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BANKA SLOVENIJE

1647. Sklep o deveti izdaji blagajniškega zapisa
Banke Slovenije z nakupnim bonom

Na podlagi 25. in 29. člena zakona o Banki Slovenije
(Uradni list RS, št. 1/91-I) in sklepa o izdajanju blagajniških
zapisov Banke Slovenije (Uradni list RS, št. 28/91, 3/92 in
38/92) izdaja guverner Banke Slovenije dne 28. 4. 1998

S K L E P
o deveti izdaji blagajniškega zapisa Banke

Slovenije z nakupnim bonom

1
Banka Slovenije izdaja 1. 6. 1998 deveto izdajo bla-

gajniškega zapisa z nakupnim bonom do skupnega zneska
trideset milijard tolarjev.

Znesek iz prejšnjega odstavka pomeni osnovno proda-
jo blagajniškega zapisa z nakupnim bonom.

2
Blagajniški zapis z nakupnim bonom je finančni inštru-

ment, ki ima blagajniški zapis, nakupni bon in kontrolni
kupon.

Blagajniški zapis je kratkoročni prinosniški diskontni
vrednostni papir, izdan v apoenih po 500.000 tolarjev in se
vplača z diskontom v tolarjih. Obrestna mera znaša 9%
letno. Rok dospetja devete izdaje blagajniškega zapisa je
1. 12. 1998. Nominalna vrednost blagajniškega zapisa po-
meni obveznost Banke Slovenije ob dospelosti. Pravice iz
blagajniškega zapisa zastarajo v petih letih od dneva dospe-
losti.

Nakupni bon je ločljiv od vrednostnega papirja in je
ob izdaji sestavljen iz petih, med seboj ločljivih delov. Vsak
del nakupnega bona daje vsakemu imetniku pravico do
popusta pri nakupu blagajniškega zapisa, izdanega v apoe-
nih po 500.000 tolarjev. Pravna oseba lahko pravico do
popusta uveljavi pri nakupu blagajniškega zapisa, izdanega
v apoenih po 500.000 tolarjev ali pri nakupu blagajniškega
zapisa v tujem denarju z vračilnim rokom 180 dni, 270 dni
in 360 dni. Pravico do popusta pri nakupu blagajniškega
zapisa, izdanega v apoenih po 500.000 tolarjev, lahko
imetnik nakupnega bona uveljavi v roku enega leta od
dneva izdaje nakupnega bona oziroma njegovih delov, ra-
zen v obdobju deset dni pred dospetjem blagajniškega
zapisa te in naslednje izdaje. Pravico do popusta pri naku-
pu blagajniškega zapisa v tujem denarju lahko imetnik na-

kupnega bona uveljavi najpozneje v enem letu od dneva
izdaje nakupnega bona oziroma njegovih delov. Z dnem
uporabe davka na dodano vrednost preneha pravica do
popusta pri nakupu blagajniškega zapisa, izdanega v apoe-
nih po 500.000 tolarjev.

Kontrolni kupon se uporablja le za evidentiranje proda-
je blagajniških zapisov z nakupnim bonom.

3
Blagajniški zapis vsebuje: ime vrednostnega papirja,

navedbo, da se glasi na prinosnika, zaporedno številko izda-
je in serijsko številko blagajniškega zapisa, ime izdajatelja,
datum izdaje, datum dospelosti, nominalno vrednost, način
vplačila, obrestno mero za izračun diskonta, način izplačila
in faksimile podpisa guvernerja Banke Slovenije.

4
Vsak del nakupnega bona vsebuje: ime pravice, naved-

bo, da daje prinosniku pravico do popusta pri nakupu bla-
gajniškega zapisa, izdanega v apoenih po 500.000 tolarjev,
navedbo, da daje pravni osebi pravico do popusta pri naku-
pu novega blagajniškega zapisa v tujem denarju z vračilnim
rokom 180 dni, 270 dni in 360 dni, navedbo o največjem
številu delov nakupnih bonov, ki jih je možno predložiti ob
uveljavljanju popusta, način izračuna popusta, zaporedno
številko dela nakupnega bona, zaporedno številko izdaje in
serijsko številko blagajniškega zapisa, s katerim je bil del
nakupnega bona izdan, ime izdajatelja, datum izdaje, rok za
uveljavitev pravice in faksimile podpisa guvernerja Banke
Slovenije.

5
Banka Slovenije lahko v odvisnosti od denarnih razmer

kadarkoli ustavi ali ponovno sprosti osnovno prodajo blagaj-
niškega zapisa z nakupnim bonom iz 1. točke tega sklepa.
Kljub ustavitvi osnovne prodaje, je možen nakup blagajni-
škega zapisa, izdanega v apoenih po 500.000 tolarjev,
zaradi uveljavitve popusta na podlagi nakupnega bona oziro-
ma njegovega dela.

6
Diskont se računa anticipativno po navadnem dnev-

nem obrestnem računu ob upoštevanju dejanskega števila
dni v mesecu oziroma letu, pri čemer dan vpisa ni upošte-
van, upoštevan pa je dan dospetja.

