prostori z delilnico hrane in prostori za administracijo,
– energetsko-komunalni objekt, egalizacijski bazen in
cisterna za plin,
– vratarnica za kontrolo pristopa.
Uredi se tudi dovozna cesta s parkirišči za osebna in
tovorna vozila ter izvede potrebna komunalna oprema in
zunanje ureditve.
3. Usmeritve za urbanistično, arhitekturno in krajinsko
oblikovanje
Koncept
Značilna struktura naselja Šentjernej je drobnega merila
in postavljena kot obcestna ali vrstna pozidava, struktura neprimerljivo večjih gabaritov (bivša tovarna Iskra-sedaj Hipot in
drugi) je umaknjena za to drobno strukturo v notranjost parcel
in zaradi ravnega terena ni izpostavljena. Na enak način se naj
prostorsko organizira obravnavana gradnja in pri tem upošteva uveljavljeno prostorsko geometrijo (S-J, V-Z) z izjemo objekta za skupne prostore, prehrano in administracijo, ki je tudi
bistveno manjših dimenzij in se ga lahko postavi bližje stanovanjskemu območju. Proizvodni del se naj čimbolj odmakne
od stanovanjskih hiš na jugu in na zahodu, na severovzhodu,
kjer bo industrija mejila na obstoječo oziroma bodočo sorodno dejavnost, ni posebnih pogojev.
Objekti
Objekti naj bistveno ne presegajo višine obstoječih
industrijskih objektov nekdanje Iskre, tlorisni gabariti pa se
lahko prilagodijo potrebam tehnologije. Konstrukcijski raster naj se odraža na fasadah, ki naj bodo v odtenkih zemeljskih barv. Odtenki so lahko tudi temnejši, poudarki na fasadah, ki označujejo firmo ali so reklamni, naj ne bodo prevladujoč element fasad. Streha naj bo čim temnejša, bela
barva ali refleksna površina strehe ni dovoljena.
Zunanje površine
Na stičnem območju s stanovanjskim predelom in v
smeri obdelovalnih površin se naj izvede zelena bariera z
linijsko zasajenim drevjem in grmičevjem ter lesenim plotom. Obstoječ drevored smrek na robu stanovanjskega območja se ohrani.
Parkirne površine
Parkirne površine se naj uredijo ob vstopu v območje
ob južnem in vzhodnem robu parcele. Del parkirišč se uredi
izven tovarniške ograje. Parkiranje mora biti dimenzionirano
tako, da bo zadostovalo za potrebe kompleksa.
4. Zasnova infrastrukturnih omrežij
4.1. Prometna infrastruktura
Območje urejanja se priključuje na regionalno cesto R
333 Novo mesto–Šentjernej preko štirikrakega križišča z
upoštevanjem priključevanja lokalne ceste proti Stari vasi.
Uvoz v območje se dimenzionira na težki promet, to je 25
kN. Širina voznih pasov je 2 x 3 m s hodnikom za pešce
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širine 1,60 m ter bankinama po 0,50 m. Upošteva naj se
tudi dostop z obvozne ceste Šentjerneja kot dolgoročna
rešitev napajanja območja.
Cestni sistem v območju urejanja se naj zasnuje hiearhično in sicer kot dostop v kompleks BETA in parkirišče za
zaposlene ter kot dostop v zaledni del kompleksa, dimenzioniran na predviden dostop do obvozne ceste z istim profilom
kot v območju priključka. Zagotovi naj se tudi dostop do
zalednih, kmetijskih površin.
4.2. Komunalna infrastruktura
Vodovod
Za oskrbo območja s pitno vodo se predvidi priključitev
na obstoječi javni vodovod, ki se ob regionalni cesti R 333
rekonstruira. Predvidena poraba vode za dejavnost je 3 l/s,
pri čemer se naj upošteva še 1 l/s kot rezerva za večje število
porabnikov. Skupna poraba vode se predvidi na 12 l/s.
Kanalizacija
Predvideti je potrebno ločen sistem odvajanja odpadnih voda. Odvod fekalnih vod se izvede preko javne kanalizacije celotnega območja v primarni kanal preko rekonstruirane fekalne kanalizacije Hipot ali variantno na obstoječo
kanalizacijo naselja in na komunalno čistilno napravo Šentjernej. Dopušča se možnost izgradnje čistilnega bloka v
območju urejanja z zazidalnim načrtom kot vmesna faza do
igradnje čistilne naprave Šentjernej. Kapaciteta čistilnega
bloka se določi po znani končni količini fekalnih vod.
Kanalizacijski vod znotraj območja se projektira z upoštevanjem celotnega gravitacijskega območja. Zaradi možnosti vdora podtalne vode se vsi jaški v območju predvidijo
vodotesno.
Odvod meteorne vode se izvede preko kanalizacije v
vodotok Kaluder. Odvod padavinskih vod s parkirišč in utrjenih površin v okviru posameznih lokacij se izvede preko
lovilcev olj in maščob. V meteorno kanalizacijo se smejo
spuščati zgolj meteorne vode s parkirišč, cest in platojev
preko lovilcev olj in maščob ter vodo s streh in drugih strešin
in površin.
Odpadne tehnološke vode, ki bodo nastale pri pranju
tehnološke opreme, čiščenju prostorov in pranju delovnih
oblek, se morajo pred izpustom v kanalizacijski sistem obdelati v posebnem egalizacijskem bazenu po postopku, ki
bo zagotavljal razgradnjo prisotnih betalaktamskih antibiotikov do stopnje, ki bo omogočala skupaj s komunalno odpadno vodo čiščenje na običajni komunalni čistilni napravi.
Pri projektiranju kanalizacije je potrebno upoštevati
uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda
iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96).
4.3. Energetska infrastruktura
Za oskrbo kompleksa z električno energijo se izvede
trafo postaja in sicer v 1. fazi 630 kW z možnostjo razširitve
na 1000 kW ter rezervacijo prostora še za eno trafo postajo
enake kapacitete. Trafo postaja je zazankana in se navezuje
na 20kV daljnovod Iskre Hipot z elektrokabelsko kanalizacijo, po izgradnji kabelske kanalizacije pa se še dodatno
zazanka na 20 kV daljnovod Šentjernej – jug.
Vse omrežje znotraj kompleksa se predvidi v kabelski
izvedbi v kabelski kanalizaciji. Ob vseh notranjih cestah se
ob zunanjem robu cestišča izvede javna razsvetljava.
Ostale energetske vire, potrebne za delovanje strojne
opreme, bo potrebno proizvesti lokalno, na parceli. Osnovni
vir energije bo predstavljalo kurilno olje, oziroma zemeljski
plin, ko bo na razpolago. Vso omrežje se izvede kabelsko.
4.4. Zveze
Izvede se telefonska povezava preko optičnega kabla
iz telefonske centrale v kabelski kanalizaciji. Kabelsko kanalizacijo se izvede ob regionalni cesti in se jo upošteva v
projektu rekonstrukcije ceste. Tangiran zračni telefonski vod
se prestavi ob zahodno mejo tovarniškega območja in se ga
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kablira.
5. Usmeritve za varovanje naravnega in bivalnega okolja
5.1. Odstranjevanje odpadkov
Komunalni odpadki se zbirajo v zabojnikih znotraj območja urejanja in redno odvažajo na komunalno deponijo v
Leskovec. Odpadke, ki imajo značaj odpadnih surovin, je
potrebno zbirati ločeno v zabojnikih in jih odvažati v nadaljnjo predelavo.
Posebni odpadki (ostanki raztresenih surovin, odpadnega prahu s filtrov in kontaktne embalaže) ter nevarni odpadki (odpadne surovine, odpadni polizdelki, odpadni gotovi proizvodi in odpadni embalažni material, ki je bil v neposrednem stiku s surovinami, polizdelki ali gotovimi proizvodi)
se zbirajo na posebnem mestu v posebnih namenskih kontejnerjih in se odvažajo na centralno skladišče posebnih
odpadkov v Ločno Novo mesto.
S sodobnimi tehnološkimi pristopi in postopki proizvodnje
se naj zagotavi čim bolj zaprte tokokroge in minimalne materialne izgube med proizvodnjo in s tem čimmanj odpadkov.
5.2. Varstvo zraka
Pretok zraka v objektu je predpisan s farmacevtskimi
standardi. Posamezni prostori naj bodo klimatsko prirejeni
na način, ki bo preprečeval križanje zraka med prostori. Vsi
izpusti zraka iz proizvodnega objekta morajo biti filtrirani do
stopnje, predpisane z uredbo o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 73/94), uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih
snovi v zraku (Uradni list RS, št. 73/94) in uredbo o emisiji
snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/94).
5.3. Varstvo pred hrupom
V območju urejanja ravni hrupa ne smejo preseči mejnih dnevnih (60 db) in nočnih ravni hrupa (50 db), ki veljajo
za III. območje – mešano območje, skladno z odlokom o
maksimalno dovoljenih ravneh hrupa za posamezna območja naravnega in bivalnega okolja ter za bivalne prostore
(Uradni list SRS, št. 29/80 in sicer v delu, ki se nanaša na
bivalne prostore) ter z uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95 in 66/96).
6. Faznost gradnje
V 1. fazi se postavi proizvodni objekt in vsi spremljajoči
objekti ter uredijo priključki na infrastrukturo.
Za 2. fazo je predviden dodaten proizvodni objekt s
skladišči, namenjenimi skladiščenju zdravilnih učinkovin, repromateriala in gotovih proizvodov, enakih velikosti kot objekt v 1. fazi.
Osnovne energetsko-komunalne zmogljivosti se dimenzioniranjo na končno stanje.
7. Grafični prikaz programske zasnove

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
(kartografska dokumentacija k dolgoročnemu
in družbenemu planu)
Dopolni se kartografska dokumentacija k dolgoročnemu in družbenemu planu, izdelana na PKN 1: 5000 in sicer
karta Kostanjevica – 22 z območjem zazidalnega načrta.
Programska zasnova za zazidalni načrt Beta Šentjernej je
kot priloga sestavni del družbenega plana.
4. člen
(pričetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 012-47/95
Šentjernej, dne 22. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Šentjernej
Alojz Simončič l. r.
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Odlok o zazidalnem načrtu Beta Šentjernej

Na podlagi 17. člena statuta Občine Šentjernej (Uradni
list RS, št. 43/95) in 39. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85
in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93 in 47/93) je
Občinski svet občine Šentjernej na 31. redni seji dne 22.
12. 1997 sprejel

ODLOK
o zazidalnem načrtu Beta Šentjernej
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Skupščinski Dolenjski
list št. 24/86, 18/88, 6/89, 3/90, 10/90 in 9/91 ter
Uradni list RS, št. 17/92) in družbenega plana Občine Novo
mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski
Dolenjski list, št. 24/86, 18/88, 6/89, 15/90, 9/91 in
12/91 ter Uradni list RS, št. 7/92, 23/92, 28/92, 35/92,
50/92, 1/93, 28/93, 32/93, 60/93, 69/93, 20/94,
50/94, 71/94, 78/94, 23/95), ki velja na območju Občine Šentjernej na podlagi 105. člena statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 43/95), sprejme zazidalni načrt Beta
Šentjernej. Zazidalni načrt je izdelal Topos Dolenjske Toplice d.o.o. pod št. ZN–1/97 v novembru 1997.
Sestavljata ga tekstualni del in grafične priloge.
2. člen
Meja zazidalnega načrta poteka po zunanji meji zemljišča parc. št. 397/1 in vključuje del poti parc. št. 400/1 k.o.
Šentjernej. Območje urejanja obsega 2,66 ha zemljišč.
Izven območja zazidalnega načrta potekajo komunalni
vodi:
– meteorna kanalizacija, speljana v potok Kobila, ob
meji severnega dela zemljišča parc. št. 397/3 k.o. Šentjernej;
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– elektrokabelska kanalizacija, speljana po zemljišču
parc. št. 396/1 k.o. Šentjernej do trafopostaje Hipot, zgrajena na zemljišču parc. št. 396/1 iste k.o.;
– fekalna kanalizacija kot varianta priključitve na obstoječo kanalizacijo naselja po zemljišču parc. št. 400/2 ter
stp. 51, kjer se priključi na obstoječi jašek.
II. NAMEMBNOST PROSTORA
3. člen
Z zazidalnim načrtom se ureja območje ob industrijskem kompleksu nekdanje Iskre v Šentjerneju in se namenja za proizvodnjo betalaktamskih antibiotikov ter možnost
povečanja kapacitet obstoječim farmacevtskim oblikam za
proizvodnjo novejših in tehnološko zahtevnejših zdravilnih
oblik Tovarne zdravil Krka iz Novega mesta.
Predvideni objekti:
– proizvodna objekta s skladišči, namenjenimi skladiščenju zdravilnih učinkovin, repromateriala in gotovih proizvodov,
– skupni prostori z delilnico hrane in prostori za administracijo,
– energetsko-komunalni objekt, egalizacijski bazen in
cisterna za plin,
– vratarnica za kontrolo pristopa.
Uredi se tudi dovozna cesta s parkirišči za osebna in
tovorna vozila ter izvede potrebna komunalna oprema in
zunanje ureditve.
III. POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE
POSEGOV V PROSTOR
4. člen
Splošni pogoji za posege in oblikovanje območja
Koncept
Umestitev objektov v prostor naj upošteva značilno
strukturo naselja Šentjernej, ki je drobnega merila in postavljena kot obcestna ali vrstna pozidava, struktura neprimerljivo večjih gabaritov (bivša tovarna Iskra – sedaj Hipot in
drugi) pa je umaknjena za to drobno strukturo v notranjost
parcel in zaradi ravnega terena ni izpostavljena. Pri tem naj
se upošteva uveljavljeno prostorsko geometrijo (S-J, V-Z) z
izjemo objekta za skupne prostore, prehrano in administracijo, ki je tudi bistveno manjših dimenzij in se ga lahko
postavi bližje stanovanjskemu območju. Proizvodni del se
naj čimbolj odmakne od stanovanjskih hiš na jugu in na
zahodu, na severovzhodu, kjer bo industrija mejila na obstoječo oziroma bodočo sorodno dejavnost, ni posebnih pogojev.
Objekti
Objekt – 1. faza je tlorisnih dimenzij 46 x 36 m z
aneksom v jugozahodnem delu v velikosti 20 x 15 m za
vhod in skupne prostore. Objekt je v kasnejši etapi 1. faze
predviden za dozidavo po celotni širini, na zahodni strani za
8 m, na vzhodni pa za 20 m.
Objekt – 2. faza je enakih tlorisnih dimenzij s predvidenimi enakimi širitvami kot objekt 1. faze. Tlorisni gabariti se
lahko prilagodijo potrebam tehnologije do največ ± 5%.
Po višini lahko objekta obsegata pritličje in nadstropje
do skupne višine največ 12 m, del objekta za neproizvodno
namembnost naj bo visok največ 8 m, pri čemer mora biti
fasadni raster usklajen z osnovnim objektom.
Konstrukcijski raster naj se odraža na fasadah, ki naj
bodo v odtenkih zemeljskih barv. Odtenki so lahko tudi
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temnejši, poudarki na fasadah, ki označujejo firmo ali so
reklamni, naj ne bodo prevladujoč element fasad. Streha naj
bo čim temnejša, bela barva ali refleksna površina strehe ni
dovoljena.
Vratarnica ob vstopu v območje je predvidoma tlorisnih
dimenzij 8 x 5 m; velikost se lahko prilagodi dejanskim
potrebam in razpoložljivemu prostoru.
Za prečiščenje odpadnih tehnoloških se izvede egalizacijski bazen, predvidoma velikosti 20 x 10 m; končno
dimenzioniranje objekta se določi po znani količini odpadne
tehnološke vode, ki se jih lahko tudi redno odvaža na čistilno napravo TZ Krka v Ločno v Novem mestu. Bazen je v
celoti vkopan in v vodonepropustni konstrukciji. Severno od
bazena se locira cisterna za plin kapacitete 20 m3, med njo
in dostopno cesto pa izvede pretakalna ploščad.
Energetsko-komunalni objekt je tlorisne velikosti 16 x
10 m, ki se v 2. fazi dozida za tlorisno velikost 10 x 10 m z
možnostjo odstopanja glede na dejanske potrebe in razpoložljiv prostor. Na južni strani tega objekta se locira trafo postaja,
v 1. fazi za 630 kW z možnostjo razširitve na 1000 kW v 2.
fazi. Ob njej je predvidena rezervacija prostora še za eno trafo
postajo enake kapacitete. Med energetsko-komunalnim objektom in odjemnim mestom objektov se izvede kolektor komunalnih naprav – kineto, ki jo je možno glede na konstrukcijske zahteve izvesti nadzemno ali podzemno.
IV. POGOJI ZA ZUNANJE IN DRUGE UREDITVE
5. člen
Zunanje površine
Na stičnem območju s stanovanjskim predelom in v
smeri obdelovalnih površin se naj izvede zelena bariera z
linijsko zasajenim drevjem in grmičevjem ter lesenim plotom. Obstoječ drevored smrek na robu stanovanjskega območja se ohrani.
Parkirne površine
Parkirne površine se naj uredijo ob vstopu v območje
ob južnem in vzhodnem robu parcele za zaposlene ter v
jugozahodnem delu, znotraj tovarniške ograje, za poslovne
stranke. Skupaj je teh parkirnih mest 79. Tri parkirna mesta
se uredijo za tovorni promet v severnem delu območja.
V. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO TER
DRUGO UREDITEV OBMOČJA
6. člen
Cestno omrežje
Območje urejanja se priključuje na regionalno cesto
R 333 Novo mesto–Šentjernej preko štirikrakega križišča z
upoštevanjem priključevanja lokalne ceste proti Stari vasi.
Križišče je predmet posebne dokumentacije za rekonstrukcijo regionalne ceste R333.
Uvoz v območje se dimenzionira na težki promet, to je
25 kN. Širina voznih pasov je 2 x 3 m s hodnikom za pešce
širine 1,60 m ter bankinama po 0,50 m. Upošteva naj se
tudi dostop z obvozne ceste Šentjerneja kot dolgoročna
rešitev napajanja območja.
Cestni sistem v območju urejanja se naj zasnuje hiearhično in sicer kot dostop v kompleks BETA in parkirišče za
zaposlene (cesta A – A) ter kot dostop v zaledni del kompleksa, dimenzioniran na predviden dostop do obvozne ceste (cesta B – B) z istim profilom kot v območju priključka
oziroma v ožjem profilu v delu, ki ima le funkcijo požarne
ceste. Zagotovi se dostop do zalednih, kmetijskih površin
(cesta C – C).
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Pri projektiranju cestnega omrežja se upošteva zakon o
cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87) in
pravilnik o tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati javne
ceste in njihovi elementi zunaj naselja s stališča prometne
varnosti (Uradni list SFRJ, št. 31/81) ter pravilnik o minimalnih pogojih za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih
postajališč (Uradni list SRS, št. 17/82).
Pri projektiranju parkirišč se upoštevajo tehnični normativi za projektiranje in opremo mestnih prometnih površin
(PTI, Ljubljana).
7. člen
Vodovod
Za oskrbo območja s pitno vodo se predvidi priključitev
na obstoječi javni vodovod, ki se ob regionalni cesti R 333
rekonstruira.
Predvidena poraba vode za dejavnost je 3 l/s, pri čemer se naj upošteva še 1 l/s kot rezerva za večje število
porabnikov. Skupna poraba vode se predvidi na 12 l/s.
Vodovod se v celoti izvede iz LTŽ cevi različnih profilov.
Profili se definirajo po znanem končnem odvzemu. Minimalni profil je LTŽ (PEHD) 100. Priključke objektov je potrebno
izvesti preko kontrolnega vodomernega jaška.
Pri projektiranju in izvedbi vodovoda se upošteva:
– odlok o javnem vodovodu in o oskrbi prebivalcev z
vodo Občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št.
13/87),
– tehnični pravilnik o javnem vodovodu (Skupščinski
Dolenjski list, št. 6/87),
– odlok o zaščiti vodnih virov na območju Občine Novo
mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 13/83),
– pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno mrežo
(Uradni list RS, št. 30/91).
8. člen
Kanalizacija
Predvideti je potrebno ločen sistem odvajanja odpadnih voda. Odvod fekalnih vod se izvede preko javne kanalizacije celotnega območja v primarni kanal preko rekonstruirane fekalne kanalizacije Hipot ali variantno na obstoječo
kanalizacijo naselja in na komunalno čistilno napravo Šentjernej. Dopušča se možnost izgradnje čistilnega bloka v
območju urejanja z zazidalnim načrtom kot vmesna faza do
izgradnje čistilne naprave Šentjernej. Kapaciteta čistilnega
bloka se določi po znani končni količini fekalnih vod.
Kanalizacijski vod znotraj območja se projektira z upoštevanjem celotnega gravitacijskega območja. Zaradi možnosti vdora podtalne vode se vsi jaški v območju predvidijo
vodotesno.
Odvod meteorne vode se izvede preko kanalizacije v
vodotok Kaluder. Odvod padavinskih vod s parkirišč in utrjenih površin v okviru posameznih lokacij se izvede preko
lovilcev olj in maščob. V meteorno kanalizacijo se smejo
spuščati zgolj meteorne vode s parkirišč, cest in platojev
preko lovilcev olj in maščob ter vodo s streh in drugih strešin
in površin.
Odpadne tehnološke vode se morajo pred izpustom v
kanalizacijski sistem obdelati v posebnem egalizacijskem
bazenu po postopku, ki bo zagotavljal razgradnjo prisotnih
betalaktamskih antibiotikov do stopnje, ki bo omogočala
skupaj s komunalno odpadno vodo čiščenje na običajni
komunalni čistilni napravi.
Pri projektiranju kanalizacije je potrebno upoštevati
uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda
iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96).