7
Popust, do katerega ima pravico imetnik posameznega

dela nakupnega bona, se izračuna v odstotku. Izračunani
odstotek je zaokrožen na dve decimalni mesti.
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Odstotek popusta, ki ga prinaša en del nakupnega
bona pri nakupu blagajniškega zapisa, izdanega v apoenih
po 500.000 tolarjev, se računa vsak mesec kot razlika med
stopnjo rasti cen življenjskih potrebščin v preteklem mesecu
in 0,50%. Z dnem uporabe davka na dodano vrednost, se
tolarski popust preneha izračunavati.

Odstotek popusta, ki ga prinaša en del nakupnega
bona pri nakupu blagajniškega zapisa v tujem denarju z
vračilnim rokom 180, 270 ali 360 dni se računa vsak me-
sec kot razlika med 0,50% in odstotkom rasti srednjega
tečaja Banke Slovenije za DEM v preteklem mesecu. Rast
srednjega tečaja v preteklem mesecu se računa kot celome-
sečna rast do vključno dvajsetega dne v preteklem mesecu.

8
Pri nakupu blagajniškega zapisa, izdanega v apoenih

po 500.000 tolarjev, je možno uveljaviti največ pet delov
nakupnega bona.

Pri nakupu blagajniškega zapisa v tujem denarju z vra-
čilnim rokom 180 dni je možno uveljaviti največ tri dele
nakupnega bona.

Pri nakupu blagajniškega zapisa v tujem denarju z vra-
čilnim rokom 270 dni je možno uveljaviti največ štiri dele
nakupnega bona.

 Pri nakupu blagajniškega zapisa v tujem denarju z
vračilnim rokom 360 dni je  možno uveljaviti največ pet delov
nakupnega bona.

9
Število delov nakupnega bona, ki jih prejme kupec

blagajniškega zapisa, je odvisno od dneva in načina naku-
pa. Nakupni bon pridobljen do 22. 6. 1998 vsebuje pet
delov, nakupni bon pridobljen od 23. 6. 1998 do 24. 7.
1998 vsebuje štiri dele, od 25. 7. 1998 do 24. 8. 1998
vsebuje tri dele, od 25. 8. 1998 do 23. 9. 1998 vsebuje
dva dela, in nakupni bon, pridobljen od 24. 9. 1998 do
23. 10. 1998 vsebuje en del nakupnega bona. Od 24. 10.
1998 se blagajniški zapis vpisuje brez nakupnega bona.

10
Blagajniške zapise z nakupnim bonom, ki jih občasno

ponuja Banka Slovenije, lahko vpisujejo banke v svojem
imenu in za svoj račun ter v svojem imenu in za račun drugih
domačih pravnih in fizičnih oseb.

11
Ob dospetju vnovčijo banke blagajniški zapis pri Banki

Slovenije, druge domače pravne in fizične osebe pa pri
pooblaščenih bankah.

12
Banka Slovenije bo dala v obtok več izdaj blagajniške-

ga zapisa z nakupnim bonom, vsakokrat z rokom dospetja
šest mesecev, in sicer tako, da bo dan dospetja prejšnje
izdaje hkrati tudi dan naslednje izdaje.

Zadnja izdaja bo vnaprej napovedana in ustrezno ozna-
čena.

13
Ta sklep začne veljati z dnem, ko je izdan.

Št. 22-0087/98
Ljubljana, dne 28. aprila 1998.

dr. France Arhar l. r.
Guverner

1648. Sklep o spremembi sklepa o neizravnanih
aktivnih in pasivnih postavkah banke v tujem
denarju (o odprti devizni poziciji banke)

Na podlagi drugega odstavka 34. člena zakona o ban-
kah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 1/91-I in 38/92) in
20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS,
št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o spremembi sklepa o neizravnanih aktivnih
in pasivnih postavkah banke v tujem denarju

(o odprti devizni poziciji banke)

1
V sklepu o neizravnanih aktivnih in pasivnih postavkah

banke v tujem denarju (o odprti devizni poziciji banke) (Urad-
ni list RS, št. 35/97, 79/97, 15/98 in 31/98) se v 4. točki
doda drugi odstavek, ki se glasi:

“Banka iz prejšnjega odstavka te točke, ki ima kratko
devizno pozicijo, mora dodatno zmanjševati nominalni zne-
sek preseganja tudi za celotni znesek naložb z valutno klav-
zulo, sproščenih v preteklem polletnem obdobju, razen v
obdobju od 1. 7. 1998 do 31. 12. 1998, ko upošteva
znesek sproščenih naložb z valutno klavzulo od dne uveljavi-
tve tega sklepa do 30. 6. 1998.”

2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 12. maja 1998.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
dr. France Arhar l. r.

1649. Sklep o spremembi sklepa o dajanju posebnih
likvidnostnih posojil s sodelovanjem bank

Na podlagi drugega odstavka 20. člena, 5. točke
34. člena in 36. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list
RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o spremembi sklepa o dajanju posebnih

likvidnostnih posojil s sodelovanjem bank

1
Sklep o dajanju posebnih likvidnostnih posojil s sode-

lovanjem bank (Uradni list RS, št. 25/97) se spremeni tako,
da se v 7. točki besedilo “1,5 odstotnih točk” nadomesti z
besedilom “2 odstotni točki”.

2
8. točka se spremeni tako, da se odstotek “3” nado-

mesti z odstotkom “1,5”.

3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 28. 5.
1998.
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Št. 22-0089/98
Ljubljana, dne 12. maja 1998.

dr. France Arhar l. r.
Guverner

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

1650. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, april
1998

Na podlagi 84. člena zakona o računovodstvu (Uradni
list SFRJ, št. 12/89, 35/89, 3/90 in 61/90) v zvezi s 4.
členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listi-
ne o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 1/91-I) Statistični urad Reublike Sloveni-
je objavlja

K O E F I C I E N T E
rasti cen v Republiki Sloveniji, april 1998

1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih izdelkov
pri proizvajalcih aprila 1998 v primerjavi z marcem 1998 je
bil 0,001.

2. Koeficient rasti cen industrijskih izdelkov pri proizva-
jalcih od začetka leta do aprila 1998 je bil 0,014.

3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrij-
skih izdelkov pri proizvajalcih od začetka leta do aprila 1998
je bil 0,003.

4. Koeficient rasti cen industrijskih izdelkov pri proizva-
jalcih aprila 1998 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega
leta je bil 0,073.

5. Mesečni koeficient rasti cen na drobno aprila 1998
v primerjavi z marcem 1998 je bil 0,013.

6. Koeficient rasti cen na drobno od začetka leta do
aprila 1998 je bil 0,044.

7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen na drobno
od začetka leta do aprila 1998 je bil 0,011.

8. Koeficient rasti cen na drobno aprila 1998 v primer-
javi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,100.

9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potreb-
ščin od začetka leta do aprila 1998 v primerjavi s povpreč-
jem leta 1997 je bil 0,061.

Št. 941-02-31/98
Ljubljana, dne 6. maja 1998.

Direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije

Tomaž Banovec l. r.

OBČINE

LJUBLJANA

1651. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto Š3 Podutik

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o ure-
janju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 26. člena statuta Mest-
ne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95,
71/97 in 13/98) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na
32. seji dne 2. 4. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto Š3 Podutik

1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko

celoto Š3 Podutik (Uradni list SRS, št. 20/89 in Uradni list
RS, št. 58/92) se 1. člen spremeni tako, da se na koncu
pika nadomesti z vejico in doda besedilo:

“ter spremembe odloka o prostorskih ureditvenih po-
gojih za plansko celoto Š3 Podutik, ki jih je izdelala Mestna
občina Ljubljana, Mestna uprava, oddelek za urbanizem in
okolje v oktobru 1996.”

2. člen
12. člen se spremeni in dopolni tako:
– da se v prvem stavku črta besedilo:
“na zemljiščih, ki ne spadajo v 1. območje kmetijskih

površin,”,
– da se za osmo alineo dodata novi deveta in deseta

alinea, ki glasita:
“– gradnja posameznih stanovanjskih objektov, če gre

za zgostitev že pozidanega območja. Gradnja je možna le
kot zapolnitev vrzeli na parcelah, manjših od 1000 m2, ki so
s treh strani obdane z zazidanimi parcelami oziroma drugimi
omejitvami (terenske omejitve, cesta);

– sprememba namembnosti objektov, če nova namem-
bnost ne povzroča motenj v bivalnem okolju, velikost funk-
cionalnega zemljišča objekta pa ustreza normativnim zahte-
vam za posamezno dejavnost”.

3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 30-1/97
Ljubljana, dne 2. aprila. 1998.

Predsednik
Mestnega sveta

mestne občine Ljubljana
Dimitrij Kovačič l. r.



Stran 2728 / Št. 37 / 15. 5. 1998 Uradni list Republike Slovenije

BELTINCI

1652. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Beltinci za leto 1997

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94 in 14/95)
na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list
RS, št. 80/94) in na podlagi 20. člena statuta Občine
Beltinci (Uradni list RS, št. 41/95) je Občinski svet občine
Beltinci na seji dne 31. marca 1998 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Beltinci

za leto 1997

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna

Občine Beltinci za leto 1997, ki zajema vse prihodke in
odhodke žiro računa proračuna Občine Beltinci za leto
1997.