Uradni list Republike Slovenije
9. člen
Energetsko omrežje
Za oskrbo kompleksa z električno energijo se izvede
trafo postaja in sicer v 1. fazi 630 kW z možnostjo razširitve
na 1000 kW ter rezervacijo prostora še za eno trafo postajo
enake kapacitete. Trafo postaja je zazankana in se navezuje
na 20kV daljnovod Iskre Hipot z elektrokabelsko kanalizacijo 4 x PVC 160, po izgradnji kabelske kanalizacije pa se še
dodatno zazanka na 20 kV daljnovod Šentjernej – jug.
Vse omrežje znotraj kompleksa se predvidi v kabelski
izvedbi v kabelski kanalizaciji. Ob vseh notranjih cestah se
ob zunanjem robu cestišča izvede javna razsvetljava. Razporeditev svetilk je razvidna iz zbirne situacije komunalnih naprav, medsebojna oddaljenost svetilk naj ne bo večja od 40
m. Svetilke naj bodo izbrane posebej za celoten kompleks,
biti morajo poenotene in usklajene s tipologijo ostalih objektov in ureditev.
Ostale energetske vire, potrebne za delovanje strojne
opreme, bo potrebno proizvesti lokalno, na parceli. Osnovni
vir energije bo predstavljal plin, za kar je predvidena plinska
cisterna kapacitete 20 m 3, oziroma zemeljski plin, ko bo na
razpolago. Vse omrežje se izvede kabelsko.
10. člen
Tk omrežje in zveze
Izvede se telefonska povezava preko optičnega kabla
iz telefonske centrale v kabelski kanalizaciji. Kabelsko kanalizacijo se izvede ob regionalni cesti in se jo upošteva v
projektu rekonstrukcije ceste. Tangiran zračni telefonski vod
se prestavi ob zahodno mejo tovarniškega območja in se ga
kablira.
11. člen
Odstranjevanje odpadkov
Komunalni odpadki se zbirajo v zabojnikih znotraj območja urejanja in redno odvažajo na komunalno deponijo v
Leskovec. Odpadke, ki imajo značaj odpadnih surovin, je
potrebno zbirati ločeno v zabojnikih in jih odvažati v nadaljnjo predelavo.
Posebni odpadki (ostanki raztresenih surovin, odpadnega prahu s filtrov in kontaktne embalaže) ter nevarni odpadki (odpadne surovine, odpadni polizdelki, odpadni gotovi proizvodi in odpadni embalažni material, ki je bil v neposrednem stiku s surovinami, polizdelki ali gotovimi proizvodi)
se zbirajo na posebnem mestu v posebnih namenskih kontejnerjih in se odvažajo na centralno skladišče posebnih
odpadkov v Ločno Novo mesto.
S sodobnimi tehnološkimi pristopi in postopki proizvodnje se naj zagotovi čim bolj zaprte tokokroge in minimalne
materialne izgube med proizvodnjo in s tem čimmanj odpadkov.
VI. OSTALI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
12. člen
Varstvo voda
V potok Kaluder je dovoljeno spuščati le meteorne in
prečiščene vode, vsebnost snovi pa mora biti v zakonsko
določenih mejah.
13. člen
Varstvo pred hrupom
Investitor je z orientacijo objektov in ustrezno razmestitvijo posameznih dejavnosti v objektih ter upoštevanjem najsodobnejših tehnoloških dosežkov za zmanjšanje stopnje
hrupa pri viru samem dolžan zagotoviti, da ravni hrupa v
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območju urejanja ne bodo presegle mejnih dnevnih (60db)
in nočnih ravni hrupa (50db), ki veljajo za III. območje –
mešano območje, skladno z odlokom o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa za posamezna območja naravnega in
bivalnega okolja ter za bivalne prostore (Uradni list SRS, št.
29/80 in sicer v delu, ki se nanaša na bivalne prostore) ter z
uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list
RS, št. 45/95 in 66/96).
14. člen
Varstvo zraka
Pretok zraka v objektu je predpisan s farmacevtskimi
standardi. Posamezni prostori naj bodo klimatsko prirejeni
na način, ki bo preprečeval križanje zraka med prostori.
Vsi izpusti zraka iz proizvodnega objekta morajo biti filtrirani do stopnje, predpisane z uredbo o emisiji snovi v zrak iz
nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št.
73/94), uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih
vrednostih snovi v zraku (Uradni list RS, št. 73/94) in
uredbo o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni list
RS, št. 73/94).
Povzročitelj obremenitve okolja je dolžan skladno s
predpisi o obratovalnem monitoringu izvajati prve in občasne meritve emisij v okolje, o rezultatih pa obveščati lokalno
skupnost.
15. člen
Varstvo kmetijskih zemljišč
Investitor mora plodno zemljo pred izkopom deponirati
v delovnih pasovih v nasipu višine največ 2m in ločeno od
ostalega izkopa. Po izvršenih delih se humus uporabi ob
zunanjih ureditvah (park, zelenice ipd.).
16. člen
Varstvo pred požarom
Požarno varstvo vseh objektov in lokacije mora biti
urejeno v skladu z veljavnimi požarno-varstvenimi predpisi,
pri čemer se mora dodatno požarno varstvo zagotoviti s
sistemom avtomatskih in ročnih javljalnikov požara v vseh
objektih ter sistemom kontrole celotne lokacije s strani v ta
namen usposobljenega osebja.
Notranji (krožni) cestni sistem omogoča dostop do obeh
proizvodnih objektov z vseh strani, s čimer se zagotavlja
dostop z vozili za intervencijo in za razmeščanje opreme za
gasilce (v skladu z SIST DIN 14090, maj 1996), zazankano
hidrantno omrežje pa mora zagotavljati zadostne količine
požarne vode.
Vnetljive snovi se v območju zazidalnega načrta ne
smejo skladiščiti; potrebne količine koncentriranega etanola (dnevno ne bodo presegale 30 kg) se pripeljejo v ustrezni
embalaži iz skladišča v Ločni in namestijo v proizvodnem
prostoru, ki mora biti temu ustrezno opremljen.
17. člen
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Pri načrtovanju novih objektov je potrebno upoštevati
določila odredbe o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih
objektov v potresnih območjih (Uradni list SRS, št. 18/63)
za območje seizmične intenzitete VII. stopnje lestvice Mercalli-Cancan-Seiberg.
Zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za
zaščito pred posledicami naravnih in drugih nesreč ter pred
vojnimi dejstvovanji glede na določbe uredbe o graditvi in
vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96) ni potrebno predvideti.
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VII. FAZNOST IZVAJANJA ZAZIDALNEGA NAČRTA
18. člen
Izvajanje zazidalnega načrta je predvideno v 2 fazah
V 1. fazi se postavi proizvodni objekt in vsi spremljajoči
objekti ter uredijo priključki na infrastrukturo.
Za 2. fazo je predviden dodaten proizvodni objekt s
skladišči, namenjenimi skladiščenju zdravilnih učinkovin, repromateriala in gotovih proizvodov, enakih velikosti kot objekt v 1. fazi.
Osnovne energetsko-komunalne zmogljivosti se dimenzioniranjo na končno stanje.
Faznost gradenj je dovoljena tudi v drugačnem zaporedju, če predstavlja zaključeno celoto tudi v smislu potrebne komunalne opreme.
VIII. ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ
19. člen
Zemljišča, ki ne bodo zazidana v prvi fazi, se lahko
uporabljajo za enak namen, kot so se uporabljala pred veljavnostjo tega odloka.
IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
PRI IZVAJANJU ZAZIDALNEGA NAČRTA
20. člen
Sočasno z gradnjo objektov, predvidenih v 1. fazi se
morajo izvesti vsi manjkajoči primarni komunalni vodi. Obratovanje objektov pred komunalno opremo območja ni dovoljeno.
X. TOLERANCE
21. člen
Odstopanja od določil tega zazidalnega načrta so možna v tlorisnih gabaritih objektov ob pogojih 5. člena tega
odloka, pri čemer se morajo ohraniti gradbene linije objektov v smeri napajalnih cest ter struktura zazidave.
Odstopanja so dovoljena tudi pri višinskih kotah, če se
ob izdelavi projektne dokumentacije podajo racionalnejše
rešitve.
XI. KONČNE DOLOČBE
22. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati določba
102. člena odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središča občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 9/91) in sicer določila za morfološko
enoto ME 284 IV/B1 – območje tovarne Iskra v delu, ki se
nanaša na parc. št. 397/1 in 400/1 k.o. Šentjernej.
23. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega zazidalnega načrta opravlja MOP, Inšpektorat za okolje in prostor,
Enota Novo mesto.
24. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled pri občinski upravi
Občine Šentjernej.
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25. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije

ŠKOCJAN
85.

Št. 012-48/95
Šentjernej, dne 22. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Šentjernej
Alojz Simončič l. r.

84.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka
o spremembi in dopolnitvi odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna
središča Občine Novo mesto – za naselje
Šentjernej

Na podlagi 17. člena statuta Občine Šentjernej (Uradni
list RS, št. 43/95) ter 37. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85
in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in
71/93) je Občinski svet občine Šentjernej na 31. redni seji
dne 22. 12. 1997 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembi
in dopolnitvi odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za pomembnejša lokalna središča
Občine Novo mesto – za naselje Šentjernej
1
Javno se razgrne osnutek odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto – za naselje
Šentjernej.

Na podlagi 7. člena statuta Občine Škocjan (Uradni list
RS, št. 29/95) ter 6. člena uredbe o oblikovanju cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 63/97) je Občinski svet
občine Škocjan na 33. redni seji dne 15. decembra 1997
sprejel

ODLOK
o prenehanju veljavnosti odloka o prispevku
za investicijska vlaganja na področjih
vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih
voda in odlaganja komunalnih odpadkov
1. člen
S tem odlokom se z dnem 1. 2. 1998, razveljavi odlok
o prispevku za investicijska vlaganja na področjih vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in odlaganja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 6/97) in spremembe in
dopolnitve tega odloka (Uradni list RS, št. 68/97).
2. člen
S 1. 2. 1998 se prispevek za investicijska vlaganja na
področjih vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda
in odlaganja komunalnih odpadkov vključi v ceno in sicer v
enaki višini, kot je bil v veljavi na dan uveljavitve uredbe o
načinu oblikovanja cen komunalnih storitev (Uradni list RS,
št. 63/97).
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 2. 1998 dalje.
Št. 464-97
Škocjan, dne 15. decembra 1997.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Škocjan
Marija Halas l. r.

2
Osnutek iz 1. člena tega sklepa bo razgrnjen v prostorih Občine Šentjernej vsak delovni dan od 7. do 15. ure,
trideset dni od objave sklepa v Uradnem listu RS.
V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava osnutka. Obveščanje občanov o javni obravnavi bo
organizirano na krajevno običajen način.

ŠKOFJA LOKA
86.

3
Podjetja in druge organizacije, organi, društva in občani lahko podajo pisne pripombe, mnenja in predloge na
kraju razgrnitve ali pa jih pisno pošljejo na Občino Šentjernej.
Št. 061-95/382
Šentjernej, dne 22. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Šentjernej
Alojz Simončič l. r.

Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o
prispevku za investicijska vlaganja na področjih
vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih
voda in odlaganja komunalnih odpadkov

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Škofja Loka za leto 1997

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 57/94, 14/95) in zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94) je Občinski svet občine
Škofja Loka na 26. seji dne 18. 12. 1997 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Občine Škofja
Loka za leto 1997
1. člen
V odloku o proračunu Občine Škofja Loka za leto 1997
(Uradni list RS, št. 25/97) se 3. člen odloka spremeni tako,
da se glasi:
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Proračun Občine Škofja Loka za leto 1997 obsega:
prihodke v višini
1.357,266.791 SIT
odhodke v višini
1.373,115.574 SIT
primanjkljaj v višini
15,848.783 SIT
Primanjkljaj je pokrit z zadolžitvijo občine v višini
15,848.783 SIT in prikazan v računu financiranja.

Če uporabniki utemeljeno menijo, da cene, ki se jim
zaračunavajo niso v skladu s tem odlokom, imajo tudi po
tem aktu zagotovljeno varstvo svojih pravic. Uporabniki lahko, sklicevaje na to določbo, vlagajo pritožbe na pristojno
(tržno) inšpekcijo, občino ali podajo pobude na naslov sveta
za varstvo uporabnikov javnih dobrin.

2. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov s podrobno razporeditvijo odhodkov je sestavni del tega odloka.

Sprememba cen

3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in se uporablja za proračunsko
leto 1997.
Št. 401-2/97
Škofja Loka, dne 18. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

87.

Odlok o dajanju soglasja k cenam proizvodov
javnih dobrin in storitev

Na podlagi 59. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93) in 9. člena odloka o
izvajanju gospodarskih javnih služb s podelitvijo koncesije
(Uradni list RS, št. 28/96, 31/97 in 68/97) in 18. člena
statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95) je
Občinski svet občine Škofja Loka na 26. seji dne 18. 12.
1997 sprejel

ODLOK
o dajanju soglasja k cenam proizvodov javnih
dobrin in storitev
1. člen
S tem odlokom se določi ukrep določitve cen in pridobitev soglasja k cenam proizvodov javnih dobrin in storitev v
Občini Škofja Loka in način pridobitve soglasja k spremembi
cen proizvodov javnih dobrin in storitev, ki se v Občini Škofja
Loka zagotavljajo z gospodarskimi javnimi službami, določenimi v 2. členu odloka o izvajanju gospodarskih javnih služb
s podelitvijo koncesije (Uradni list RS, št. 28/96, 31/97 in
68/97).
2. člen
Najvišje cene proizvodov javnih dobrin in storitev na
območju Občine Škofja Loka določi Občinski svet občine
Škofja Loka s sklepom.
Soglasje k spremembi cen iz 1. člena tega odloka daje
župan Občine Škofja Loka. Preden da soglasje k spremembi cen, mora župan od občinskega sveta pridobiti mnenje o
spremembi cen in podati ustrezno obrazložitev.

4. člen
Izvajalci morajo najmanj trideset dni pred želeno spremembo cen proizvodov javnih dobrin in storitev na naslov
župana nasloviti vlogo, ki mora vsebovati:
– naziv in sedež izvajalca s predložitvijo odločbe upravne enote o opravljanju dejavnosti,
– ceno po vrstah storitve in vrstah porabnikov, veljavno
na dan vloge, ki temelji na uradnem soglasju ali dovoljenju,
– navedba območja, kjer se uporablja veljavna cena,
– predlog nove cene z navedbo storitve in predlagani
datum uveljavitve,
– analizo strukture predloga nove cene (elementi in
ceno po vrstah storitev, ki jo plačujejo posamezni porabniki
s prikazom tudi raznih prispevkov in taks),
– pregled prihodkov in odhodkov ter njihovo strukturo
za storitev za katero se vlaga zahtevek za obdobje preteklih
treh let do datuma vložitve (če izvajalec opravlja storitev
krajše obdobje, pa za celotno obdobje opravljanja),
– navedba vseh storitev, ki jih izvajalec (podjetje) opravlja kot gospodarsko javno službo in pregled prihodkov in
odhodkov ter njihovo strukturo za te storitve za preteklo
obdobje treh let do datuma vložitve,
– bilanco uspeha in bilanco stanja za dve leti pred
letom za katero izvajalec vlaga zahtevek za spremembo cene.
Če se ugotovi, da vloga ni popolna, se v pozivu na
dopolnitev vloge izvajalcu določi rok, v katerem mora izvajalec vlogo dopolniti. Če izvajalec v roku in na način, ki je
določen v pozivu vloge ne dopolni, se šteje, da vloga ni bila
vložena. O pravilni in popolni vlogi mora župan odločiti v
roku tridesetih dni.
5. člen
Izvajalci lahko spremenijo cene proizvodov javnih dobrin in storitev le na podlagi vloge in pridobljenega soglasja
župana Občine Škofja Loka.
Cene proizvodov javnih dobrin in storitev se lahko spremenijo linearno največ za odstotek, ki ne presega odstotek
rasti cen industrijskih izdelkov pri proizvajalcih v obdobju
šestih mesecev pred vlogo za povišanje.
Rast cen industrijskih izdelkov pri proizvajalcih se ugotavlja na podlagi podatkov Statističnega urada Republike
Slovenije.
6. člen
Nadzor nad upoštevanjem določb tega odloka glede
spoštovanja dovoljenih cen in obračunavanja pri izvajalcih
opravlja pristojna inšpekcija.
Prehodne in končna določba

3. člen
Cene javnih dobrin in storitev, določenih na podlagi 2.
člena tega odloka in postopek za spremembo cen morajo
obvezno upoštevati in spoštovati vse fizične in pravne osebe, ki na območju Občine Škofja Loka izvajajo gospodarske
javne službe (v nadaljevanju: izvajalci) in uporabniki.

7. člen
Izvajalci, ki pridobijo pozitivno soglasje, so zavezani
spoštovati tudi odredbo pristojnega ministrstva o pošiljanju
obvestila o spremembi cen ali drug soroden predpis, ki
ureja to področje.
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8. člen
Izvajalci na območju Občine Škofja Loka, ki obračunavajo cene proizvodov javnih dobrin in storitev, ki brez obračunanega prometnega davka presegajo najvišje cene, določene v sklepu občinskega sveta, so dolžni cene uskladiti
najkasneje v 30 dneh po uveljavitvi sklepa ali postopati po
določbah 4. člena tega odloka.
Finančna sredstva, ki jih je izvajalec pridobil iz naslova
neupravičenega obračunavanja cen in taka ugotovitev tudi
izhaja iz odločbe pristojne inšpekcije, mora izvajalec v roku
osmih dni po pravnomočnosti odločbe nakazati na žiro račun Občine Škofja Loka in s tem postanejo prihodek proračuna.
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 301-73/94
Škofja Loka, dne 18. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

ŠMARJE PRI JELŠAH
88.