2. člen
Po bilanci prihodkov in odhodkov proračuna, ki je se-

stavni del tega odloka, se s tem odlokom sprejema stanje
realizacije prihodkov in odhodkov za leto 1997 z naslednjo
vsebino:

1. Prihodki 430,545.342,78
– od tega prihodki za

zagotovljeno porabo 354,600.999,31
– prihodki za druge namene 28,478.230,06
– prihodki iz naslova sofinanciranja 47,466.113,41
2. Odhodki 417,851.166,09
– od tega odhodki za

zagotovljeno porabo 335,480.472,13
– investicijski odhodki proračuna 80,585.693,96
– finančni tokovi in sredstva rezerv 1,785.000,00
Presežki prihodkov v višini 12,694.176,69 se kot ne-

porabljene kupnine za prodana stanovanja namensko pre-
nesejo v proračun za leto 1998.

3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem potrditve na Občinskem

svetu občine Beltinci.

Št. 060-3/98
Beltinci, dne 31. marca 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Beltinci
Marjan Maučec l. r.

1653. Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 1998

Na podlagi 3. in 45. člena zakona o financiranju ob-
čin (Uradni list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US
RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94 in 14/95) in
20. člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št.
41/95), je Občinski svet občine Beltinci na seji dne 31. 3.
1998 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Beltinci za leto 1998

1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna

Občine Beltinci za leto 1998 (v nadaljnjem besedilu: prora-
čun), upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter občin-
skim premoženjem.

2. člen
Proračun Občine Beltinci sestavlja bilanca prihodkov in

odhodkov, ki je sestavni del tega odloka.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtova-

ni prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in drugi
dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z občin-
skim premoženjem in načrtovanimi odhodki.

3. člen
Po bilanci proračunskih prihodkov in odhodkov za leto

1998 se določijo skupni prihodki in skupni odhodki prora-
čuna za leto 1998 v višini 575,741.087,69 SIT.

Pri tem se v okviru rednih prihodkov proračuna, ki
dosegajo 575,741.087,69 SIT, sredstva razporedijo na:

– zagotovljeno porabo v znesku – 404,569.282,69 SIT,
– investicijsko porabo v znesku – 167,485.000 SIT,
– oblikovanje rezerv v znesku – 3,686.805 SIT.

4. člen
Če se med izvajanjem proračuna, zaradi spremembe

zakona, občinskega odloka ali sklepa Vlade Republike Slo-
venije, spremeni obseg zagotovljene porabe za proračun
Občine Beltinci za tekoče leto, župan občine tako spre-
membo vnese v proračun občine za tekoče leto, ki s tem
postane sestavni del proračuna. Spremembo župan posre-
duje občinskemu svetu v potrditev.

Postavke pri odhodkih se med letom ne smejo preko-
račiti brez soglasja oziroma sklepov občinskega sveta.

5. člen
Od prihodkov občinskega proračuna Občine Beltinci

za zagotovljeno porabo se 0,5% izloči za stalno proračun-
sko rezervo Občine Beltinci.

Sredstva rezerv po prejšnjem odstavku tega člena se
uporabljajo za namene iz 12. člena zakona o financiranju
občin.

6. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna smejo upo-

rabljati sredstva le za namene, ki so določeni v bilanci od-
hodkov tega proračuna. Sredstva se nakazujejo uporabni-
kom, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugimi akti predpi-
sani pogoji za uporabo sredstev.

7. člen
Sredstva za delovanje uporabnikov, se zagotavljajo za:
– sredstva za plače,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za druge odhodke.

8. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom

praviloma enakomerno in v skladu s potrebami med vse
nosilce oziroma uporabnike, do višine doseženih prihodkov,
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če z odlokom ali posebnim aktom organov občine ni druga-
če določeno.

9. člen
Uporabniki občinskega proračuna morajo izvrševati svo-

je naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti do višine sred-
stev, ki so jim za te namene odobrena v občinskem proraču-
nu. Na račun proračuna uporabniki ne smejo brez soglasja
občine prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegle za ta
namen določena in zagotovljena proračunska sredstva.

10. člen
Uporabniki proračuna so dolžni pristojni službi občin-

ske uprave predložiti finančne načrte in programe dela do
konca leta za naslednje leto in zaključne račune za preteklo
leto najpozneje do 28. februarja tekočega leta.

11. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih

sredstev ter smotrnost in namembnost porabe teh sredstev
opravlja župan z delavci občinske uprave in nadzorni odbor.

12. člen
V okviru proračuna se za potrebe krajevnih skupnosti

zagotavljajo sredstva:
– za delo organov krajevnih skupnosti,
– za pokrivanje stroškov javne razsvetljave,
– za odvoz kosovnih odpadkov in vzdrževanje nekate-

rih zelenih površin,
– za počastitev dneva starejših občanov.

13. člen
V okviru proračuna se za potrebe krajevnih skupnosti in

društev v skladu z možnostmi proračuna zagotavljajo sreds-
tva za sofinanciranje programov na področju:

– obnove in izgradnje vaških cest do višine 30% vred-
nosti po končni situaciji,

– obnove in izgradnje sekundarnega vodovodnega
omrežja do višine 30% vrednosti po končni situaciji,

– obnove in izgradnje sekundarnega kanalizacijskega
omrežja do višine 50% vrednosti po končni situaciji (cevi,
jaški, cestni požiralniki, čistilna naprava),

– obnova vaških domov do višine 30% vrednosti po
končni situaciji,

– za investicije v druge komunalne objekte do 30%
vrednosti.

– za vzdrževanje športnih objektov do 30% vrednosti.
– razširitve n.n. električnega omrežja do 30% vrednosti.
Pri investicijah, ki so navedene v prvem odstavku tega

člena, mora krajevna skupnost na območju katere se bo
investicija izvajala, predhodno zagotoviti lastno udeležbo v
višini razlike do 100% za investicijo potrebnih sredstev. V
specifičnih primerih lahko občinski svet spremeni udeležbo
krajevne skupnosti iz tega odstavka.

14. člen
Krajevne skupnosti so dolžne pristojni službi občinske

uprave predložiti finančne načrte za naslednje proračunsko
leto najpozneje do konca leta za naslednje leto.

Nadzor nad poslovanjem krajevnih skupnosti ter smo-
trnostjo in namenskostjo porabe sredstev občinskega pro-
računa v krajevni skupnosti opravlja občinska uprava, služ-
ba pristojna za finance in proračun, župan in nadzorni
odbor.

15. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za tekočo prora-

čunsko rezervo v višini 0,29% prihodkov proračuna.
Sredstva za tekočo proračunsko rezervo se uporab-

ljajo za:
– nepredvidene naloge, za katere v proračunu niso

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

čunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
Porabljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo

se razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se
nanašajo. Če takšne postavke ni, se zanje odpre nova
postavka.

O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odlo-
ča župan in o tem seznanja občinski svet v skladu z določili
statuta občine.

16. člen
Sredstva za amortizacijo uporabnikom proračunskih

sredstev se zagotavljajo v skladu z možnostmi proračuna.

17. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine

Beltinci. Za zakonito uporabo sredstev sta odgovorna tudi
zakoniti predstavnik uporabnika proračuna in vodja računo-
vodstva pri uporabniku.

18. člen
Uporabniki proračuna smejo nabavo opreme, investi-

cijska dela, vzdrževalna dela, druga izvajalska dela in stori-
tve oddajati s pogodbo in v skladu z veljavnimi predpisi, brez
javnega razpisa, če pogodbena vrednost ne presega
5,000.0000 SIT.

Investicijska, investicijsko vzdrževalna dela in storitve
se oddajo s pogodbo, v skladu z veljavnimi predpisi.

19. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na žiro računu proračuna

občine, po načelu dobrega gospodarja, upravlja župan Ob-
čine Beltinci in obvešča občinski svet.

20. člen
Ta odlok začne veljati na dan objave v Uradnem listu

Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1998 dalje.

Št. 061-3/98
Beltinci, dne 31. marca 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Beltinci
Marjan Maučec l. r.
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PLAN PRIHODKOV, ODHODKOV IN RAČUNA FINANCIRANJA ZA LETO 1998

A) PRIHODKI
Zap. št. Vrsta prihodka

1 6

a) Prihodki za zagotovljeno porabo 184,159.000,00
1 – dohodnina 178,794.000,00
2 – davek na promet nepremičnin 3,300.000,00
3 – davek na dediščine in darila 1,815.000,00
4 – davek na dobitke od iger na srečo 250.000,00
5 – upravne takse
6 – posebna taksa na igralne avtomate
b) Transferi občinam – finančna izravnava 202,617.000,00
7 – tekoče nakazilo finančne izravnave 190,855.000,00
8 – preplačilo ali primanjkljaj finančne izravnave iz preteklega leta 11,762.000,00
I. Skupaj prihodki za zagotovljeno porabo 386,776.000,00
II. Ostala dopolnilna sredstva 0,00
9 – sredstva po 29. členu zakona o financiranju občin

10 – preplačilo ali primanjkljaj iz preteklega leta
11 – odprava posledic neurij
c) Prihodki za druge naloge 15,162.000,00

12 – davek od premoženja 25.000,00
13 – krajevna taksa 77.000,00
14 – ostale komunalne takse
15 – taksa za registracijo kmetijskih traktorjev
16 – pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 60.000,00
17 – denarne kazni
18 – nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora
19 – prihodki upravnih organov in drugih prihodki
20 – nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
21 – odškodnina za sprem. namemb. kmetijsk. zemlj. in gozda 3,000.000,00
22 – drugi prihodki za komunalno dejavnost – Vodarina 12,000.000,00
d) Prihodki, določeni z drugimi predpisi 22,152.000,00

23 – komunalne takse (ekološke, priključne) 4,500.000,00
*1 – odškodnina po odloku – Nemščak 97, 98 12,000.000,00

24 – požarna taksa 1,200.000,00
25 – prihodki od komunalnih soglasij
26 – prispevek za urejanje stavbnih zemljišč
27 – odškodnina od izkopanih rudnin 1,252.000,00
28 – prihodki od obresti na depozite 1,000.000,00
29 – ostali prihodki od obresti 200.000,00
30 – drugi tekoči prihodki 2,000.000,00
e) Prihodki od premoženja 27,800.000,00