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Šmarje pri Jelšah za leto 1997

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 18. člena in 71. člena statuta Občine
Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 34/95) ter 25. člena
poslovnika Občinskega sveta občine Šmarje pri Jelšah, je
Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na seji dne 18. 12.
1997 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Občine Šmarje
pri Jelšah za leto 1997
1. člen
V odloku o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto
1997 (Uradni list RS, št. 25/97), se 3. člen spremeni tako,
da glasi:
Skupni prihodki proračuna Občine Šmarje pri Jelšah
za leto 1997 znašajo skupaj z računom financiranja
721,268.000 SIT, skupni odhodki pa 721,268.000 SIT.
Prihodki so razdeljeni na prihodke za zagotovljeno porabo in prihodke za druge naloge.
2. člen
Spremeni se 4. člen, ki glasi:
Pregled prihodkov in odhodkov popravka občinskega
proračuna in njihova razporeditev je zajeta v popravku bilance prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del odloka o popravku odloka proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto
1997.
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3. člen
Ta sprememba odloka začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu RS.
Št. 061-112/97
Šmarje pri Jelšah, dne 19. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Šmarje pri Jelšah
Stanko Javornik l. r.

89.

Odlok o spremembi odloka o organizaciji in
delovnem področju občinske uprave

Na podlagi prvega odstavka 49. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 73/93 do 70/97) in 52.
člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št.
34/95 in 17/96) je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah
na redni seji dne 18. 12. 1997 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o organizaciji in delovnem
področju občinske uprave
1. člen
V odloku o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave se dopolni drugi odstavek 3. člena tako, da se za
besedilom:
“3. oddelek za okolje in prostor” doda:
“v katerem je organiziran režijski obrat”.
2. člen
V 6. členu se črtajo 5., 6., 13., 14., 15., 16., 17., 18.
alinea.
3. člen
Doda se drugi odstavek 6. člena, ki glasi:
“Režijski obrat opravlja naslednje naloge:
– gospodari s stavbnimi zemljišči v skladu z zakonom o
stavbnih zemljiščih,
– ugotavlja javni interes za pridobitev zemljišč za potrebe občine,
– vodi evidenco stavbnih zemljišč,
– vodi evidenco zavezancev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
– obračunava višino nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in izvaja nadzor nad plačili,
– obračunava višino komunalnega prispevka, izdaja ustrezne odločbe, vodi evidenco o izdanih odločbah in plačilih
komunalnega prispevka,
– obračunava in vodi evidenco komunalnih taks ter
izdaja ustrezne odločbe,
– pripravlja in vodi investicije ter upravlja in gospodari z
infrastrukturnimi objekti, napravami ipd.,
– vodi kataster infrastrukturnih objektov gospodarskih
javnih služb,
– ureja javne poti in poti za pešce,
– ureja javna parkirišča,
– vzdržuje javne zelenice,
– izvaja manjša popravila na občinskih cestah in drugih
občinskih objektih,
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– vzdržuje nepremičnine v lasti občine,
– izvaja komunalno-redarstveni nadzor,
– po določilih občinskih odlokov in v okviru teh pooblastil skrbi za javni red in mir v občini,
– opravlja nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami,
– skupaj s krajevnimi skupnostmi organizira zimsko
službo,
– vodi evidenco poslovnih prostorov, izvaja operativne
naloge v zvezi z oddajo poslovnih prostorov v najem, vodi
evidenco plačanih najemnin.”
4. člen
V prvem odstavku 7. člena se prvi stavek dopolni tako,
da se pred piko doda besedilo:
– ”režijski obrat vodi vodja režijskega obrata.”
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-113/97
Šmarje pri Jelšah, dne 19. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Šmarje pri Jelšah
Stanko Javornik l. r.

90.

Odlok o upravljanju in načinu oddajanja športne
dvorane pri Osnovni šoli Šmarje pri Jelšah v
uporabo

Na podlagi 18. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah
(Uradni list RS, št. 34/95 in 17/96), je Občinski svet občine
Šmarje pri Jelšah na seji dne 27. 11. 1997 sprejel

ODLOK
o upravljanju in načinu oddajanja športne
dvorane pri Osnovni šoli Šmarje pri Jelšah
v uporabo
1. člen
S tem odlokom se določa način upravljanja, oddajanja
športne dvorane pri Osnovni šoli Šmarje pri Jelšah (v nadaljevanju: športne dvorane) v uporabo, višina uporabnine in
način plačila uporabnine.
2. člen
Občina Šmarje pri Jelšah daje športno dvorano v upravljanje Osnovni šoli Šmarje pri Jelšah. Osnovna šola jo uporablja v času pouka in interesnih dejavnosti, praviloma do
14. ure. Po končanem pouku in interesnih dejavnostih daje
šola športno dvorano v uporabo drugim uporabnikom v skladu s sprejetim programom dela in urnikom zasedenosti športne dvorane. Športna dvorana je lahko v uporabi do 21. ure
od ponedeljka do petka. V soboto in nedeljo je športna
dvorana praviloma v uporabi za tekme.
3. člen
Pri uporabi športne dvorane imajo prednost tisti programi športnih društev, ki vključujejo otroke in mladino do
18. leta starosti in so vključeni v sprejeti program športa
Občine Šmarje pri Jelšah.
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4. člen
Program uporabe in urnik zasedenosti športne dvorane
pripravi in sprejme komisija za šport pri Občinskem svetu
občine Šmarje pri Jelšah v začetku šolskega leta.
K programu daje soglasje občinski svet.
5. člen
Nadzor nad uporabo športne dvorane v popoldanskem
času od ponedeljka do petka, ob sobotah in nedeljah vodi
Osnovna šola Šmarje pri Jelšah, ki v ta namen zaposli upravljalca športne dvorane. Upravljalec športne dvorane je hkrati
tudi organizator in koordinator športnih dejavnosti v športni
dvorani. Šola poskrbi tudi za redno čiščenje in vzdrževanje
športne dvorane.
6. člen
Cene za uporabo športne dvorane so od 1. 12. 1997
dalje sledeče:
a) Za športna društva in klube, katerih program vključuje otroke in mladino do 18. leta starosti in so vključeni v
program športa Občine Šmarje pri Jelšah:
– 1/3 športne dvorane 800 SIT na uro,
– cela športna dvorana 2.400 SIT na uro.
b) Za športna durštva in klube za športno udejstvovanje, rekreacijo, skupine in posameznike iz Občine Šmarje
pri Jelšah:
– 1/3 športne dvorane 1.000 SIT na uro,
– cela športna dvorana 3.000 SIT na uro.
c) Za društva in klube ter ostale uporabnike izven Občine Šmarje pri Jelšah:
– 1/3 športne dvorane 1.400 SIT,
– cela športna dvorana 4.200 SIT.
d) Najem športne dvorane za organizacijo tekme je
12.000 SIT.
Cene se indeksirajo z rastjo cen energije in naftnih
derivatov.
Cene za fitnes se oblikujejo v skladu s sprejetim programom uporabe fitnesa.
Cene najema športne dvorane za prireditve komercialnega pomena se oblikujejo na podlagi ekonomskih kriterijev. Opredelijo se v pogodbi za posamezno prireditev.
7. člen
Z vsakim uporabnikom športne dvorane šola sklene
pogodbo o najemu športne dvorane, ki vsebuje vse pravice
in obveznosti uporabnika in najemodajalca. Pogodbe o oddaji športne dvorane v uporabo, podatke o prihodkih in
porabi sredstev iz naslova oddaje športne dvorane v uporabo, pošilja šola Občini Šmarje pri Jelšah, oddelku za družbene dejavnosti, ki o tem vsako leto pripravi poročilo za
občinski svet.
8. člen
Sredstva, pridobljena iz naslova oddaje športne dvorane v uporabo, šola porabi namensko za:
– ogrevanje in poravnavanje ostalih materialnih stroškov športne dvorane,
– vzdrževanje športne dvorane,
– čiščenje športne dvorane,
– osebni dohodek in ostale osebne prejemke upravljalca dvorane.
9. člen
Najemnina za uporabo športne dvorane za športna društva in klube, ki so vključeni v sprejete programe športa v
Občini Šmarje pri Jelšah, se nakazuje šoli direktno iz ob-
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činskega proračuna iz sredstev za šport. Ostalim uporabnikom športne dvorane izstavlja račune za uporabo osnovna
šola.
10. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 061-102/97
Šmarje pri Jelšah, dne 28. novembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Šmarje pri Jelšah
Stanko Javornik l. r.

TREBNJE
91.

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Trebnje za leto 1997

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97 in 70/97)
in na podlagi določil zakona o financiranju občin (Uradni list
RS, št. 80/94) je Občinski svet občine Trebnje na seji dne
23. 12. 1997 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Občine
Trebnje za leto 1997
1. člen
3. člen odloka o proračunu Občine Trebnje za leto
1997 (Uradni list RS, št. 50/97) se spremeni tako, da se
glasi:
Občinski proračun sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov in račun financiranja.
V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov,
pokrivanje primanjkljaja iz leta 1996 in zadolževanje občine,
ki je povezano s financiranjem salda bilance prihodkov in
odhodkov.
Občinski proračun za leto 1997 se določa v naslednjih
zneskih:
Bilanca prihodkov in odhodkov

92.

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95 in
70/97) in na podlagi določil zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94) ter 19. člena statuta Občine
Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95) je Občinski svet občine
Trebnje na 29. seji dne 23. 12. 1997 sprejel

ODLOK
o začasnem financiranju potreb iz proračuna
Občine Trebnje v letu 1998
1. člen
Potrebe uporabnikov proračunskih sredstev Občine
Trebnje se do sprejetja proračuna Občine Trebnje za leto
1998 začasno financirajo na podlagi proračuna za leto
1997.
2. člen
Pri začasnem financiranju po prejšnjem členu se smejo
mesečno uporabljati dvanajstine sredstev po proračunu za
leto 1997.
3. člen
Odhodki, izvršeni po tem odloku, so sestavni del proračuna Občine Trebnje za leto 1998 in se morajo izkazati v
njegovem zaključnem računu.
4. člen
Določila odloka o proračunu Občine Trebnje za leto
1997 se smiselno uporabljajo tudi v času začasnega financiranja v letu 1998.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja
1998.
Št. 402-1/98-2
Trebnje, dne 24. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Trebnje
dr. Marjan Peter Pavlin l. r.

Račun financiranja

Prihodki
1.046,319.000 SIT
52,000.000 SIT
Odhodki
1.041,819.000 SIT
56,500.000 SIT
Presežek
4,500.000 SIT
Primanjkljaj
4,500.000 SIT
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in računu
financiranja, ki sta sestavni del občinskega proračuna.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 401-2/97-10
Trebnje, dne 24. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Trebnje
dr. Marjan Peter Pavlin l. r.

Odlok o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Občine Trebnje v letu 1998

93.

Uredba o prenehanju veljavnosti uredbe o
taksah za obremenjevanje okolja

Na podlagi 6. člena uredbe o oblikovanju cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 63/97) in 18. člena statuta
Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet
občine Trebnje na 29. seji dne 23. 12. 1997 sprejel

UREDBO
o prenehanju veljavnosti uredbe o taksah
za obremenjevanje okolja
1. člen
Uredba o taksah za obremenjevanje okolja (Uradni list
RS, št. 46/94) preneha veljati in se višina takse na dan
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10. 10. 1997 vključi v osnovno ceno za naslednje komunalne dejavnosti:
– zbiranje, odvoz in urejeno odlaganje odpadkov,
– ravnanje z odpadnimi vodami,
– eksploatacija, distribucija in uporaba pitne vode.
2. člen
Ta uredba začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 1. 1998.
Št. 417-3/97-3
Trebnje, dne 23. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Trebnje
dr. Marjan Peter Pavlin l. r.

TRŽIČ
94.

Sklep o oblikovanju dela cene vode za
razširjeno reprodukcijo

Št.

5
Cena vode za razširjeno reprodukcijo se povišuje v
skladu s predpisi, ki veljajo za oblikovanje cen komunalnih
storitev.
6
Zbrana sredstva od dela cene vode za razširjeno reprodukcijo, zmanjšana za odstotek prometnega davka, se uporabljajo za razvoj in vzdrževanje komunalnih objektov in naprav po posameznih dejavnostih vodovoda, kanalizacije, odvoza in deponiranja odpadkov.
7
Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1998
dalje.
8
Z začetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati uredba o taksi za obremenjevanje okolja (Uradni list RS, št.
64/95).
Št. 353-019/95-06
Tržič, dne 18. decembra 1997.

Na podlagi 6. člena uredbe o načinu oblikovanja cen
komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 63/97) in na podlagi
16. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 41/95 in
33/97) je Občinski svet občine Tržič na 11. izredni seji dne
18. 12. 1997 sprejel

Predsednik
Občinskega sveta
občine Tržič
Peter Smuk, dipl. inž. l. r.

SKLEP
o oblikovanju dela cene vode za razširjeno
reprodukcijo
1
S tem sklepom se cena vode za gospodinjstva in gospodarstvo v Občini Tržič ne poveča. Spremeni se le struktura oblikovanja cene vode in sicer tako, da se v del cene
vode za razširjeno reprodukcijo, namenjen razvojnim projektom, vključi neto (brez prometnega davka) 43,70 SIT občinske takse, uveljavljene z uredbo o taksi za obremenjevanje
okolja (Uradni list RS, št. 64/95).
2
Zavezanci za plačilo cene vode za razširjeno reprodukcijo so vse pravne in fizične osebe (v nadaljnjem besedilu:
uporabniki), ki so priključeni na vodovode v upravljanju Komunalnega podjetja Tržič.
3
Osnova za obračun tega dela cene vode za razširjeno
reprodukcijo je m3 porabljene vode in znaša na dan uveljavitve te uredbe neto (brez prometnega davka) 43,70 SIT/m3
za vse uporabnike.
4
Plačevanje tega dela vode za razširjeno reprodukcijo je
mesečno in jo zaračunava upravljalec vodovoda, kanalizacije, odvoza in deponiranja odpadkov Komunalno podjetje
Tržič.
O prihodkih in odhodkih Komunalnega podjetja Tržič iz
tega naslova odloča Občinski svet občine Tržič ob obravnavi
proračuna in zaključnega računa Občine Tržič za posamezno proračunsko leto.
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VOJNIK
95.

Odlok o gospodarskih javnih službah Občine
Vojnik

Na podlagi 3., 4. in 7. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) in statuta Občine
Vojnik je Občinski svet občine Vojnik na seji dne 18. 12.
1997 sprejel

ODLOK
o gospodarskih javnih službah Občine Vojnik
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Odlok določa dejavnosti, ki so v Občini Vojnik (v nadaljevanju: občina) opravljajo kot gospodarske javne službe (v
nadaljevanju: javne službe) in določa način njihovega izvajanja.
Kot javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne gospodarske javne službe in
dejavnosti, ki so kot lokalne javne službe določene s tem
odlokom.
2. člen
Obvezne javne službe so:
– oskrba s pitno vodo,
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– oddajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– javna snaga in čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
– gasilska služba.
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
Izbirne javne službe so:
– oskrba naselij s plinom,
– oskrba naselij s toplotno energijo,
– urejanje javnih parkirišč,
– javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo
prometnih in drugih javnih površin,
– javni medkrajevni promet, ki obsega javni prevoz v
naseljih z javnimi prevoznimi sredstvi,
– urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost, ki obsega pogrebne storitve tudi v zvezi z opepeljevanjem in oddajanjem grobnih prostorov v najem,
– urejanje lokalnih cest,
– upravljanje tržnic in živilskih sejmov,
– krasitev trgov in naselij,
– gospodarjenje z javnimi objekti,
– komunalno informacijski sistem,
– plakatiranje in obveščanje,
– požarno preventivna služba,
– urejanje prometne in neprometne signalizacije,
– deratizacija in dezinfekcija,
– odvoz nepravilno parkiranih vozil,
– taksi služba,
– urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin.
II. IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
3. člen
Javne službe se izvajajo na podlagi zakonov in njihovi
podlagi izdanih predpisov tega odloka in odlokov, ki jih
občinski svet sprejema za izvajanje ene ali več javnih služb.
Z odlokom o izvajanju javne službe se določi:
– organizacijsko in prostorsko zasnovno opravljanje
službe po vrstah in številu izvajalcev;
– vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko
razporeditev;
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin;
– pravice in obveznosti uporabnikov;
– vire financiranja in način njihovega oblikovanja;
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe, ki so lastnina občine ter del
javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa;
– pogoje in način javne posebne in podrejene rabe
objektov in naprav, namenjenih za izvrševanje službe;
– druge elemente, pomembne za opravljanje in razvoj
gospodarske javne službe.
Občina zagotavlja gospodarske javne službe skladno s
2. členom tega odloka v naslednjih oblikah.
4. člen
V režijskem obratu, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo:
– za urejanje javnih parkirišč,
– za krasitev mesta in naselij,
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– za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin.
5. člen
V javnem gospodarskem zavodu, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb, ki jih zaradi njihove narave ni mogoče opravljati kot profitne, oziroma če to ni
njihov cilj:
– požarno-reševalna in tehnična služba.
6. člen
V javnem podjetju, kadar gre za opravljanje ene ali več
gospodarskih javnih služb večjega obsega ali kadar to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je določena kot gospodarska javna služba, gre pa za dejavnost, ki jo je mogoče opravljati kot profitno:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
– ravnanje in odlaganje komunalnih odpadkov z javno
snago in čiščenjem javnih površin,
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– oskrba naselij s plinom,
– oskrba naselij s toplotno energijo,
– javna razsvetljava v naselju, ki obsega razsvetljavo
prometnih in drugih javnih površin.
7. člen
Koncesija se razpisuje za naslednje gospodarske javne
službe:
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
– urejanje lokalnih cest,
– taksi služba,
– javni medkrajevni promet,
– urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost,
– gospodarjenje z javnimi objekti,
– monitoring varstva okolja in
– deratizacija in dezinfekcija,
– odvoz nepravilno parkiranih vozil,
– za upravljanje tržnic in živilskih sejmov,
– za plakatiranje in nameščanje reklamnih panojev,
– oskrba naselij s plinom,
– oskrba naselij s toplotno energijo,
– urejanje in oddajanje prireditvenih prostorov v najem,
– urejanje in oddajanje športnih rekreacijsih objektov v
najem,
– upravljanje in izgradnja kabelskorazdelilnega sistema,
– javna razsvetljava v naselju, ki obsega razsvetljavo
prometnih in drugih javnih površin,
– urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
8. člen
Javne službe, ki se zagotavljajo z vlaganjem javnega
kapitala v dejavnosti oseb zasebnega prava so:
– upravljanje tržnice in živilskih sejmov,
– komunalno informacijski sistem.
9. člen
Kadar je to iz razlogov smotrnosti in koristi Občine
Vojnik primerno, se Občina Vojnik lahko povezuje z drugimi
občinami v enotne funkcionalno in prostorno zaokrožene
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oskrbovalne sisteme opravljanja gospodarskih javnih služb.
Razmerja med občinami se uredijo s posebno pogodbo.
Strokovno tehnične, organizacijske in pospeševalne
funkcije javnih služb opravljata strokovna služba občine.
10. člen
Strokovno tehnične, organizacijske in pospeševalne
funkcije javnih služb opravljata strokovna služba občine in
sicer so naloge te službe naslednje:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje gospodarskih
javnih služb,
– koordiniranje razvoja in priprava planskih dokumentov,
– vodenje postopkov, razpisovanje in oddajanje koncesij,
– strokovni nadzor nad izvajalci javnih služb,
– informiranje in vzdrževanje informacijske baze za potrebe gospodarskih javnih služb,
– določanje pogojev in dajanje soglasij in dovoljenj za
posege v prostor in za priključitev na infrastrukturne objekte,
– financiranje gospodarskih javnih služb,
– ustanavljanje javnih podjetij in javnih gospodarskih
zavodov ter drugih občinskih podjetij,
– upravljanje teh podjetij in zavodov ter strokovno in
poslovno povezovanje izvajalcev gospodarskih javnih služb,
– oblikovanje in vodenje razvojnih projektov in
– financiranje ter investiranje na področju gospodarskih javnih služb.
11. člen
Gospodarske javne službe se financirajo:
– z neposrednim zaračunavanjem storitev,
– s ceno javnih dobrin (komunalna taksa, tarifa…),
– z lokalnim komunalnim davkom, požarnim davkom in
takso,
– z izdajanjem vrednostnih papirjev,
– z nakupom in prodajo vrednostnih papirjev,
– z najemninami,
– iz prihodkov javnega gospodarskega zavoda, javnega podjetja, koncesionarja ali osebe zasebnega prava, ki
zagotavljajo javno službo,
– iz proračunskih sredstev občine,
– iz posojila,
– iz ostalih sredstev.

Št.

14. člen
Strokovni organ občine je dolžan obravnavati pripombe
in predloge sveta uporabnikov in ga o svojih stališčih in
ukrepih obvestiti najkasneje v roku 30 dni od dneva, ko je
prejel njegovo pripombo ali predlog.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Do sprejetja odlokov o izvajanju gospodarskih javnih
služb iz 3. člena taga odloka le-te izvajajo izvajalci, določeni
po prejšnjih predpisih. Razmerja med občino in izvajalcem
se uredijo s pogodbo.
16. člen
V primeru, da uporabniki gospodarske javne službe,
organizirani v krajevni skupnosti ali različnih zasebnih, zadružnih ali drugih organizacijskih oblikah, sami financirajo
izgradnjo infrastrukture za opravljanje ene od lokalnih gospodarskih služb iz 2. člena tega odloka, lahko občinski
svet s sklepom prenese izvajanje lokalne gospodarske službe na to organizacijsko obliko.
Razmerje med občino in organizacijsko obliko iz prejšnjega odstavka glede izvajanja lokalne gospodarske službe
javne službe se uredijo s pogodbo.
17. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha na območju
Občine Vojnik veljati odlok o gospodarskih javnih službah v
Občini Celje (Uradni list RS, št. 30/94).
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 1292/12-97/7
Vojnik, dne 18. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vojnik
Peter Vrisk, dipl. inž. l. r.

96.
III. VARSTVO UPORABNIKOV
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Sklep o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Občine Vojnik v letu 1998

12. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin se oblikuje svet
za varstvo uporabnikov javnih dobrin, ki ga imenuje občinski
svet. Svet za varstvo uporabnikov je sestavljen iz predstavnikov uporabnikov javnih dobrin. Podrobnejšo sestavo in delovno področje določa akt o ustanovitni sveta. Svet za varstvo uporabnikov šteje 5 članov.

Na podlagi 44. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) je Občinski svet občine Vojnik na seji
dne 18. 12. 1997 sprejel

13. člen
Svet za varstvo uporabnikov:
– varuje interese uporabnikov in daje strokovnemu organu predloge s področja javnih služb,
– zastopa interese uporabnikov v zvezi z načrtovanjem
in financiranjem javnih služb in s tem povezanih objektov in
naprav, v razmerju do organov občine,
– zastopa interese uporabnikov v razmerju do izvajalcev
storitev, opozarja na pomanjkljivosti in predlaga izboljšave,
– opravlja druge naloge v skladu s svojimi pravili ali
drugimi akti o delu in poslovanju.

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Vojnik za leto 1998 (v
nadaljnem besedilu: proračun) se potrebe porabnikov sredstev proračuna začasno financirajo po tem sklepu.

SKLEP
o začasnem financiranju potreb iz proračuna
Občine Vojnik v letu 1998

2. člen
Začasno financiranje se nadaljuje za zakonsko določene naloge in obveznosti, ki so se financirale že v proračunu
za leto 1997. Prioritetno se financirajo naloge, ki izhajajo že
iz leta 1997, pa jih zaradi nezadostne višine prihodkov, ni
bilo možno finančno realizirati do 31. 12. 1997.
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3. člen
Finančna realizacija nakazil posameznim porabnikom
proračunskih sredstev lahko obsega največ dvanajstino oziroma sorazmeren del sredstev povprečne porabe v letu
1997.
4. člen
Iz rednega financiranja so izvzeta namenska sredstva,
ki se smejo porabiti le namensko in v višini, kot so bila
pridobljena.
5. člen
Prihodki in odhodki proračuna v času začasnega financiranja bodo sestavni del proračuna občine za leto 1998.
6. člen
Župana Občine Vojnik se zadolžuje za tekoče usklajevanje potreb in možnosti oziroma za realizacijo določil tega
sklepa za dosego normalnega poslovanja porabnikov proračunskih sredstev.
7. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1998 dalje.
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4. člen
V 2. členu se beseda “taks” nadomesti z besedo “povračil”.
5. člen
3. člen se spremeni tako, da pravilno glasi:
“Povračila znašajo:
a) za izkoriščanje kamnolomov – za vsak m 3 izkopanega materiala 5% njegove prodajne cene”.
6. člen
V 4. členu se črta prvi odstavek, v drugem odstavku pa
se tekst v oklepaju pravilno glasi “(točka a)”.
7. člen
5. člen odloka se črta.
8. člen
V 6. členu se v prvem odstavku črta besedilo “taks in”.
9. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS, uporablja pa se od 1. 2. 1998 dalje.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vrhnika
Brane Jereb l. r.

Št. 1288-12/97-2
Vojnik, dne 18. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vojnik
Peter Vrisk, dipl. inž. l. r.

98.

VRHNIKA
97.

Odlok o spremembi odloka o taksah in
povračilih za obremenjevanje okolja in
racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin

Na podlagi 29. člena statuta Občine Vrhnika (Uradni
list RS, št. 34/95) in v skladu z uredbo o načinu oblikovanja
cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 63/97) je Občinski svet občine Vrhnika na seji dne 16. 12. 1997 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o taksah in povračilih za
obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter
izkoriščanje naravnih dobrin
1. člen
S tem odlokom se spreminja odlok o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin.
2. člen
Spremeni se naziv odloka, ki pravilno glasi:
“Odlok o povračilih za izkoriščanje naravnih dobrin”.
3. člen
Spremeni se 1. člen odloka, ki pravilno glasi:
“Z namenom manjšega obremenjevanja okolja in racionalne rabe naravnih dobrin v Občini Vrhnika se s tem odlokom predpisujejo povračila za izkoriščanje naravnih virov”.

Odlok o ureditvenem načrtu območja Pristave
v Bistri

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93,
44/97), zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 57/94, 14/95) in statuta Občine Vrhnika (Uradni
list RS, št. 34/95), je Občinski svet občine Vrhnika na seji
dne 16. 12. 1997 sprejel

ODLOK
o ureditvenem načrtu območja Pristave v Bistri
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme ureditveni načrt območja
Pristave v Bistri, ki ga je izdelala ELEA d.o.o., Ljubljana, pod
številko 326/97.
2. člen
V skladu z navodilom o vsebini posebnih strokovnih
podlog in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list
SRS, št. 14/85) ureditveni načrt vsebuje naslednje:
Besedni del
– obrazložitev z opisom in utemeljitvijo prostorskih pogojev,
– soglasja pristojnih organov,
– besedilo odloka o ureditvenem načrtu.
Grafični del
– prikaze iz prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Vrhnika (listi 1 in 2),
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– katastrski načrt območja v m 1:2880, geodetski posnetek v m 1:500 in katastrski (list 3, 4),
– prikaz sedanjega stanja območja v m 1:500 (list 6),
– prikaz rušenih objektov v m 1:500 (list 7),
– ureditvena situacija območja v m 1:500 (list 8),
– prenova obstoječih objektov Pristave in paviljona ter
rešitev novega paviljona s funkcionalnimi površinami v m
1:500 (list 9),
– rešitev prometnega omrežja v m 1:500 (list 10),
– ureditev zelenih površin v m 1:500 (list 11),
– sedanje stanje komunalnih vodov v m 1:500 (list 12),
– ureditev komunalnih vodov v m 1:500 (list 13),
– nova parcelacija v m 1:500 (list 14).
II. MEJE OBMOČJA
3. člen
Ureditveni načrt obsega območje med Šimnovim potokom na severu, potjo na Barje na vzhodu, parkiriščem Tehniškega muzeja Slovenije na jugu in cesto Vrhnika-Borovnica na zahodu, to je parcele št. 1624/1, 1624/2, 160 in
1871 k.o. Verd

Št.
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potoku in postavitev novega malega paviljona, ki skriva rezervoar utekočinjenega naravnega plina, v nadaljnjem besedilu UNP plina, in voziček s smetmi.
a) Objekt Pristave mora biti na zahtevo LRZVNKD rekonstruiran tako, da ostane zunanja lupina nespremenjena.
Tlorisne mere ostanejo 35,2 m x 12,5 m, višinski gabarit
P+1. Streha je dvokapnica s čopi, višina slemena ostane
13,1 m, naklon strehe ostaja 38 stopinj. Izvorni fasadni
dekor ostane v celoti ohranjen (korniši, etažni in strešni
venci, oblikovanje oken in zunanjih vrat). Kritina ostane opečni bobrovec. Arhitektonski program rekonstrukcije obsega
gostilno in poslovne prostore (pakiranje čajev).
b) Paviljon ob Šimnovem potoku mora biti na zahtevo
LRZVNKD restavriran v prvotni videz. Tlorisno meri 3 m x 21
m, zasnovan je na pravokotnih opečnih stebrih v razmaku
4,2 m. Ti nosijo dvokapnico z opečnimi bobrovci na lesenem ostrešju.
c) Novi mali paviljon mora na zahtevo LRZVNKD biti
ponovitev paviljona ob Šimnovem potoku. Je maska za rezervoar UNP plina in voziček s smetmi. Tlorisne mere so 5 m
x 4 m, višina slemena mora biti ista kot pri obstoječem
paviljonu. Stoji ob vzhodnem robu dostavne ploščadi. Zasnovan je na štirih pravokotnih opečnih stebrih, ki nosijo
lahko leseno ostrešje dvokapnice s kritino opečnih bobrovcev.

III. FUNKCIJE OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO
4. člen
Območje UN obsega 0,5 ha velik travnik, porasel s
kostanji, na katerem stojita objekt Pristave, paviljon ob Šimnovem potoku in balinišče. Ureditveni načrt predvideva:
– rekonstrukcijo objekta Pristave z gostinskim in poslovnim programom (pakiranje čajev),
– popolno restavriranje paviljona ob Šimnovem paviljonu,
– postavitev malega novega paviljona,
– zunanjo ureditev objekta Pristave,
– rušenje balinišča,
– ureditev travnika s kostanji.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE
OBMOČJA IN ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE
OBJEKTOV
5. člen
Urbanistično oblikovanje območja obsega zunanjo ureditev objekta Pristave in skladno z zahtevo Ljubljanskega
regionalnega zavoda za varovanje naravne in kulturne dediščine, (v nadaljnjem besedilu: LRZVNKD), ureditev parkovnega predela med objektom Pristave in Šimnovim potokom
a) Zunanja ureditev objekta Pristave obsega:
– parkirišče 18 p.m. vzdolž ceste na Barje,
– ploščad 9 m x 5 m pred vhodom v objekt Pristave,
– uvozno ploščad 18,5 m x 4 m ob vzhodni fasadi
objekta,
– ploščad z zunanjim omizjem gostilne 12,5 m x 6 m
ob zahodni fasadi objekta.
b) Ureditev parkovnega predela med objektom Pristave
in Šimnovim potokom obsega:
– odstranitev balinišča ob cesti Vrhnika-Borovnica,
– hortikulturno obnovo celotnega prvotnega travnika s
kostanji,
– pešpot od ploščadi z omizjem gostilne do paviljona
ob Šimnovem potoku.
6. člen
Arhitektonsko oblikovanje objektov obsega: rekonstrukcijo Pristave, popolno restavriranje paviljona ob Šimnovem

V. POGOJI GLEDE KOMUNALNEGA UREJANJA
7. člen
a) Preko območja potekajo NN električni vod, dva
telefonska voda in vodovodna cev. Trase teh vodov ostanejo nespremenjene, krak telefonskega voda severno od
objekta in NN električni vod, ki sta sedaj zračna, bosta
vkopana. Priključne točke objekta Pristave so razvidne v
grafični prilogi.
b) Nov je krak zunanje razsvetljave vzdolž južne fasade
objekta Pristave.
c) Nov je krak vodovodne cevi pod dostavno ploščadjo
do hidranta severno ob ploščadi.
d) Obstoječa greznica bo nadomeščena z večjo novo
greznico ob severovzhodnem vogalu objekta Pristave, skladno z zahtevo Komunalnega podjetja Vrhnika. Opremljena je
z lovilcem maščob.
e) Meteorna kanalizacija lovi vode s strehe objekta
Pristave, dostavne ploščadi, ploščadi z omizjem gostilne in
vhodne ploščadi in jih z dovoljenjem LRZVNKD odvaja v
Šimnov potok. Parkirišče mora na zahtevo LRZVNKD biti
tlakovano s tratnimi ploščami in s soglasjem zdravstvenega
inšpektorja in priključeno na meteorno kanalizacijo.
f) Od rezervoarja UNP plina teče plinski vod do kotlovnice na severni strani objekta.

VI. DRUGI POGOJI
8. člen
Območje ureditvenega načrta na južni strani seže na
območje ureditvenega načrta širjenja objektov Tehniškega
muzeja Slovenije v Bistri, v nadaljnjem besedilu: ureditveni
načrt TMS. Potek ceste na Barje, kot ga določa ureditveni
načrt TMS, ta ureditveni načrt pomika 1,5 m južneje in
zelenico, ki jo ureditveni načrt TMS določa med cesto in
objektom Pristave, zamenjuje s parkiriščem. Z veljavnostjo
tega odloka se spremeni ureditveni načrt TMS v tistem delu,
ki določa potek ceste na Barje in zelenico med cesto in
objektom Pristave.
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VII. ETAPE IZVAJANJA IN ZAČASNA NAMEMBNOST
9. člen
Prva etapa obsega rekonstrukcijo objekta Pristave in
izvedbo zunanje ureditve, vključno z novim malim paviljonom.V drugi etapi bo urejen parkovni del med objektom
Pristave in Šimnovim potokom, vključno z restavriranjem
paviljona ob potoku.Do izvedbe na območju druge etape, ni
začasne namembnosti.
VIII. TOLERANCE PRI GABARITIH IN NAMEMBNOSTI
OBJEKTOV
10. člen
Pri gabaritih in namembnostih objektov ni toleranc.
IX. NOVA PARCELACIJA
11. člen
Nova parcelacija odreja eno parcelo, ki zaobjema objekt Pristave z zunanjo ureditvijo,obsega sedanjo parcelo št.
160 in dele parcel 1624/l, 1624/2 in1871, in drugo parcelo, ki zaobjema parkovni predel med objektom Pristave in
Šimnovim potokom in obsega preostanek parcel l624/1 in
1624/2, kot je razvidno iz grafične priloge. Parcelacija sledi
vsebinski urbanistični delitvi območja na dva dela, to je
objekt Pristave z zunanjo ureditvijo in parkovno področje
severno od objekta, ki ji sledi tudi etapnost.
X. KONČNE DOLOČBE
12. člen
Ureditveni načrt bo trajno na vpogled pri oddelku za
urejanje prostora in komunalne zadeve Občine Vrhnika.
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S K LE P
o začasnem financiranju javne porabe Občine
Vrhnika v prvem trimesečju leta 1998
1. člen
Do sprejetja odloka o proračunu Občine Vrhnika za
leto 1998 se bodo začasno, vendar najdlje do 31. marca
1998, financirale naloge s področja javne porabe na podlagi odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 1997.
2. člen
Razporeditev vseh odhodkov iz prejšnjega člena tega
sklepa ne sme presegati trikratne višine sredstev, predvidenih za mesec december 1997, povečanih za odstotek
usklajevanja z rastjo cen v tem obdobju in ob upoštevanju
likvidnostnega položaja občine.
3. člen
Začasno financiranje se izvaja na podlagi splošnih določb odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 1997.
4. člen
Župan Občine Vrhnika je pooblaščen, da v primeru
neenakomernega priliva prihodkov začasno zmanjša porabo
sredstev po posameznih namenih.
5. člen
Prihodki in odhodki realizirani in razporejeni po tem
odloku, so sestavni del odloka o proračunu za leto 1998.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, uporablja pa se od 1. januarja 1998 dalje.
Št. 12/140100-01/97
Vrhnika, dne 18. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vrhnika
Brane Jereb l. r.

13. člen
Nadzor nad izvajanjem ureditvenega načrta bo opravljal
Inšpektorat RS za okolje in prostor, izpostava Vrhnika
14. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 352-12/97
Vrhnika, dne 18. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vrhnika
Brane Jereb l. r.

99.

Sklep o začasnem financiranju javne porabe
Občine Vrhnika v prvem trimesečju leta 1998

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, št. 45/94 in
odločba US – 57/94) in na podlagi statuta Občine Vrhnika
(Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Vrhnika
na seji dne 16. 12. 1997 sprejel

100.

Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na
območju Občine Vrhnika

Na podlagi 11. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljišč na območju občine Vrhnika (Uradni list
SRS, št. 1/90 in Uradni list RS, št. 13/90 in 47/92),
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94),
zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in
statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Vrhnika na seji dne 16. 12. 1997 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč
na območju Občine Vrhnika
1
Vrednost točke za odmero stavbnih zemljišč na območju občine Vrhnika za leto 1998 znaša 0,028 SIT in
začne veljati s 1. 1. 1998.
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Št.

2
Vrednost točke iz 1. točke sklepa se na trimesečje
revalorizira glede na porast cen storitev v nizkih gradnjah, ki
jih objavlja GZS – Združenje gradbeništva in IGM.
3
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS, in se uporablja od 1. 1. 1998.
Št. 11/1/97
Vrhnika, dne 17. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vrhnika
Brane Jereb l. r.

ZAVRČ
101.

Odlok o razveljavitvi odloka o taksi za
ustvarjanje odpadkov in povračila za
izkoriščanje in rabo pitne vode v Občini Zavrč in
sklepa o valorizaciji vrednosti takse za
ustvarjanje odpadkov in povračila za
izkoriščanje in rabo pitne vode v Občini Zavrč

Na podlagi 6. člena uredbe o načinu oblikovanja cen
komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 63/97) in 8. člena
statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 25/95) je Občinski
svet občine Zavrč na seji dne 25. 11. 1997 sprejel

ODLOK
o razveljavitvi odloka o taksi za ustvarjanje
odpadkov in povračila za izkoriščanje in rabo
pitne vode v Občini Zavrč in sklepa o valorizaciji
vrednosti takse za ustvarjanje odpadkov
in povračila za izkoriščanje in rabo pitne vode
v Občini Zavrč
1. člen
Razveljavi se odlok o taksi za ustvarjanje odpadkov in
povračila za izkoriščanje in rabo pitne vode v Občini Zavrč
(Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 13/96 in Uradni list
RS, št. 10/97).
2. člen
Razveljavi se sklep o valorizaciji vrednosti takse za ustvarjanje odpadkov in povračila za izkoriščanje in rabo pitne
vode v Občini Zavrč (Uradni list RS, št. 10/97).
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati s
1. 1. 1998.
Št. 012-25/97
Zavrč, dne 15. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Zavrč
Ivan Pongrac l. r.