31 – najemnine za stanovanja 600.000,00
32 – najemnine in zakupnine za poslovne prostore 700.000,00
33 – prodaja premoženja 11,500.000,00
34 – vrnjeni depoziti
35 – prihodki od akreditivov in garantnih pisem
36 – tekoči prihodki stanovanjskih sredstev 15,000.000,00
37 – sredstva, pridobljena z nakupi in prodajo vrednostnih papirjev
38 – prihodki od koncesij
39 – prihodki od kapitala
40 – drugi prihodki od premoženja

f) Prihodki iz naslova sofinanciranj 111,156.911,00
41 – drugi transferi iz državnega proračuna 24,156.911,00

*2 – odškodnina MKGP – suša 97 25,000.000,00
*3 – sofinanciranja na področju komunale 11,500.000,00
*3A – sofinanciranje izgradnje cest (demografija) 3,500.000,00
*4 – sofinanciranje izgradnje športnih objektov 16,000.000,00
*5 – sofinanciranje – Min. za obrambo-investicije-požarna varnost 3,000.000,00

42 – prispevki in združena sredstva KS 28,000.000,00
43 – prispevki krajanov za sofinanciranje določenih nalog
44 – prispevki občanov za socialno varstvo
45 – razni drugi prispevki
III. Skupaj prihodki za druge naloge 176,270.911,00
IV. Prenos sredstev iz preteklega leta 12,694.176,69
46 – prenos namensko rezerviranih sredstev
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Zap. št. Vrsta prihodka

1 6

47 – prenos kupnin od prodanih stanovanj
48 – prenos ostalih sredstev 12,694.176,69
A) Skupaj javno  finančni prihodki 575,741.087,69

B) ODHODKI
Vrsta odhodka

I. Sredstva za delo občinske uprave 37,330.000,00
1 – bruto plače zaposlenih v občinski upravi 18,100.000,00
2 – prispevki delodajalca 3,230.000,00
3 – drugi osebni prejemki (skupna poraba) 2,500.000,00
4 – materialni stroški občinske uprave 9,500.000,00
5 – amortizacija 4,000.000,00
II. Sredstva za delo občinskih organov 13,750.000,00
6 – bruto plače poklicnih funkcionarjev 1,200.000,00
7 – prispevki delodajalca 250.000,00
8 – nadomestila (refundacije) nepoklicnih funkcionarjev 4,200.000,00
9 – nagrade nepoklicnih funkcionarjev in članov odborov in komisij 6,100.000,00

10 – materialni stroški občinskih organov 2,000.000,00
III. Drugi odhodki 8,218.000,00
11 – stroški volitev in referendumov 1,000.000,00
12 – stroški proslav in prireditev 2,000.000,00
13 – lokalni informacijski sistem 2,500.000,00
14 – drugi odhodki za delo na drugih področjih 500.000,00
IV. Odhodki za delo na področju zaščite 2,218.000,00
V. Subvencije in ostali transferi v gospodarstvu

(brez investicij in investicijskega vzdrževanja) 161,457.009,00
15 – komunalna dejavnost 69,797.009,00

odvoz odpadkov, zimska služba po vaseh, Vodarina 17,000.000,00
refundacija stimulacij KS – javna dela 4,947.412,40
javna razsvetljava 5,602.328,80
sofinanciranje programov KS 42,247.267,80

16 – prostorsko planiranje
17 – geodetska dela 5,100.000,00
18 – vzdrževanje grobov
19 – cestna dejavnost 7,000.000,00
20 – stanovanjsko gospodarstvo 4,500.000,00
21 – sredstva za požarno varnost 5,900.000,00
22 – kmetijstvo 12,560.000,00

*2 – MKGP – suša 25,000.000,00
23 – drobno gospodarstvo 18,000.000,00
24 – turizem 1,600.000,00
25 *1– ekologija 12,000.000,00
26 – ostale subvencije in transferi v gospodarstvo
VI. Plačila storitev in dotacije javnim zavodom in ustanovam

Brez investicij in investicijskega vzdrževanja 168,311.298,00
27 – osnovnošolsko izobraževanje 26,320.000,00

nadstandard 1,320.000,00
fiksni materialni stroški 8,500.000,00
prevozi šolskih otrok – plačila 10,500.000,00
razširjena dejavnost – dotacija 3,000.000,00
razširjena dejavnost – plačila 3,000.000,00

28 – raziskovalna dejavnost
29 – kultura 11,686.000,00

obnova kulturnih spomenikov 7,776.000,00
dotacije kulturnim društvom 3,300.000,00
dotacija PIŠK 610.000,00

30 – šport 11,057.000,00
dotacije športnim društvom 9,957.000,00
sredstva za kategorizirane športnike 1,100.000,00