102.
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Odlok o grbu in zastavi Občine Zavrč

Na podlagi 10. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in na
podlagi 8. člena statuta Občine Zavrč je Občinski svet občine Zavrč na seji dne 27. 9. 1997 sprejel

ODLOK
o grbu in zastavi Občine Zavrč
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja grb in zastavo Občine Zavrč (v nadaljevanju: simboli), ki predstavljata identitetna simbola Občine
Zavrč in označujeta pripadnost lokalni skupnosti.
Simbola se uporabljata v skladu z določbami tega odloka, z njuno uporabo se ne sme škodovati ugledu in dostojanstvu Občine Zavrč.
2. člen
Izvirniki identitetnih simbolov se hranijo v arhivu Občine
Zavrč.
3. člen
Simbolov se ne sme avtorsko zavarovati po drugih osebah, prav tako ne sme zavarovati in uporabljati kot znamko,
model ali vzorec za označevanje blaga in storitev.
4. člen
Za pravilno uporabo simbolov in pravilno izvajanje tega
odloka je odgovoren tajnik občinske uprave, ki daje potrebna pojasnila, sprejema prošnje za uporabo simbolov, izdaje
odločbe o uporabi simbolov, vodi evidenco izdanih odločb
ter opravlja druga strokovno-administrativna opravila.
5. člen
Prošnji za izdajo dovoljenja za uporabo simbolov mora
biti priložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in
namenom uporabe. Tehnična dokumentacija mora vsebovati ime in naslov uporabnika grba, opis tehnike (ofset tisk, sito
tisk, reliefni tisk, perorisba ali druge vrste tiska, suha tehnika, vezenje, rezbarjenje, fotografija ipd.) in naklado. Če gre
za označbo prireditve, mora prosilec v prošnji opredeliti
idejno in vsebinsko namembnost prireditve, za katero prosi,
da se dovoli uporaba simbolov.
Prosilec mora dokumentacijo iz prejšnjega odstavka
tega člena predložiti pri občinski upravi Občine Zavrč v dveh
izvodih.
6. člen
V odločbi, s katero se dovoljuje uporaba simbolov, se
določijo pogoji, s katerimi se dovoljuje uporaba, omejuje
uporaba sama za določen namen ali določi rok, do katerega
je uporaba dovoljena. Izdano dovoljenje lahko izdajatelj odločbe prekliče, če ugotovi, da uporabnik ne upošteva pogojev, navedenih v odločbi oziroma v dovoljenju, če ne skrbi za
primeren videz simbolov ali če s svojim ravnanjem škodi
ugledu Občine Zavrč.
O pritožbi zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena
odloča župan Občine Zavrč.
7. člen
Gospodarske družbe, zavodi, društva, ustanove in druge pravne osebe ter samostojni podjetniki posamezniki, ki
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imajo sedež v Občini Zavrč, predvsem pa tisti, ki imajo javno
pooblastilo za izvajanje določenih nalog iz pristojnosti Občine Zavrč, lahko zaprosijo, da se jim dovoli uporaba simbolov
v določenih primerih ali prostorih, zlasti pa:
1. v njihovi firmi ali imenu,
2. v njihovem zaščitnem znaku,
3. v obliki našitkov ali značk na društvenih praporih,
delovnih oblekah-uniformah,
4. v propagiranju proizvodov v sredstvih javnega obveščanja,
5. v priznanjih, ki jih podeljujejo,
6. v obliki spominkov ali značk.
Dovoljena je uporaba simbolov izključno v celoti.
II. GRB
8. člen
Opis grba Občine Zavrč:
Splošno: grb Občine Zavrč ima v ščitu na modro srebrnem, rdeče krito graščino, ki stoji na zelenem griču, v katerem je spodaj zlata grozdna preša.
Blazon: grb Občine Zavrč je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Ščit je ločno deljen v
modro in zeleno polje tako, da slednje predstavlja grič, na
katerem stoji enonadstropna srebrna graščina z rdečimi
strehami; v sredini spredaj stoji s piramidasto, enkrat prekinjeno streho kriti stolpič; naslonjen je na osrednjo, s trapezno oblikovano streho krito steno poslopja; to je na obeh
straneh simetrično naslonjeno na čela stranskih, v čop
kritih traktov; vsa graščina ima dva enaka niza pravokotnih
oken s tem, da je v stranskih čelih in v stolpiču po eno
okno, v osrednji steni pa na vsaki strani po dve.
Spodaj je v zelenem zlata grozdna preša na slemen,
pod katerim je v srebrnem košu rdeč trtni grozd; nadesni je
na sleme, po slemenskem vretenu obešen srebrni vrtilni
kamen; pod prešno klado je rdeči vinski polič.
Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih,
lahko služi le kot grbovni okras.
Upodobitev grba v narisu, v črno-belem odtisu, v heraldični šrafuri, v pečatni grafiki in v barvah skupaj z barvnimi
kodami v prilogi, so sestavni del tega odloka.
9. člen
Grb občine se uporablja:
1. v pečatu in žigu ter v ostalih znakih občinskih organov Občine Zavrč,
2. v prostorih in na poslopju sedeža občine, na svečanih sejah občinskega sveta, na listinah, vabilih, čestitkah,
vizitkah in podobnih uradnih izkazih, ki jih za službene namene uporabljajo funkcionarji Občine Zavrč,
3. na plaketah in drugih priznanjih občine,
4. v drugih primerih pod pogoji tega odloka.
10. člen
Grb občine se uporablja:
1. ob mednarodnih, državnih in medobčinskih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih
in drugih prireditvah in javnih shodih, na katerih se občina
predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in
običaji takih shodov,
2. na neprometnih znakih, ki označujejo območje občine,
3. v drugih primerih, če uporaba grba ni v nasprotju s
tem odlokom.
11. člen
Če se grb uporablja poleg drugega grba, mora biti gledano od spredaj, vselej na levi strani. Izjemoma sme biti na
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desni strani grba druge slovenske občine ali tuje države ali
občine, kadar se ta grb uporablja ob uradnem obisku predstavnika druge slovenske občine ali tuje države ali občine.
Če se grb uporablja skupaj z drugima grboma oziroma
znakoma, mora biti na sredini.
Če se grb uporablja z več drugimi grbi oziroma znaki, je:
1. v sredini kroga – kadar so grbi ali znaki razvrščeni v
krogu,
2. v sredini polkroga – kadar so grbi ali znaki razvrščeni v polkrogu,
3. na čelu kolone – kadar so grbi ali znaki razvrščeni v
koloni,
4. na prvem mestu oziroma gledano od spredaj, na levi
strani – kadar so grbi in znaki razvrščeni v vrsto,
5. na čelu skupine – kadar so grbi ali znaki razvrščeni v
skupine.
Če se uporablja skupaj z grbom Republike Slovenije,
se uporablja po določilih zakona o grbu, zastavi in himni
Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni
list RS, št. 67/94, v nadaljevanju: zakon).
12. člen
Grba ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovan ali po
zunanjosti neprimeren za uporabo. Ni ga dovoljeno uporabljati v nasprotju z javnim mirom, tako da se krni ugled Občine
Zavrč.
III. ZASTAVA
13. člen
Splošno: zastava Občine Zavrč je zelene in rumene
barve z atributom iz občinskega grba, zlato grozdno prešo
na njenem prvem rumenem polju.
Opis: zastavina ruta je pravokotne oblike, razmerje višine »H« proti dolžini »L« je 1:2,5 (ena proti dve celi in pet
desetin) s tem, da je njena ruta razdeljena vertikalno na dva,
po višini enaka, po dolžini pa neenaka dela.
V sredinski horizontali prvega kvadratnega dela zastavine rute lebdi v zelenem atribut iz občinskega grba: zlata
grozdna preša »na kamen«; celotni atribut ne sme biti nižji
od 2/3 višine zastavine rute in ne višji od 8/10 imenovane
višine; njen drugi del je horizontalno deljen na tri enako
široke barvne proge, od katerih sta prvo in tretje polje rumene barve, drugo oziroma srednje polje pa je zeleno.
Detajlni prikaz razmerij zastavinih polj in kode njenih
barv, so sestavni del tega odloka.
14. člen
Zastava je stalno izobešena na poslopju sedeža občine.
Zastava se izobesi:
1. ob prazniku Občine Zavrč,
2. ob komemoracijah, pomembnejših kulturnih in športnih prireditvah občinskega pomena,
3. ob obisku uradnih delegacij mednarodnih in domačih organizacij in lokalnih skupnosti,
4. ob drugih podobnih priložnostih.
V tem primeru se zastava izobesi tudi na drugih javnih
zgradbah oziroma mestih, kjer je prireditev.
Župan občine lahko odredi, da se zastave občine izobesijo tudi na drugih zgradbah v skladu z določbami tega
odloka.
Zastava občine se izobesi tudi v času sklepanja zakonskih zvez v prostorih, v katerih se sklepajo zakonske zveze.
Zastava se lahko izobesi tudi ob državnih praznikih
skupaj z zastavo Republike Slovenije na način, ki ga določa
zakon.
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Občani lahko izobesijo občinsko zastavo ob državnem
prazniku, prazniku občine ali lokalne skupnosti.
V primeru žalovanja pa se zastava izobesi na pol droga.
15. člen
Zastave se izobesijo v času praznikov in prireditev,
navedenih v 14. členu tega odloka in se odstranijo najkasneje v štiriindvajsetih urah po tem, ko je prenehal razlog,
zaradi katerega so bile izobešene.
16. člen
Če je zastava Občine Zavrč izobešena poleg kakšne
druge zastave, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi
strani, izjemoma sme biti, gledano od spredaj, na desni
strani zastave druge slovenske občine, zastave tuje države
ali občine, kadar je ta zastava izobešena ob uradnem obisku
predstavnika druge občine oziroma države.
Če je zastava izobešena skupaj z dvema ali več zastavami
na prekrižanih drogovih, mora biti, gledano od spredaj, drog z
zastavo Občine Zavrč postavljen pred drogovi teh zastav.
Če je zastava izobešena skupaj z drugima dvema zastavama, mora biti zastava Občine Zavrč v sredini.
Če je zastava izobešena z več drugimi zastavami, je
zastava Občine Zavrč:
1. če so zastave razvrščene v krogu – v sredini kroga,
2. če so zastave razvrščene v polkrogu – v sredini
polkroga,
3. če so zastave razvrščene v koloni – na čelu kolone,
4. če so zastave razvrščene v vrsti – na prvem mestu
oziroma gledano od spredaj, na levi strani,
5. če so zastave razvrščene v skupini – na čelu skupine.
Določbe o izobešanju veljajo le za izobešanje zastav na
območju Občine Zavrč.
Če se zastava izobeša skupaj z zastavo Republike Slovenije, veljajo za način izobešanja določbe zakona.
17. člen
Zastavo izobešamo na vertikalni drog oziroma na njegovo
sidrno vrv. Drog je lahko tudi nagnjen, vendar kot med drogom
(horizontalno) ne sme biti manjši od 45 kotnih stopinj.
Če je zastava napeta ali pripeta poševno, kot med
njenim spodnjim robom in ravnino (horizontalno) ne sme biti
manjši od 45 kotnih stopinj.
18. člen
Zastave ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovana,
obledelih barv, strgana, zmečkana ali umazana ter na način,
ki je v nasprotju z javnim redom ali tako, da krni ugled
Občine Zavrč.
IV. NADZOR
19. člen
Izvajanje določb tega odloka nadzoruje tajnik občinske
uprave Občine Zavrč.
V. KAZENSKA DOLOČBA
20. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali posameznik v zvezi z opravljanjem
svoje dejavnosti, ki:
1. uporablja simbole v nasprotju s tem odlokom,
2. uporablja simbole brez dovoljenja,
3. uporablja simbole, ki so poškodovani ali po zunanjosti neprimerni za uporabo,
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4. uporablja grb ali zastavo v nasprotju s tem odlokom
ali tako, da krni ugled Občine Zavrč.
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje odgovorna
oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
21. člen
Pravne in fizične osebe, ki v svoji dejavnosti uporabljajo
različne oblike simbolov Občine Zavrč, morajo v roku enega
leta uporabo prilagoditi določilom tega odloka.
22. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in se uporablja z dnem objave v Uradnem listu.
Št. 012-36/97
Zavrč, dne 12. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Zavrč
Ivan Pongrac l. r.

ZREČE
103.

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Zreče za leto 1997

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/9, 6/94 – odl. US, št. U-I-13/9-95, 45/94
– odl. US št. U-I-144/94-18, odl. US št.
U-št. U-I-193/94, Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95
– odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96
– odl. US, 26/97 in 70/97) 45. člena zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 20. člena statuta Občine
Zreče (Uradni list RS, št. 30/95 in 48/95), je Občinski svet
občine Zreče na seji dne 15. decembra 1997 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Občine Zreče
za leto 1997
1. člen
V odloku o proračunu Občine Zreče za leto 1997
(Uradni list RS, št. 19/97), se v 3. členu prvi odstavek
spremeni in glasi:
Predvideni prihodki proračuna za leto 1997 znašajo
591,278.861,04 SIT in se razporedijo za:
– tekoče obveznosti
292,112.719,94 SIT
– investicijske odhodke
298,666.141,10 SIT
– račun financiranja
500.000,00 SIT
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-36/97
Zreče, dne 15. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Zreče
Gorazd Korošec, dipl. ek. l. r.
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104.

Odlok o začasnem financiranju javne porabe do
sprejetja proračuna Občine Zreče za leto 1998

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 72/9, 6/94 – odl. US, št.
U-I-13/9-95, 45/94 – odl. US št. U-I-144/94-18, odl. US
št. U-št. U-I-193/94, Uradni list RS št. 57/94, 14/95,
20/95 – odl. US, 63/95 - obvezna razlaga, 9/96 – odl.
US, 44/96 – odl. US, 26/97 in 70/97) in 20. člena
statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 30/95 in 48/95)
je Občinski svet občine Zreče na seji dne 15. decembra
1997 sprejel

ODLOK
o začasnem financiranju javne porabe do
sprejetja proračuna Občine Zreče za leto 1998
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Zreče za leto 1998 se
javna poraba Občine Zreče začasno financira na podlagi
sprejetega proračuna Občine Zreče za leto 1997.

Uradni list Republike Slovenije

STATUTARNI SKLEP
o spremembah statuta Občine Zreče
1. člen
S tem statutarnim sklepom se spremeni 47. člen statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 30/95 in 48/95), ki se
nadomesti z besedilom:
“Kadar je za določeno krajevno skupnost razpisan referendum o uvedbi samoprispevka, je odločitev na referendumu sprejeta, če zanjo glasuje večina volivcev, ki so glasovali.”
Nadaljnje besedilo 47. člena se črta.
2. člen
Ta statutarni sklep začne veljati petnajsti dan po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-3/95/97
Zreče, dne 15. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Zreče
Gorazd Korošec, dipl. ek. l. r.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se uporabljajo sredstva v višini povprečnih mesečnih dvanajstin po proračunu za
leto 1997.
3. člen
Strokovna služba za izvajanje proračuna izvršuje plačila
porabnikom proračuna le do višine zneskov iz predhodnega
člena in pri tem upošteva določila zakona o financiranju
občin in drugih predpisov, ki se nanašajo na proračun občine in državni proračun.

VLADA
106.

Uredba o določitvi cene belega kristalnega
sladkorja

4. člen
Prihodki in njihova razporeditev po tem odloku so sestavni del proračuna Občine Zreče za leto 1998.

Na podlagi 5. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št.
1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike
Slovenije

5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja do sprejema proračuna za leto
1998.

UREDBO
o določitvi cene belega kristalnega sladkorja

Št. 012-47/97
Zreče, dne 15. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Zreče
Gorazd Korošec, dipl. ek. l. r.

105.

Statutarni sklep o spremembah statuta Občine
Zreče

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/9, 6/94 – odl. US, št.
U-I-13/9-95, 45/94 – odl. US, št. U-I-144/94-18, odl.
US, št. U-št. U-I-193/94, Uradni list RS, št. 57/94,
14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga,
9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97 in 70/97) in
20. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 30/95
in 48/95) je Občinski svet občine Zreče na seji dne 15.
decembra 1997 sprejel

1. člen
S to uredbo se določi najvišja cena belega kristalnega
sladkorja, ki jo oblikuje in uveljavlja proizvajalec tega sladkorja
za nadaljnjo prodajo in predelavo.
2. člen
Cena belega kristalnega sladkorja iz prejšnjega člena,
pakiranega v 50 kg embalažo fco skladišče dobavitelja, ne
sme presegati 103,60 tolarja za kilogram.
Cena belega kristalnega sladkorja, določena v prejšnjem odstavku, se pri pakiranjih v manjšo embalažo lahko
poveča največ za dejanske stroške tega pakiranja.
3. člen
Ta uredba začne veljati 15. januarja 1998 in velja do 1.
marca 1998.
Št. 380-03/97-20
Ljubljana, dne 8. januarja 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

Uradni list Republike Slovenije

107.

Uredba o načinu oblikovanja cen svežega
svinjskega mesa

Na podlagi 5. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št.
1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o načinu oblikovanja cen svežega svinjskega
mesa
1. člen
Podjetja in zasebniki, ki uvažajo oziroma koljejo živino ter
prodajajo sveže meso (v nadaljnjem besedilu: zavezanci) oblikujejo drobnoprodajne cene svežega svinjskega mesa v skladu s to uredbo.
2. člen
Drobnoprodajna cena svežega svinjskega mesa, ki se
daje v promet v skladu z 8. členom pravilnika o kakovosti
zaklanih prašičev in kategorizaciji svinjskega mesa (Uradni list
RS, št. 68/95, 53/96 in 71/97) se oblikuje na podlagi cene
za prašičje polovice, povečane za delež stroškov trgovine,
koeficienta za posamezne kategorije mesa določene v tej
uredbi in davek na promet proizvodov v skladu s predpisi.
3. člen
Proizvodno ceno prašičje polovice smejo v skladu s to
uredbo zavezanci oblikovati največ do ravni 583 tolarjev za
kilogram.
Trgovci na debelo in drobno lahko zaračunajo delež
stroškov trgovine, ki v skupni vrednosti ne smejo preseči
15 odstotkov cene prašičje polovice iz prejšnjega odstavka
tega člena.
Koeficienti svežega svinjskega mesa za določitev drobnoprodajne cene po tej uredbi so za:
1. meso brez kosti:
– stegna
1,4
– plečeta
1,14
– goleni
0,77
– podlakti
0,77
– potrebušine
0,81
2. meso s kostmi:
– stegna
1,22
– ledvenega dela 1,22
– plečeta
0,96
– goleni
0,54
– podlakti
0,54
– vratu
0,85
– prsi
0,81
– rebr
0,81.
4. člen
Ta uredba začne veljati 15. januarja 1998 in velja do
28. februarja 1998.
Št. 388-00/98-1
Ljubljana, dne 8. januarja 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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Sklep o določitvi višine subvencioniranja
mesečnih vozovnic za prevoze dijakov in
študentov, ki se šolajo izven kraja bivanja

Na podlagi šestega odstavka 21. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in
47/97) in sedmega odstavka 81. člena zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
12/96 in 23/96) je Vlada Republike Slovenije na 54. korespondenčni seji dne 30. decembra 1997 sprejela

SKLEP
o določitvi višine subvencioniranja mesečnih
vozovnic za prevoze dijakov in študentov, ki se
šolajo izven kraja bivanja
I
Višina subvencioniranja mesečnih vozovnic za prevoze
dijakov in študentov, ki se šolajo izven kraja bivanja se določi
v višini 17 odstotkov polne cene mesečne vozovnice.
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati 1. februarja 1998.
Št. 402-27/97-1
Ljubljana, dne 30. decembra 1997.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.

MINISTRSTVA
109.

Sklep o imenovanju Republiške maturitetne
komisije

Na podlagi 3. člena pravilnika o maturi (Uradni list RS,
št. 50/93, 52/94, 20/95, 77/95, 1/96, 26/96, 5/97 in
84/97) izdaja minister za šolstvo in šport

SKLEP
o imenovanju Republiške maturitetne komisije
I
V Republiško maturitetno komisijo se imenujejo:
1. prof. dr. Jožko Budin – predsednik,
2. prof. dr. Marjan Hribar – podpredsednik,
3. prof. dr. Saša Svetina – član,
4. prof. dr. France Brešar – član,
5. prof. dr. Matjaž Kmecl – član,
6. mag. Irena Bahovec – članica,
7. Jure Grgurevič – član,
8. Anton Gams – član,
9. mag. Saša Benulič – članica,
10. doc. dr. Valentin Bucik – član,
11. dr. Sergij Gabršček – član in
12. Ivan Lorenčič – član.
II
Republiška maturitetna komisija se imenuje za 4 leta.
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III
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 603–69/97
Ljubljana, dne 29. decembra 1997.
Minister
za šolstvo in šport
dr. Slavko Gaber l. r.

110.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih

Na podlagi 33. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št.
12/96) in drugega odstavka 99. člena zakona o upravi
(Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za šolstvo in šport

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
plačilih staršev za programe v vrtcih
1. člen
V pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96) se 3. člen spremeni tako, da glasi:
“Plačilo staršev določi občina na podlagi lestvice, ki
starše razvršča v razrede, upoštevaje bruto mesečni dohodek na družinskega člana v primerjavi s povprečno bruto
plačo na zaposlenega v Republiki Sloveniji in upoštevaje
premoženje družine.
V posameznem plačilnem razredu plačajo starši določen odstotek cene programa.
Starši plačajo največ 80% cene programa, v katerega
je vključen otrok. Plačilo 80% cene je polno plačilo.
Starši lahko uveljavljajo znižano plačilo programa, ki se
določi po naslednji lestvici:
Plačilni
razred

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Če znaša bruto mesečni dohodek Znaša plačilo naslednji
na družinskega člana
odstotek od cene
v% od bruto povprečne plače
programa
na zaposlenega v Republiki
Sloveniji v preteklem koledarskem letu

do 20%
nad 20% do 35%
nad 35% do 45%
nad 45% do 55%
nad 55% do 70%
nad 70% do 90%
nad 90% do 110%
nad 110%

15%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

Ne glede na določilo četrtega odstavka tega člena
lahko občina v izjemnih primerih pri določitvi plačila upošteva tudi druga dejstva in okoliščine, ki odražajo dejanski
socialni položaj družine in:
– določi višje plačilo, kot bi izhajalo iz določitve plačila
na podlagi četrtega odstavka tega člena, če ugotovi, da je
dejanski socialni položaj družine bistveno boljši kot bi izhajal
iz njenega izkazanega dohodka;
– določi nižje plačilo, kot bi izhajalo iz določitve plačila
na podlagi četrtega odstavka tega člena, če ugotovi, da
kljub večjemu izkazanemu dohodku družina živi v težkih
socialnih razmerah.

Starši, ki prejemajo denarni dodatek po predpisih o
socialnem varstvu, so oproščeni plačila.”
2. člen
4. člen se spremeni tako, da glasi:
“Mesečni dohodek na družinskega člana se izračuna iz
letnega dohodka družine.
Letni dohodek družine je vsota vseh dohodkov in prejemkov, ki so jih družinski člani prejeli v preteklem koledarskem letu in so viri dohodnine, kot tudi osebni prejemki, ki
niso obdavčljivi, prejeti v obdobju preteklega koledarskega
leta, razen:
– dodatka za pomoč in postrežbo;
– prejemkov za oskrbo v tuji oziroma rejniški družini;
– dohodkov od občasnega dela invalidov, ki so vključeni v institucionalno varstvo in jih pridobijo zunaj kriterijev
redne zaposlitve;
– štipendij;
– otroškega dodatka.
V dohodek družine po tem pravilniku se upoštevajo
preživnine do katere so upravičeni družinski člani v višini
izvršljivega pravnega naslova in prejete pokojnine. Preživnina se v dohodek družine ne upošteva le v primeru, ko
vlagatelj zahtevka dokaže, da je upravičenec ne prejema in
da je za njeno izterjavo uveljavil razpoložljive pravne možnosti.
Izplačane preživnine v višini izvršljivega pravnega naslova, ki jih izplača posamezni družinski član, se pri ugotavljanju letnega dohodka družine, odštejejo.
Dohodki od opravljanja kmetijske dejavnosti se preračunajo na podlagi katastrskega dohodka, doseženega v
preteklem letu in valoriziranega s količnikom za preračun
katastrskega dohodka, ki je ugotovljen in objavljen v skladu
s pravilnikom o metodologiji za upoštevanje dohodka iz kmetijske dejavnosti za pridobitev pravice do socialno-varstvenih
dajatev in pomoči (Uradni list RS, št. 57/94) in tako preračunani povečajo za obvezne prispevke za socialno varnost.
Če dohodek od kmetijske dejavnosti ustvarja več oseb,
lastnikov, imetnikov pravice uporabe ali uživalcev zemljišča,
ki sestavljajo eno samo gospodinjstvo, se v dohodek družine všteva sorazmerni del katastrskega dohodka, glede na
število članov družine.
Kot dohodek iz dejavnosti se šteje dobiček, ugotovljen
z odločbo o odmeri davka od dohodka iz dejavnosti, brez
upoštevanja znižanj in olajšav, povečan za obračunane obvezne prispevke za socialno varnost zavezanca. Samostojnim ustvarjalcem na področju kulture, ki jim je priznana
pravica do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna, se dohodek poveča za plačane prispevke iz
državnega proračuna.”
3. člen
V drugem odstavku 6. člena se črtajo besede “služijo
vojaški rok ali”.
4. člen
7. člen se spremeni tako, da glasi:
“Občina na podlagi podatkov o dohodkih, prejemkih in
premoženju na novo določi plačilo s 1. januarjem oziroma
ob sprejemu otroka v vrtec.
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Občina lahko iz lastnih prihodkov, ki so namenjeni
financiranju drugih nalog občine in niso namenjeni financiranju zagotovljene porabe po predpisih, ki določajo financiranje občin, zagotavlja dodatna sredstva za vrtce. V tem primeru lahko pristojni organ staršem zniža plačilo.”
5. člen
V drugem odstavku 8. člena se doda nova prva alinea,
ki glasi:
“– navedbo obdobja, za katero se uveljavlja znižano
plačilo,”
Dosedanja prva, druga, tretja, četrta in peta alinea
postanejo druga, tretja, četrta, peta in šesta alinea.
V tretjem odstavku 8. člena se za besedami “v Republiki Sloveniji” črta pika ter doda besedilo “in potrdila o letnih
zneskih preživnin in prejetih pokojnin, ki niso bile osnova za
odmero dohodnine”.
6. člen
9. člen se spremeni tako, da glasi:
“Znižano plačilo se uveljavlja v občini, ki v skladu z 2.
členom pravilnika krije del cene programa za otroka.
Za otroke, ki so že vključeni v vrtec se znižano plačilo
uveljavi s 1. januarjem naslednjega leta, če starši oddajo
vlogo do 15. novembra tekočega leta.
Za otroke, ki se vključijo v vrtec med šolskim letom, se
znižano plačilo uveljavi z dnem, ko je otrok sprejet v vrtec,
če starši oddajo vlogo najkasneje 15 dni pred predvideno
vključitvijo.
V primeru, da starši zamudijo rok iz drugega in tretjega
odstavka tega člena, se znižano plačilo uveljavi s prvim
dnem naslednjega meseca, ko so oddali vlogo.
Če vloga za uveljavljanje znižanega plačila ni popolna,
pristojni organ vlagatelja opozori na pomanjkljivosti in mu
določi rok, v katerem mora pomanjkljivosti odpraviti. Če
vloga v tem roku ni dopolnjena, se šteje, da vloga za znižano
plačilo ni bila oddana.”
7. člen
Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da glasi:
“Za določitev plačila se upošteva mesečni bruto dohodek družine v preteklem letu oziroma v primeru, ko je otrok
vključen v vrtec po 1. januarju, mesečni bruto dohodek
družine v predpreteklem letu.”
Tretji odstavek 10. člena se spremeni tako, da glasi:
“Če starši v koledarskem letu, za katerega se ugotavlja
letni dohodek družine, niso bili v delovnem razmerju vseh
12 mesecev, se za določitev plačila upoštevajo vsi dohodki,
ki izhajajo iz odločbe o dohodnini, razen plač in denarnih
nadomestil za čas brezposelnosti. Tem dohodkom se prišteje povprečna letna plača staršev, izračunana na podlagi
njihovih plač iz tekočega leta, znižana za odstotek rasti
povprečne mesečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji glede na preteklo koledarsko leto.”
V četrtem odstavku 10. člena se beseda “neto” nadomesti z besedo “bruto”.
8. člen
V prvem odstavku 11. člena se besedi “dva meseca”
nadomestita z besedama “tri mesece”.
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9. člen
V tretjem odstavku 12. člena se besedilo “uveljavi z
naslednjim mesecem po sporočeni spremembi” nadomesti
z besedilom “uveljavi z mesecem, v katerem je bila sporočena sprememba”.
10. člen
V prvem odstavku 13. člena se besede “do 1. septembra tekočega leta” nadomestijo z besedami “do 31. januarja” in za besedama “iz tretjega” dodajo besede “in iz četrtega” odstavka.
Drugi odstavek 13. člena se črta.
11. člen
V drugem odstavku 14. člena se stavek “Z odločbo
določeno plačilo se uveljavi z mesecem, v katerem je vlagatelj zahteval ponovno presojo.” nadomesti s stavkom: “Z
odločbo določeno plačilo iz prejšnjega odstavka velja od
dneva uveljavitve znižanega plačila oziroma v primeru določitve plačila na podlagi prvega odstavka 12. člena tega pravilnika od dneva določenega v skladu s tretjim odstavkom 12.
člena.”
12. člen
V četrtem odstavku 22. člena se črta besedilo “ki se
jim plačilo določi na osnovi petega odstavka 3. člena oziroma upoštevaje premoženje iz 5. člena tega pravilnika, in za
starše,”.
13. člen
V 23. členu se stavek “Programi priprave na šolo v
trajanju do 600 ur so za starše brezplačni.” nadomesti s
stavkom, ki glasi: “Programi priprave na šolo, ki se ne izvajajo kot dnevni oziroma poldnevni programi, so za starše
brezplačni.”
14. člen
Znižana plačila z veljavnostjo do konca šolskega leta
1997/98 veljajo do 31. 12. 1997. Za ta plačila se na
podlagi že oddanih vlog opravi po uradni dolžnosti nova
določitev v skladu s tem pravilnikom najkasneje do 31. 3.
1998.
Staršem, ki v letu 1997 niso oddali vlog za znižano
plačilo, se znižano plačilo uveljavi s 1. 1. 1998, če oddajo
vlogo do 15. 2. 1998.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-2/97
Ljubljana, dne 6. januarja 1998.
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo in šport
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Navodilo o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije

Na podlagi 87. člena zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96 in 78/97)
izdaja minister za finance

NAVODILO
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
To navodilo ureja:
– predplačila, ki jih smejo uporabniki proračuna (v nadaljevanju: uporabniki) dogovarjati pri prevzemanju obveznosti in način zavarovanja predplačil, skladno z 9. členom
zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (v nadaljevanju: ZIPro);
– roke plačil, ki jih smejo uporabniki dogovarjati pri
prevzemanju obveznosti, skladno z 9. členom ZIPro;
– obveščanje Ministrstva za finance o danih posojilih,
skladno z 58. členom ZIPro;
– načine in postopke poročanja uporabnikov, za katere računovodstva ne vodi Ministrstvo za finance, skladno s
63. členom ZIPro;
– vrste in roke za vključitev prihodkov in odhodkov v
bilanco prihodkov in odhodkov proračuna in proračunskih
uporabnikov, izkazovanje poslovnih dogodkov iz naslova odplačevanja posojil ter vsebina računovodskih izkazov in poročil, skladno s 64. členom ZIPro;
– vodenje analitičnih evidenc državnega premoženja,
skladno s 65. členom ZIPro.
II. DOGOVARJANJE IN ZAVAROVANJE PREDPLAČIL
2. člen
Uporabniki morajo pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnavajo iz proračuna, dogovarjati plačilo že opravljenih dobav in storitev.
3. člen
Ne glede na določbe prejšnjega člena tega navodila
lahko uporabniki dogovarjajo predplačilo največ do višine
25% skupne pogodbene vrednosti in samo v naslednjih
primerih:
– za določene storitve in nabave, ki se opravljajo vse
leto; predplačilo se lahko izvede kvartalno ali polletno, vendar takrat, ko je najmanj polovica posamezne storitve že
opravljena;
– za določene pravne posle iz 41. člena ZIPro, ko se
predmet pogodbe izdela ali opravi storitev posebej po naročilu za uporabnika.
Kot predplačilo po ZIPro in tem navodilu se šteje tudi
znesek, ki je potreben za odprtje akreditiva in ga odpira
uporabnik ali komisionar v imenu in za račun uporabnika.
4. člen
Uporabnik mora pridobiti soglasje Ministrstva za finance za vsako predvideno predplačilo.
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5. člen
Predplačilo po ZIPro in tem navodilu niso izplačila iz
proračuna Republike Slovenije namenjena za:
– opravljanje dejavnosti javnih služb, ki so določene s
posebnimi zakoni in potrjene s strani ustanovitelja,
– subvencije v skladu s posebnimi predpisi,
– socialne transfere v skladu s posebnimi predpisi,
– transfere občinam in iz naslova obveznosti do ZPIZ,
– dotacije fizičnim in pravnim osebam, ki niso namenjene opravljanju dejavnosti javnih služb,
– akontacije potnih stroškov,
– plačilo pogodbenih obveznosti, ki se v skladu s poslovnimi običaji plačujejo v naprej.
6. člen
Uporabniki morajo predplačilo zavarovati z garancijo za
vrnitev predplačila (v nadaljevanju: garancija) v skladu
s 7. členom navodila o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje obveznosti v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 73/97) in pripadajočim obrazcem.
7. člen
Stroške zavarovanja predplačil nosijo prodajalci (izvajalci), ki so prejemniki predplačil.
V pogodbi med uporabnikom in izvajalcem se določi
rok, do katerega mora izvajalec predložiti garancijo pri čemer rok ne sme biti daljši kot 15 delovnih dni od dneva
sklenitve pogodbe. Pogodba mora biti sklenjena z odložnim
pogojem, ki določa, da začne pogodba veljati, ko prejme
uporabnik od izvajalca ustrezno zavarovanje.
V primeru neizpolnitve pogodbene obveznosti, mora
izvajalec povrniti celotni znesek predplačila, skupaj z zamudnimi obrestmi po obrestni meri določeni z zakonom.
Enako obveznost mora sprejeti tudi porok v poroštveni izjavi
in banka z bančno garancijo.
Uporabnik mora izdati nalog za vnovčitev garancije naslednji dan po roku, ki ga je postavil prejemniku predplačila
za vračilo predplačila, pri čemer mora posebej skrbno paziti,
da instrumentu za zavarovanje predplačila ne poteče rok
veljavnosti.
8. člen
Določbe tega poglavja se uporabljajo tudi za porabo
sredstev donacij in namenskih posojil Republiki Sloveniji
razen, če donator ali posojilodajalec ne zahtevata drugače.
III. ROKI PLAČIL
9. člen
Uporabniki morajo pri prevzemanju obveznosti s pogodbami dogovarjati roke plačil, ki so najmanj 30 in največ
90 dni od dneva izstavitve računa.
Za poravnavo obveznosti iz naslova investicij in investicijskega vzdrževanja, ki jih uporabnik prevzema in plačuje
po posameznih situacijah, mora uporabnik dogovoriti najmanj 60-dnevni rok plačila.
Za poravnavo vseh ostalih obveznosti morajo uporabniki dogovoriti najmanj 30-dnevni rok plačila, razen če ni
drugače urejeno s posebnim predpisom.
Če je na izstavljenem računu zapisan krajši rok plačila
kot je dogovorjen s pogodbo, ga uporabnik poravna v roku,
ki je določen s pogodbo.
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10. člen
Ne glede na določbe prejšnjega člena tega navodila,
lahko uporabniki pri prevzemanju obveznosti s pogodbami,
dogovarjajo krajše roke plačil za opravljanje dejavnosti javnih služb, ki so določene s posebnimi zakoni in potrjene s
strani ustanovitelja.
11. člen
Določbe tega poglavja se uporabljajo tudi za porabo
sredstev donacij in namenskih posojil Republiki Sloveniji
razen, če donator ali posojilodajalec ne zahtevata drugače.
IV. OBVEŠČANJE O DANIH POSOJILIH
12. člen
Finančno računovodske službe uporabnikov, za katere
ne vodi računovodstva Ministrstvo za finance, obveščajo
Ministrstvo za finance o vseh sklenjenih pogodbah o dajanju
posojil. Pri tem morajo navesti:
– pravno podlago za posojilo,
– proračunsko postavko,
– posojilojemalca,
– znesek posojila,
– pogoje posojila in
– anuitetni načrt.
V. NAČIN ENOTNEGA VODENJA POSLOVNIH KNJIG IN
LETNIH POROČIL IN POSTOPKI POROČANJA
UPORABNIKOV
Prihodki in odhodki proračuna
13. člen
Med prihodke proračuna tekočega leta se vključujejo
vsa sredstva, ki so bila vplačana in razporejena na račune
proračuna do 31. decembra tekočega leta.
Med prihodke tekočega leta se vključujejo tudi prihodki, prenešeni iz preteklega leta, ter sredstva iz najetih dolgoročnih posojil in neodplačanih kratkoročnih posojil, ki so
bila črpana do 31. decembra tekočega leta.
Med odhodke proračuna tekočega leta se vključujejo
vsi izdatki oziroma izplačila iz proračuna do 31. decembra
tekočega leta.
Med odhodke tekočega leta se vključujejo tudi odplačila glavnic dolgoročnih posojil do 31. decembra tekočega
leta.
Prihodki in odhodki proračunskih uporabnikov
14. člen
Med prihodke proračunskih uporabnikov se vključujejo
vsi prihodki, ki so bili do 31. decembra tekočega leta vplačani na račun proračunskega uporabnika za poravnavo obveznosti za tekoče leto.
Med odhodke proračunskih uporabnikov tekočega leta
se vključujejo vsi odhodki, ki se nanašajo na nastale obveznosti za tekoče leto.
15. člen
Stroški za plače in osebne prejemke se v letnem obračunu uporabnikov izkazujejo v višini sredstev nakazanih iz
proračuna na račun uporabnika za te namene.
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16. člen
Vse obveznosti iz tekočega leta, ki bodo poravnane iz
namenskih prihodkov proračuna tekočega leta, se knjigovodsko evidentirajo v breme odhodkov in v dobro tekočih
obveznosti ter v breme denarnih sredstev in dobro prihodkov.
Vse obveznosti, ki ne bodo poravnane iz proračuna
tekočega leta, se evidentirajo (konto 298) po posameznih
proračunskih postavkah kot terjatev uporabnika do lastnih
sredstev v naslednjem proračunskem obdobju (konto 162).
Kot terjatev uporabnika se evidentirajo obveznosti z datumom dokumenta in valute ločeno za obveznosti za katere:
– so bila v okviru proračuna tekočega leta razpoložljiva
sredstva na proračunski postavki;
– je bilo pridobljeno soglasje Ministrstva za finance v
skladu z 10. členom ZIPro in
– ni bilo razpoložljivih sredstev na proračunski postavki
v okviru proračuna tekočega leta in ni bilo pridobljeno soglasje Ministrstva za finance v skladu z 10. členom ZIPro.
17. člen
Predplačila, akontacije ter zaloge, plačane iz proračuna tekočega leta se knjigovodsko evidentirajo v breme drugih odhodkov in v dobro pasivnih časovnih razmejitev tekočega leta.
Odpisovanje osnovnih sredstev
18. člen
Nematerialne in materialne naložbe se odpisujejo praviloma v breme sklada osnovnih sredstev. Odpisujejo se
lahko tudi v breme prihodkov kot strošek amortizacije, če so
sredstva za pokrivanje stroškov amortizacije zagotovljena v
proračunu, ali če se v skladu s predpisom zagotavljajo iz
drugih virov.
19. člen
Odpis nematerialnih in materialnih naložb je reden ali
izreden.
Reden odpis osnovnih sredstev se opravlja po stopnjah, določenih z uredbo o nomenklaturi sredstev za amortizacijo z letnimi amortizacijskimi stopnjami (Uradni list SFRJ,
št. 21/89 in 5/90). Amortizacijske stopnje, ki niso določene v uredbi iz prejšnjega stavka, se določijo na podlagi
podatkov ali ocene o predvideni življenjski dobi osnovnega
sredstva.
Osnovna sredstva se redno odpisujejo posamično z
uporabo proporcialne metode.
Redni odpis se ne opravlja za naslednja osnovna sredstva:
– zemljišča in gozdove kot naravna bogastva, ki se ne
izrabijo;
– vlaganja v pridobivanje nematerialnih in materialnih
naložb do začetka uporabe (izkoriščanja) oziroma do roka,
določenega z investicijskim načrtom za začetek uporabe;
– predujme za pridobivanje nematerialnih in materialnih naložb, za katere se opravljata popravek vrednosti in
odpis kot za druge terjatve;
– gradbene objekte in stvari, ki so v skladu z zakonom
razglašeni za kulturne in zgodovinske spomenike (razen, če
se ti objekti ne uporabljajo za opravljanje dejavnosti, na
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podlagi katerih se pridobivajo prihodki) oziroma so muzejska vrednost ali likovno, kiparsko, filmsko in drugo umetniško delo;
– lokalne zemljate ali makadamske ceste ter objekte,
ki so njihov sestavni del;
– gradbene objekte (razen stanovanj in stanovanjskih
hiš) in opremo Slovenske vojske ter gradbene objekte (razen stanovanj in stanovanjskih hiš) in opremo, ki so na
podlagi posebnih predpisov rezerva za obrambo oziroma za
opravljanje funkcij javne in državne varnosti;
– spodnji ustroj železniških in drugih prog, cest, letališč, ulic, trgov, parkov in drugih zazidanih javnih površin.
Izreden odpis se opravi v primeru odtujitve ali uničenja
osnovnega sredstva, trajne izločitve osnovnega sredstva iz
uporabe, znižanja tržnih cen za istovrstna osnovna sredstva
ter v primeru skrajšanja predvidene življenjske dobe osnovnega sredstva, ki je bila upoštevana za izračun amortizacijske stopnje.
Revalorizacija sredstev in virov sredstev
20. člen
Nabavna vrednost in popravek vrednosti osnovnih sredstev se revalorizirata s stopnjo rasti cen pri proizvajalcih
industrijskih proizvodov. Revalorizirana nabavna vrednost osnovnega sredstva ne sme biti višja od tržne cene novega
istovrstnega osnovnega sredstva.
Če se odpisujejo osnovna sredstva v breme prihodkov
kot strošek amortizacije, se tudi stroški amortizacije revalorizirajo.
Za učinke revalorizacije osnovnih sredstev in amortizacije se poveča sklad osnovnih sredstev.
Kapitalske naložbe v organizacije, ki vodijo poslovne
knjige v skladu z določbami zakona o gospodarskih družbah, se revalorizirajo na podlagi indeksa cen na drobno. Za
učinek revalorizacije kapitalskih naložb se poveča lastni vir,
oblikovan za te naložbe.
Če je s predpisom ali pogodbo določena revalorizacija
terjatev, finančnih naložb ali obveznosti, se revalorizacija
obravnava kot obrestovanje.
Za druga sredstva in vire sredstev se revalorizacija ne
opravlja.
Poslovni dogodki, ki se izkazujejo samo v knjigovodstvu
proračuna
21. člen
Vsi poslovni dogodki, vezani na zadolževanje in odplačila posojil, ki so zajeta v računu financiranja, vključno s
pripadajočimi obrestmi in stroški kakor tudi jamstva, ki so
izkazana na postavkah Ministrstva za finance, se izkazujejo v
poslovnih knjigah proračuna.
V poslovnih knjigah proračuna se izkazujejo tudi sredstva rezerv proračuna (stalna proračunska rezerva) in transferi
občinam, ki so izkazani na postavkah Ministrstva za finance
ter sredstva za izgradnjo avtocest (DARS), ki so izkazana na
postavkah Ministrstva za promet in zveze.
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Sestavljanje računovodskih izkazov in postopki poročanja
uporabnikov Ministrstvu za finance
22. člen
Za vodenje poslovnih knjig proračuna in uporabnikov se
uporabljajo določbe zakona o računovodstvu (Uradni list
SFRJ, št. 12/89, 35/89, 3/90 in Uradni list RS, št. 42/90),
razen če zakon o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št.
48/90, 34/91-I, 30/92, 52/92 – odločba US RS, 7/93 in
43 /93 – odločba US RS), ZIPro in podzakonski akti izdani
na podlagi teh dveh zakonov, ne določajo drugače.
23. člen
Za vodenje poslovnih knjig in sestavljanje periodičnih
ter letnih računovodskih izkazov in poročil se uporabljajo
določbe:
– zakona o računovodstvu (Uradni list SFRJ, št. 12/89,
35/89, 42/90 in 61/90 ter Uradni list RS, št. 42/90,
30/93 in 92/93),
– pravilnika o vsebini posameznih postavk v obrazcih
periodični obračun in zaključni račun ter podatkih in o dokumentaciji, ki se pošiljajo skupaj s periodičnim obračunom in
zaključnim računom za organe DPS (Uradni list SFRJ, št.
42/77 in 34/81),
– pravilnika o vsebini posameznih kontov v kontnem
planu za organe DPS (Uradni list SFRJ, št. 42/77, 11/85 in
17/87),
– uredbe o kontnem planu in bilancah za organe družbenopolitičnih skupnosti (Uradni list SFRJ, št. 32/77 in
13/87) in
– odredbe o evidentiranju prihodkov, odhodkov, sredstev in virov sredstev proračunov družbenopolitičnih skupnosti ter njihovem izkazovanju (Uradni list RS, št. 15/91-I in
5/92).
24. člen
Uporabniki, za katere računovodstva ne vodi Ministrsvo za finance, morajo v skladu s 15. členom zakona o
računovodstvu imeti pravilnik o knjigovodstvu s poudarkom
na obveznostih in odgovornostih oseb, ki sprožajo poslovne
spremembe (finančne transakcije in druge poslovne dogodke) ter obveznosti in odgovornosti za sestavo in posredovanje knjigovodskih listin. Prav tako morajo imeti pravilnik o
popisu sredstev, terjatev in obveznosti v skladu s 35. členom zakona o računovodstvu.
25. člen
Uporabniki iz prejšnjega člena tega navodila pošljejo
Ministrstvu za finance:
– do 10. v mesecu za pretekli mesec pregled porabe
sredstev po proračunskih postavkah, tako da navedejo naziv
proračunske postavke, s proračunom odobren znesek, znesek kumulativno porabljenih sredstev od 1. januarja tekočega leta dalje, znesek porabljenih sredstev v tekočem mesecu in stanje neporabljenih sredstev proračunske postavke
na zadnji dan v mesecu;
– do 20. julija tekočega leta polletni obračun za tekoče
leto (Bilanca prihodkov in odhodkov med letom za obdobje
od 1. januarja do 30. junija tekočega leta);
– do 15. februarja prihodnjega leta letni obračun za
tekoče leto (Bilanca prihodkov in odhodkov in Bilanca sta-
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nja) s pojasnili k bilančnim postavkam, ki odstopajo od postavk, določenih s proračunom. Letnemu obračunu je potrebno priložiti pregled obveznosti po posameznih namenih,
ki se nanašajo na tekoče leto, pa niso bile poravnane iz
prihodkov tekočega leta. V pregled se zajamejo tudi obračunane plače za december tekočega leta.