31 – socialno varstvo 19,698.298,00
sofinanciranje CSD – 20%, plača – društvo gluhih 3,845.448,00
domska oskrba 10,000.000,00
teden starejših občanov 2,152.850,00
javna dela 1,500.000,00
pogrebni stroški socialno ogroženih oseb 900.000,00
denarne pomoči in drugi transferji 1,300.000,00
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32 – predšolska vzgoja 90,300.000,00
diferencirana cena, dotacije za plačo 85,650.000,00
plačila – novoletna obdaritev, zunanja igrala 4,650.000,00

33 – zdravstveno varstvo 8,000.000,00
34 – mrliška ogledna služba 500.000,00
35 – ostalo – ljudska univerza, društvo prijateljev mladine, skavti 750.000,00
VII. Odhodki investicijskega značaja 167,485.000,00
36 *3 – investicije in investic. vzdrž. – cestna dejavnost 7,000.000,00
37 – investicije in investic. vzdrž. – ostala komunala 39,500.000,00

vodovod 25,000.000,00
*3 – vodovod 11,500.000,00
kanalizacija 3,000.000,00

38 – investicije in investic– vzdrž. na drug. področ. gosp. infrastr.A12239
39 – investicije in investic. vzdrž. v stanovanjski gradnji 26,500.000,00
40 – investicije in investic. vzdrž. na področju občinskih upravnih organov 3,500.000,00
41 – investicije in investic. vzdrž. na področju zaščite in reševanja
42 – investicije in investic. vzdrž. na področju požarnega varstva 14,500.000,00

*5 – investicije na področju požar. varstva 3,000.000,00
43 – druge investicije in inv. vzdrž. – mlin na Muri, sakralni objekti 8,500.000,00
44 – Investicije in inv. vzdrž. v javnih zavodih in ustanovah 64,985.000,00

44.a – osnovnošolsko izobraževanje 7,700.000,00
44.b – raziskovalna dejavnost
44.c – kultura
44.d – šport 46,085.000,00

tribune – športni park Beltinci 25,235.000,00
*4 – tribune 16,000.000,00
vzdrževanje športnih objektov 4,850.000,00

44.e – socialno varstvo
44.f – predšolska vzgoja-amortizacija, inv. (avtomobil, pis. oprema) 11,000.000,00

44.g – zdravstveno varstvo 200.000,00
44.h – ostalo
VIII. Sredstva za druge javne potrebe 3,000.000,00
IX. Drugi odhodki 10,284.975,69
45 – Sredstva za delovanje krajevnih skupnosti 6,111.030,69

45.a – bruto plače zaposlenih v krajevnih skupnostih-FD 6,111.030,69
45.b – materialni stroški krajevnih skupnosti
45.c – drugo

46 – sredstva za delovanje strank in političnih organizacij 2,277.000,00
47 – sredstva za delovanje društev in humanitarnih organizacij 1,500.000,00
48 – plačila bančnih storitev in plačilnega prometa
49 – odhodki za obveznosti preteklega leta
50 – izvršbe po sodnih sklepih
51 – drugi odhodki 396.945,00
X. Sredstva, izločena v rezerve 3,686.805,00

52 – obvezna rezerva 1,986.805,00
53 – tekoča rezerva 1,700.000,00
XI. Plačila obresti od posojil in obr. od izdanih vrednost. papir
54 – plačila obresti od posojil
55 – plačila obresti od izdanih vrednostnih papirjev
XII. Finančne naložbe
XIII. Prenos sredstev na sklade
56 – prenos sredstev skladu stavbnih zemljišč
57 – prenos sredstev stanovanjskemu skladu
58 – prenos sredstev skladu kmetijskih zemljišč
59 – ostali prenosi sredstev na druge sklade
60 – ostali prenosi sredstev na druge račune
B) Skupaj javno finančni odhodki 575,741.087,69
C) Presežek ali primanjkljaj prihodkov nad odhodki
D) Račun financiranja

XIV. Zadolževanje občine
61 – najem posojil
62 – izdaja vrednostnih papirjev
XV. Odplačila posojil
63 – odplačila glavnice posojil
64 – odplačila glavnice vrednostnih papirjev

XVI. Neto zadolževanje občine (neto odplačila posojil)
E) Skupaj prihodki proračuna občine in zadolževanje 575,741.087,69
F) Skupaj odhodki proračuna občine in odplačila posojil 575,741.087,69
G) Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih 0,00
H) Stanje sredstev na računih proračuna

* odhodki z zvezdicami so odvisni od realizacije prihodkov z istimi oznakami
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BLED

1654. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna
Občine Bled za leto 1997

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94), šeste alinee četrtega odstavka
20. člena in 83. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS,
št. 22/95, 22/97) je Občinski svet občine Bled na 30. seji
dne 16. 4. 1998 sprejel

O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine

Bled za leto 1997

1. člen
S tem odlokom se potrjuje zaključni račun proračuna

Občine Bled za leto 1997.