Med odhodke proračuna leta 1997 se vključujejo tudi
sredstva, ki so nakazana uporabnikom do 30. januarja leta
1998 za poravnavo obveznosti, ki so nastale v letu 1997 in
za katere je uporabnik do vključno 15. januarja leta 1998
predložil Ministrstvu za finance dokumentacijo za izplačilo iz
proračuna Republike Slovenije leta 1997.

Obvezna vsebina knjigovodskih listin

30. člen
Med prihodke in odhodke uporabnikov leta 1997 se
vključujejo tudi prihodki, ki so bili do 30. januarja leta 1998
nakazani iz računa proračuna na račun uporabnika in se
nanašajo na poravnavo obveznosti za leto 1997.

26. člen
Uporabniki predložijo originale knjigovodskih listin (v nadaljevanju: listine) svoji finančno računovodski službi za vsak
poslovni dogodek, ki se nanaša na spremembo sredstev in
obveznosti do virov sredstev ali na spremembo odhodkov in
prihodkov. Uporabniki predložijo listine tudi v zvezi s poslovnimi dogodki, ki so predmet izven bilančne evidence.
27. člen
Kot listine po prejšnjem členu se štejejo naslednji dokumenti: pogodbe, obračunske situacije, računi, naročilnice, dobavnice, prevzemnice, reverzi, sklepi, odločbe, dokazila in drugi dokumenti.
Iz listine morajo biti razvidni naslednji elementi:
– uporabnik, ki je prevzel obveznost ali listino izdal,
številka in po potrebi šifra listine,
– datum in kraj podpisa ali izdaje listine,
– ime pooblaščene osebe, ki sodelujejo v poslovnem
dogodku,
– oznaka stroškovnega mesta (šifra uporabnika ali njegove organizacijske enote), stroškovnih nosilcev (proračunska postavka, ekonomski namen) ali poslovnih učinkov za
listine, iz katerih izhajajo prihodki in odhodki, če se spreminjajo po mestih in nosilcih,
– pravna podlaga za poslovni dogodek,
– opis poslovnega dogodka z natančno opredelitvijo
njegove vsebine,
– podpisi oseb, ki so pooblaščene za podpis,
– drugi elementi, ki so potrebni glede na okoliščine in
naravo poslovnega dogodka.
VI. VODENJE ANALITIČNIH EVIDENC DRŽAVNEGA
PREMOŽENJA
28. člen
Zavezanci za sestavo premoženjske bilance izkažejo
podatke za sestavo premoženjske bilance Republike Slovenije na podlagi bilanc stanja v skladu z odredbo o načinu
sestavljanja premoženjskih bilanc republike in občin (Uradni
list RS, št. 1/93 in 45/94) po stanju 31. decembra tekočega leta in jih do 30. septembra prihodnjega leta skupaj z
obrazložitvijo postavk predložijo Ministrstvu za finance. Občine predložijo Ministrstvu za finance tudi bilanco stanja.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
Med prihodke proračuna leta 1997 se vključujejo tudi
prihodki od prometnega davka, ki so vplačani in razporejeni
na račune proračuna do 15. januarja leta 1998 in se nanašajo na promet v letu 1997.

31. člen
Obveznosti nastale v letu 1997, ki bodo poravnane iz
namenskih prihodkov leta 1997, nakazanih na račun uporabnika do 30. januarja 1998, se knjigovodsko evidentirajo
v breme odhodkov in dobro tekočih obveznosti ter v breme
časovnih razmejitev in dobro prihodkov leta 1997.
32. člen
Predplačila, akontacije in zaloge, poravnane iz proračuna leta 1997 in nakazani na račun uporabnika do
30. januarja 1998, se knjigovodsko evidentirajo v breme
drugih odhodkov in v dobro pasivnih časovnih razmejitev
leta 1997.
33. člen
Če je v že sklenjenih pogodbah v breme proračuna
Republike Slovenije za leto 1997 dogovorjen plačilni rok
daljši od 20 dni od izstavitve računa, se plačilo obveznosti
lahko izvrši že 20. dan od izstavitve računa.
34. člen
Ne glede na določila 24. člena tega navodila pošljejo
uporabniki, za katere ne vodi računovodskega poslovanja
Ministrstvo za finance, obračun za leto 1997 iz 25. člena
tega navodila, do 20. februarja leta 1998.
35. člen
Pravilnike iz 24. člena tega navodila morajo uporabniki
iz istega člena poslati Ministrstvu za finance v roku 30 dni po
uveljavitvi tega navodila, razen če so jih posredovali že na
podlagi navodila o izvrševanju proračuna (Uradni list RS, št.
13/96 in 71/97).
36. člen
Z dnem uveljavitve tega navodila prenehata veljati navodilo o enotnem vodenju poslovnih knjig za proračun in proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 72/95) in navodilo
o izvrševanju proračuna (Uradni list RS, št. 13/96 in 71/97).
37. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-59/97
Ljubljana, dne 23. decembra 1997
Minister
za finance
Mitja Gaspari l. r.
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112.

Količnik za določitev letne akontacije davka od
dohodkov iz dejavnosti za leto 1998

Na podlagi drugega odstavka 166. člena zakona o
davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96 in 87/97)
objavlja minister za finance

KOLIČNIK
za določitev letne akontacije davka od dohodkov
iz dejavnosti za leto 1998
Količnik ugotovljen na podlagi indeksa cen na drobno
v Republiki Sloveniji za leto 1997 v primerjavi z letom 1996,
znaša po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije
1,091.
Št. 416-157/97
Ljubljana, dne 31. decembra 1997.
Minister
za finance
Mitja Gaspari l. r.

Uradni list Republike Slovenije
no izpopolnjevanje strokovne izobrazbe delavcev ter zagotavljanje materialnih, kadrovskih in drugih pogojev za izvajanje pripravništva in za pripravo ter izvajanje programov strokovnega izpopolnjevanja.
Pripravnik se ne sme zaposliti na delovno mesto, za
katero se zahteva usposobljenost za samostojno delo.
4. člen
Veterinarski strokovni delavci si pridobijo pravico do
samostojnosti pri delu, ko po opravljenem pripravništvu opravijo predpisan strokovni izpit.
Veterinarskemu strokovnemu delavcu se med pripravništvom in po opravljenem pripravništvu, dokler nima opravljenega strokovnega izpita, lahko zaupajo posamezna opravila, za katera se usposablja, vendar ga mora pri tem strokovno nadzirati za to pooblaščeni veterinarski delavec, ki
odgovarja za morebitne strokovne napake pripravnika.
5. člen
VURS nadzira, kako veterinarske organizacije skrbijo
za pravilno izvajanje pripravništva po tem pravilniku.
II. OPRAVLJANJE PRIPRAVNIŠTVA IN MENTORSTVO

113.

Pravilnik o pripravništvu, strokovnih izpitih in
izpopolnjevanju strokovne izobrazbe s
preizkusom usposobljenosti za delavce v
veterinarski službi

Na podlagi 35. alinee 114. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) in 99.
člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 –
odl. US in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

PRAVILNIK
o pripravništvu, strokovnih izpitih in
izpopolnjevanju strokovne izobrazbe s
preizkusom usposobljenosti za delavce v
veterinarski službi
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik natančneje ureja pripravništvo, strokovne
izpite in izpopolnjevanje strokovne izobrazbe s preizkusom
usposobljenosti za doktorje veterinarske medicine in veterinarske tehnike v veterinarski službi (v nadaljnjem besedilu:
veterinarski strokovni delavci).
Ta pravilnik se smiselno uporablja tudi za veterinarske
sodelavce v veterinarskih organizacijah, če v njih opravljajo
pripravništvo oziroma nimajo opravljenega strokovnega izpita po drugih predpisih.
2. člen
Veterinarski strokovni delavci imajo pravico in dolžnost,
da stalno izpopolnjujejo strokovno izobrazbo in razvijajo svoje strokovne sposobnosti za delo, ki ga opravljajo v veterinarski službi.
3. člen
Veterinarska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: VURS), veterinarske organizacije in Veterinarska
zbornica Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zbornica), morajo
skrbeti za usposabljanje pripravnikov, za stalno in organizira-

6. člen
Pripravništvo se opravlja v veterinarskih organizacijah
in v VURS.
Namen pripravništva je, da pripravnik s praktičnim delom in z učenjem pod nadzorstvom in vodstvom mentorja
veterinarske organizacije ali drugega pooblaščenega delavca spozna delo v veterinarski službi, delovanje veterinarske
organizacije nasploh ter, da se praktično pripravi za strokovni izpit in za poznejše samostojno delo.
Veterinarska organizacija, v kateri je pripravnik zaposlen, predpiše v svojih splošnih aktih ustrezne ukrepe, če
njen pripravnik med pripravništvom po svoji krivdi ne dela
poln delovni čas, če krši delovno obveznost, če program
pripravništva ne poteka pravilno ali, če pripravnik ne opravi
strokovnega izpita v zakonito določenem roku.
7. člen
Pred začetkom opravljanja pripravništva je treba pripravnike seznaniti z določbami tega pravilnika, s programom
pripravništva in s programom strokovnega izpita.
Za dosego namena iz prejšnjega člena se pripravništvo
opravlja pod neposrednim vodstvom in nadzorstvom mentorja veterinarske organizacije. Ta lahko določi strokovne
delavce, ki bodo skrbeli za pripravnikov strokovni pouk in ga
nadzorovali. Mentor ter strokovni delavci morajo imeti najmanj takšno strokovno izobrazbo, kot jo ima pripravnik,
opravljen strokovni izpit in vsaj pet let izkušenj na področju
dela, za katerega se pripravnik pripravlja.
8. člen
Mentor iz prejšnjega člena ima zlasti naslednje naloge:
– skrbi, da se pripravništvo dosledno izvaja po predpisanem programu;
– uvaja s pomočjo drugih strokovnih delavcev pripravnika v delo ter mu z navodili, nasveti in s praktičnim delom
pomaga pri usposabljanju za samostojno delo;
– skrbi, da pripravnik sodeluje na strokovnih posvetih;
– skupaj s pripravniki obravnava posamezna praktična
strokovna vprašanja;
– dodeljuje delo oziroma posamezna opravila pripravniku, ki jih mora pripravnik praktično obvladati po končanem
pripravništvu;

Uradni list Republike Slovenije
– nadzira ali se je pripravnik v strokovni enoti zadosti
usposobil za samostojno delo;
– seznanja s pomočjo drugih pooblaščenih strokovnih
delavcev pripravnika o delu v dežurni službi;
– skrbi, da se pripravnik seznani z delom drugih veterinarskih delavcev v skupini, v kateri se usposablja;
– skrbi, da se pripravnik nauči pravilno uporabljati delovna sredstva;
– skrbi, da se pripravnik usposobi za pravilno in popolno izpolnjevanje strokovne dokumentacije in evidence storitev;
– pri konkretnem delu opozarja pripravnika na kodeks
in etiko;
– seznanja pripravnika z ekonomičnostjo strokovnih postopkov;
– oceni delo pripravnika po poteku pripravniške dobe.
9. člen
Veterinarske organizacije določajo v svojih splošnih
aktih nagrajevanje mentorjev. To velja zlasti, če mentorske
dolžnosti presegajo redno delo.
10. člen
Pripravnik vodi v času pripravništva dnevnik, v katerega
sproti vpisuje vsa dela in naloge, opravljene po programu
pripravništva, ter udeležbo na seminarjih. Na podlagi pripravnikovega dnevnika in svojih opažanj mentor potrdi, da je
pripravnik uspešno opravil v dnevniku navedena dela in strokovna opravila v določeni strokovni enoti oziroma, da je
uspešno sodeloval na seminarju.
11. člen
Po končani pripravniški dobi izda veterinarska organizacija na podlagi pripravnikovega dnevnika in potrdila mentorja iz prejšnjega člena, potrdilo o opravljenem pripravništvu, ki ga mora pripravnik priložiti prijavi za strokovni izpit.
Obrazec “Potrdilo o pripravništvu” je kot priloga 1 objavljen skupaj s tem pravilnikom.
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– promet zdravil, mamil in strupov,
– pravna ureditev veterinarstva,
– vodenje evidenc in dokumentacije v veterinarskih organizacijah.
V obveznem programu mora pripravnik spoznati vse
strokovne naloge v objektih za rejo živali, za proizvodnjo in
promet z živalskim semenom, jajčnimi celicami in zarodki,
za zakol živali, obdelavo in predelavo živil živalskega izvora,
za laboratorijsko in patomorfološko diagnostiko, veterinarsko- higiensko službo ter za promet z zdravili, mamili in
strupi za uporabo v veterinarski medicini.
B) Izbirni program, ki traja 26 tednov, in ga pripravnik
opravi po programu mentorja in veterinarske organizacije.
14. člen
Pripravništvo je enotno za vse veterinarske tehnike v
veterinarskih organizacijah in obsega:
A) Obvezen program, ki traja 13 tednov in se izvaja na
naslednjih področjih:
– zdravstveno varstvo živali,
– reprodukcija živali,
– laboratorijska diagnostika,
– patomorfološka diagnostika,
– veterinarsko-higienska služba,
– vodenje evidenc in dokumentacije v veterinarskih organizacijah.
V obveznem programu mora pripravnik spoznati vse
strokovne naloge v objektih za rejo živali, za proizvodnjo in
promet z živalskim semenom, jajčnimi celicami in zarodki,
za zakol živali, obdelavo in predelavo živil živalskega izvora,
za laboratorijsko in patomorfološko diagnostiko, za veterinarsko-higiensko službo ter za promet z zdravili, mamili in
strupi za uporabo v veterinarski medicini.
B) Izbirni program traja 13 tednov in ga pripravnik opravi po programu mentorja in veterinarske organizacije.
15. člen
Vsi pripravniki se morajo med pripravništvom seznaniti
s splošnimi akti veterinarske organizacije, v kateri opravljajo
pripravništvo.

III. PROGRAM PRIPRAVNIŠTVA
12. člen
Pripravništvo traja za dela in naloge, za katere je potrebna:
– visokošolska izobrazba – 12 mesecev,
– srednješolska izobrazba – 6 mesecev.
Trajanja pripravništva ni mogoče skrajšati, lahko pa se
podaljša v skladu s predpisi o delovnih razmerjih.
13. člen
Pripravništvo je enotno za vse doktorje veterinarske
medicine v veterinarskih organizacijah ter obsega naslednja
delovna področja:
A) Obvezen program, ki traja 26 tednov in se izvaja na
naslednjih področjih:
– zdravstveno varstvo živali,
– reprodukcija živali,
– higiena živil,
– laboratorijska diagnostika,
– patomorfološka diagnostika,
– veterinarsko-higienska služba,

16. člen
Programe pripravništva pripravijo mentorji v sodelovanju z vodji ustreznih služb, potrdi pa jih pristojni organ veterinarske organizacije.
17. člen
Po končani pripravniški dobi opravlja pripravnik strokovni izpit.
IV. STROKOVNI IZPITI
18. člen
S strokovnim izpitom se ugotovi, ali je pripravnik sposoben pridobljeno znanje in izkušnje uporabljati pri samostojnem opravljanju del in nalog, za katere se je usposabljal.
19. člen
Strokovni izpit je javen in obsega splošni in posebni
del.
Splošni del izpita se opravlja ustno.
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Program posebnega dela strokovnega izpita je prilagojen delu in nalogam, za katere se je pripravnik usposabljal.
Posebni del izpita se opravlja pisno in ustno.
Podrobnejšo vsebino programa izpita, z navedbo literature, ki je potrebna za pripravo na izpit, pripravi VURS in
mora biti dostopna vsem kandidatom.
20. člen
I.Splošni del strokovnega izpita za doktorje veterinarske medicine obsega dva dela in sicer:
a) – ustavno ureditev, s poudarkom na temeljnih izhodiščih ustavne ureditve, človekovih pravicah in temeljnih
svoboščinah, gospodarskih in socialnih razmerjih, oblikah
neposredne in posredne demokracije, organizaciji državne
oblasti in ustavnem sodstvu;
– organizacijo izvršilne oblasti, s poudarkom na funkcijah in organizaciji vlade in uprave in o položaju zaposlenih v
državnih organih;
– organizacijo in funkcijo lokalne samouprave;
– položaj in organizacijo organov pravosodja, sodstva,
odvetništva in notariata;
– varstvo osebnih podatkov;
– temelje pisarniškega poslovanja in dolžnosti upravnih
organov do dokumentarnega gradiva.
b) – splošni upravni postopek in posebnosti upravnega postopka na področju veterinarstva.
Posebni del strokovnega izpita za doktorje veterinarske
medicine obsega:
a) pisno nalogo
b) ustni del s področja:
– varstva živali pred kužnimi boleznimi in zoonozami;
– zdravstvene ustreznosti živil in surovin živalskega izvora;
– zdravstvenega nadzorstva nad živili, surovinami in odpadki živalskega izvora;
– higiene obratov za proizvodnjo, obdelavo, predelavo
in promet surovin, proizvodov in odpadkov živalskega izvora;
– zdravil, mamil in strupov za rabo v veterinarski medicini;
– reprodukcije domačih živali;
– veterinarstva v živinoreji;
– zdravstvene ustreznosti krme, živalskega semena,
jajčnih celic in zarodkov;
– postopka javne veterinarske službe in veterinarske
inšpekcije v zvezi s strokovnim navodilom;
– veterinarstva kot primarne preventive v zdravstvu;
– bioloških reziduov in aditivov v živilih živalskega izvora;
– epidemiologije alimentarnih infekcij in intoksikacij;
– zaščite živali pred mučenjem;
– posebnih pogojev in obveznosti veterinarskih strokovnih delavcev, ki opravljajo dela in naloge zdravstvenega
varstva živali;
– odgovornosti veterinarskih organizacij in veterinarskih delavcev;
– mednarodnih konvencij na področju veterinarske medicine;
– varstva okolja;
– organizacije veterinarske službe;
– evidenc in poročil s področja veterinarstva.
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II. Splošni del strokovnega izpita za veterinarske tehnike obsega:
a) – ustavno ureditev, s poudarkom na temeljnih izhodiščih ustavne ureditve, človekovih pravicah in temeljnih
svoboščinah, gospodarskih in socialnih razmerjih, oblikah
neposredne in posredne demokracije, organizaciji državne
oblasti in ustavnem sodstvu;
– organizacijo izvršilne oblasti, s poudarkom na funkcijah in organizaciji vlade in uprave in o položaju zaposlenih v
državnih organih;
– temelje pisarniškega poslovanja in dolžnosti upravnih
organov do dokumentarnega gradiva.
b) – upravni postopek.
Posebni del strokovnega izpita za veterinarske tehnike
obsega:
a) pisno nalogo
b) ustni del s področja:
– umetnega osemenjevanja živali;
– pospeševanja živinoreje;
– prehrane živali;
– zoohigiene;
– veterinarsko-sanitarnega reda v živilskih obratih in
tehničnih opravil pri veterinarsko-sanitarnih pregledih;
– postopka pri odvzemu vzorcev;
– laboratorijske tehnike;
– prve pomoči, vakcinacije in aplikacije zdravil;
– ravnanja z zdravili;
– priprave živali za veterinarski poseg;
– dezinfekcije, deratizacije, dezinsekcije in veterinarsko- higienske službe.
21. člen
VURS imenuje izpitno komisijo in določi izpitne roke za
veterinarske strokovne delavce v javnih veterinarskih zavodih, v organizacijah za proizvodnjo zdravil za uporabo v
veterinarski medicini (zdravil) in kontrolo proizvodnje zdravil,
uvoz zdravil in v verificiranih veledrogerijah.
Izpitno komisijo za veterinarske strokovne delavce v
zasebni veterinarski dejavnosti imenuje zbornica.
22. člen
Strokovni izpit se opravlja pred izpitno komisijo.
Izpitna komisija ima predsednika, dva člana, od katerih
je eden predstavnik VURS in eden predstavnik zbornice, ter
zapisnikarja.
Izpraševalci za splošni del izpita so diplomirani pravniki s strokovnim, pravosodnim ali pravniškim državnim izpitom.
Izpraševalci za posebni del strokovnega izpita so doktorji veterinarske medicine z opravljenim strokovnim izpitom na ministrstvu, ki je pristojno za upravo, ki imajo:
– opravljeno specializacijo ali magisterij s področja veterinarsko-medicinskih dejavnosti ter 5 let strokovne prakse
ali
– 10 let strokovne prakse.
23. člen
Predsedniku in članom izpitne komisije pripadata plačilo za delo in povračilo stroškov v zvezi z delom v komisiji.
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Stroške izpitne komisije krije prijavitelj.
24. člen
Kandidat, ki želi opravljati izpit, vloži prijavo pri organizaciji, kjer je opravljal pripravništvo oziroma je v delovnem
razmerju. Ta pošlje prijavo na VURS oziroma zbornici. Kandidat lahko pošlje prijavo s prilogami tudi neposredno na
VURS oziroma zbornico.
Prijavi za izpit mora biti priloženo dokazilo o strokovni
izobrazbi, potrdilo o pripravništvu in pripravniški dnevnik.
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Izpraševalec, drugi član in predsednik komisije lahko
kandidatu postavljajo dodatna vprašanja, ki so povezana z
vsebino vprašanj iz prejšnjega odstavka.

25. člen
Kandidatu, ki izpolnjuje pogoje, se pošlje sklep o datumu izpita najmanj 15 dni pred dnem, ki je določen za izpit.
Če kandidat izpita ne odjavi 8 dni pred določenim
rokom, se šteje, da izpita ni opravil. Stroške izpita plača
kandidat.

32. člen
Uspeh kandidata ocenjuje komisija za vsak del izpita
posebej z oceno “uspešno” ali “neuspešno”.
Kandidat opravi splošni del izpita, če sta oba dela
ocenjena z oceno “uspešno”.
Kandidat, ki ne opravi splošnega dela, ne more pristopiti k opravljanju posebnega dela izpita.
Kandidat opravi posebni del izpita, če sta oba dela
ocenjena z oceno “uspešno”.
Kandidat opravi strokovni izpit, če je opravil uspešno
splošni in posebni del.
Izid izpita razglasi predsednik komisije ob navzočnosti
članov takoj po končanem celotnem izpitu.

26. člen
Predsednik komisije pred pričetkom izpita ugotovi prisotnost članov komisije in zapisnikarja.
Predsednik komisije prične izpit tako, da ugotovi istovetnost kandidata in pojasni namen in potek izpita.

33. člen
Kandidatu, ki je izpit opravil, se izda spričevalo o izpitu
na predpisanem obrazcu, ki je kot priloga 2 in 3 objavljen
skupaj s tem pravilnikom.
Spričevalo podpiše predsednik komisije.

27. člen
Kandidat najprej ustno odgovarja na vprašanja iz splošnega dela izpita. Če kandidat opravi splošni del izpita,
lahko pristopi k opravljanju posebnega dela izpita.
Splošni in posebni del izpita se ne opravljata isti dan,
vendar razmak med njima ne sme biti daljši od 2 dni.

34. člen
Kandidat, ki izpita ali posebnega dela izpita ni opravil,
ga sme ponoviti v roku, ki ga določi komisija.

28. člen
Posebni del izpita je sestavljen iz pisne naloge in ustnega dela.
Pisno nalogo določi član izpitne komisije, ki je izpraševalec za posebni del izpita.
Pisno nalogo piše kandidat pod nadzorstvom zapisnikarja.
29. člen
Pred začetkom pisanja pisne naloge zapisnikar ugotovi, ali so prisotni vsi prijavljeni kandidati in to sporoči predsedniku komisije. Kandidatom izroči naloge ter pojasni, katere pripomočke in sredstva lahko uporabljajo.
Kandidat lahko napiše koncept naloge. Ko kandidat
konča izpitno nalogo, odda čistopis in koncepte naloge
zapisnikarju.
Kandidati s srednješolsko izobrazbo morajo oddati pisno nalogo po poteku 4 učnih ur, kandidati z visokošolsko
izobrazbo pa po preteku 7 učnih ur, ne glede na to, ali so
nalogo izdelali do konca.

35. člen
O poteku izpita se za vsakega kandidata vodi zapisnik.
Pisna naloga je priloga zapisnika. Zapisnik podpišejo
predsednik in člani komisije ter zapisnikar.
V. EVIDENCA IZPITOV
36. člen
Za vsakega kandidata se vodi spis, ki vsebuje prijavo k
izpitu s prilogami, obvestilo o dnevu opravljanja izpita, zapisnik o poteku izpita s pisno nalogo in spričevalo o opravljenem izpitu.
37. člen
Po opravljenem izpitu pošlje zbornica celotni spis na
VURS, ki vodi knjigo izpitov za vse veterinarske strokovne
delavce.
Knjiga izpitov vsebuje: zaporedno številko, priimek in
ime kandidata, datum in kraj rojstva, številko izpitnega spisa,
stopnjo in vrsto strokovne izobrazbe, datum opravljanja izpita, izpitni uspeh in datum vpisa v knjigo.
Knjiga izpitov in izpitni spisi imajo trajno arhivsko vrednost.

30. člen
Uspeh kandidata pri pisni nalogi oceni komisija na
obrazložen predlog člana komisije, ki je določil in pregledal
pisno nalogo.

VI. IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNE IZOBRAZBE IN
PREIZKUS STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI

31. člen
Vprašanja, ki jih postavi izpraševalec kandidatu pri ustnem delu izpita, morajo biti taka, da je mogoče iz odgovorov
nanje oceniti kandidatovo znanje s celotnega področja, za
katerega se je usposabljal.

38. člen
Izpopolnjevanje strokovne izobrazbe obsega stalno in
sistematično pridobivanje, razširjanje in poglabljanje znanj,
potrebnih za uspešno opravljanje del in nalog, ki so poverjene veterinarskim strokovnim delavcem.
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39. člen
Izpopolnjevanje strokovne izobrazbe veterinarskih strokovnih delavcev se izvaja po programu, ki ga pripravi VURS v
sodelovanju z veterinarskimi organizacijami in zbornico. Programi so srednjeročni in letni. S srednjeročnim programom
se okvirno določajo smotri, vsebina in obseg izpopolnjevanja strokovne izobrazbe ter potrebna finančna sredstva.
Z letnim programom se določijo zlasti teme, ki bodo
obravnavane v tekočem letu, opredelijo metode, oblike in
trajanje izpopolnjevanja strokovne izobrazbe, način preverjanja pridobljenega znanja in potrebna finančna sredstva.
Letni program se sprejme do konca leta za naslednje leto.
40. člen
Za vsako obliko izpopolnjevanja strokovne izobrazbe je
treba pripraviti ustrezno gradivo in izbrati take metode ter
oblike dela, ki vzpodbujajo aktivnost, ustvarjalnost in samostojnost delavcev pri izobraževanju.
Izpopolnjevanje strokovne izobrazbe se izvaja v obliki
samoizobraževanja in strokovnih razprav, konzultacij, tematskih posvetov, seminarjev, tečajev, praktičnega opravljanja
del in nalog, strokovne prakse, študija posameznih predmetov na visokih šolah ter drugih oblikah, ki jih določa program
izpopolnjevanja strokovne izobrazbe.
41. člen
Izpopolnjevanje strokovne izobrazbe se vrednoti in točkuje glede na obseg, trajanje in zahtevnost:
a) do 1 točke:
– pasivna udeležba na strokovnih razpravah, seminarjih, posvetih, kongresih in podobno;
do 3 točk:
– pasivna udeležba na strokovnih razpravah, seminarjih, posvetih, kongresih in podobno s končnim preizkusom
znanja;
b) s 3 do 6 točkami:
– aktivna udeležba na posvetih, seminarjih z referatom;
– specialistično praktično izpopolnjevanje;
– objava strokovnih člankov v domači strokovni literaturi;
c) s 6 do 10 točkami:
– aktivna udeležba na mednarodnih strokovnih posvetih;
– objava strokovnih člankov v tuji strokovni literaturi, ki
so vključeni v mednarodno mrežo podatkov;
d) z 10 točkami:
– magisterij
e) s 15 točkami
– doktorat znanosti.
Izobraževalne aktivnosti oceni strokovna komisija po
sistemu točkovanja iz prejšnjega odstavka.
Strokovno komisijo sestavljajo predstavniki iz VURS-a,
zbornice in veterinarskih organizacij.
Vsak izvajalec strokovnega programa je dolžan program izobraževanja dostaviti komisiji za ocenjevanje.
42. člen
VURS, veterinarske organizacije in zbornica morajo preverjati učinkovitost izpopolnjevanja strokovne izobrazbe oziroma oblik, v katerih se to izpopolnjevanje izvaja.
Znanje, ki so ga delavci pridobili pri posameznih oblikah izpopolnjevanja strokovne izobrazbe, se preizkusi s testom, ustnim razgovorom, seminarsko nalogo, izpitom, s
preizkusom spretnosti oziroma usposobljenosti za določeno
delo ali z drugimi oblikami preizkusa znanja.
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Preizkus usposobljenosti se opravlja pred posebno komisijo.
Komisijo za preizkus usposobljenosti za veterinarske
strokovne delavce v javnih veterinarskih zavodih imenuje
VURS.
Komisijo za preizkus usposobljenosti za veterinarske
strokovne delavce zasebne veterinarske dejavnosti imenuje
zbornica.
O opravljenem preizkusu usposobljenosti izda komisija
delavcu potrdilo.
Veterinarski strokovni delavec, ki je v desetih letih pridobil 40 točk, glede na vrednotenje iz 41. člena tega pravilnika, je oproščen opravljanja preizkusa usposobljenosti.
43. člen
VURS, veterinarske organizacije in zbornica skrbijo za
metodološko enotnost v organizaciji izvajanja programov iz
39. člena tega pravilnika, spremljajo njihovo izvajanje in
dajejo veterinarskim organizacijam drugo strokovno pomoč.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
44. člen
Pripravniki, ki so pričeli z izvajanjem programa pripravništva pred uveljavitvijo tega pravilnika, nadaljujejo pripravništvo po programu, ki ga je določila veterinarska organizacija.
Strokovni izpit opravljajo po programu iz tega pravilnika.
45. člen
Delavci veterinarskih organizacij, ki na dan uveljavitve
tega pravilnika nimajo strokovnega izpita po doslej veljavnih
predpisih, morajo strokovni izpit po tem pravilniku opraviti v
roku, ki ga določi organ upravljanja te organizacije. Ta rok
ne more biti krajši kot eno leto in ne daljši od treh let.
Delavcem, ki so opravili pripravništvo in strokovni izpit
po predpisih, ki urejajo pripravništvo in strokovne izpite s
področja veterinarstva v državni upravi, ni treba opravljati
izpita po tem pravilniku.
46. člen
Dokler zbornica ne prevzame javnih pooblastil v zvezi z
opravljanjem strokovnih izpitov, se prijave za opravljanje strokovnih izpitov pošiljajo na VURS, kjer se izpiti tudi opravljajo.
47. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju strokovne izobrazbe v veterinarskih organizacijah (Uradni list
SRS, št.7/83 in 13/87).
48. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 124-53/97
Ljubljana, dne 20. novembra 1997.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
Ciril Smrkolj l. r.
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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 – Priprava ČZ Uradni list, Tisk Tiskarna SET, d.o.o., Vevče
– Akontacija naročnine za leto 1998 je 15.330 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 – e-mail: info@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)