2. člen
Planirani prihodki in odhodki ter realizirani prihodki in

odhodki za leto 1997 so:

Prihodki Planirani Realizirani
SIT  SIT

Prihodki za zagotovljeno porabo 459,482.000 462,013.581
Prihodki za druge namene 346,370.000 339,871.749
Prenos prihodkov iz preteklega leta 92,578.100 92,578.107
Prihodki skupaj 898,430.100 894,463.437
Odhodki
Odhodki za dejavnosti 598,836.400 595,630.728
Investicijski odhodki 270,382.200 206,815.491
Rezerve 8,650.000 4,819.427
Rezerv. sredstva po pogodbah 2,220.500 2,220.470
Obveznosti iz pret. leta 18,241.000 18,340.852
Odhodki skupaj 898,430.100 827,826.968
Sredstva za prenos v naslednje leto 66,636.469

3. člen
Sredstva za prenos v znesku 66,636.469 SIT se upo-

rabljajo za namene določene z razporeditvijo presežka pro-
računa leta 1997.

4. člen
Pregled prihodkov in odhodkov zaključnega računa

proračuna občine je sestavni del tega odloka.

5. člen
Sredstva obvezne proračunske rezerve:
Prihodki 8,694.975 SIT
Odhodki 0 SIT
Sredstva za prenos v naslednje leto 8,694.975 SIT

6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 40303-1/98
Bled, dne 16. aprila 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Bled
Franc Pelko l. r.

1655. Odlok o proračunu Občine Bled za leto 1998

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 57/94,
14/95, 20/95 – odločba US, 9/96 – odločba US, 44/96
– odločba US, 26/97, 70/97 in 10/98), zakona o financi-
ranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in šeste alinee četrte-
ga odstavka 20. člena ter 77. člena statuta Občine Bled
(Uradni list RS, št. 22/95, 22/97) je Občinski svet občine
Bled na 30. seji dne 16. 4. 1998 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Bled za leto 1998

1. člen
S proračunom Občine Bled za leto 1998 (v nadaljnjem

besedilu: proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje
javne porabe in drugih nalog, opredeljenih v tem proračunu,
v Občini Bled.

2. člen
Za financiranje javne porabe pripadajo občini prihodki

iz davkov, določenih z zakonom o financiranju občin, in
drugi prihodki v skladu s posebnimi predpisi.

3. člen
Proračun sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter

račun financiranja.
Prihodki občine za financiranje javne porabe so:

SIT
– prihodki za zagotovljeno porabo 492,500.000
– prihodki za druge naloge 466,900.000
– prenos prihodkov iz preteklega leta 66,636.000

Prihodki skupaj 1.026,036.000
Prihodki so razporejeni na:

– odhodki za dejavnost 608,671.000
– investicijske odhodke 403,465.000
– rezerve 8,700.000

Razporejeni prihodki – odhodki skupaj 1.020,836.000
Račun financiranja – odplačilo dolga 5,200.000

4. člen
V proračunu so zagotovljena sredstva za delo občin-

skih organov in občinske uprave, za izvajanje nalog na po-
dročju družbenih dejavnosti, gospodarske infrastrukture,
gospodarstva in drugih razvojnih nalog, sredstva rezerv in
sredstva za odplačilo dolgov.

5. člen
Sredstva za plače in osebne prejemke delavcev občin-

ske uprave, javnih zavodov in javnega podjetja se zagotavlja-
jo po merilih in na način, kot je določeno v zakonu o izvrše-
vanju proračuna Republike Slovenije, kolektivnimi pogodba-
mi in drugimi predpisi, ki urejajo to področje.

6. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma ena-

komerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov
in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni med občino in
uporabnikom drugače določeno.

7. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene,

ki so določeni s proračunom. V imenu občine se smejo
prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu
predvidena za posamezne namene.
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Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnje-
ni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za
uporabo sredstev.

8. člen
V obvezno proračunsko rezervo se izloči 0,5% tekočih

prihodkov. Ta sredstva se uporabljajo za namene, določene
v 12. členu zakona o financiranju občin.

Za tekočo proračunsko rezervo se planira 4,000.000
SIT. Ta sredstva so namenjena za financiranje namenov, ki
jih ni mogoče predvideti oziroma zanje ni bilo predvidenih
dovolj sredstev.

9. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan

določi pristojne strokovne delavce v upravi, ki izvršujejo
proračun v skladu s predpisi in s tem odlokom.

10. člen
Župan je pooblaščen, da:
– v okviru posameznega namena proračunskih sred-

stev lahko spremeni razporeditev sredstev do 15%, razen za
investicije, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za
katere so bila zagotovljena sredstva;

– odloča o razporejanju sredstev tekoče proračunske
rezerve,

– odloča o uporabi sredstev obvezne proračunske re-
zerve v skladu s predpisi,

– odloča o zmanjšanju odhodkov v primeru, če prihod-
ki niso realizirani v planirani višini,

– odloča o kratkoročni zadolžitvi proračuna največ v
višini, ki jo dovoljujejo predpisi,

– odloča o izdajanju soglasij in poroštev za najeta po-
sojila javnih podjetij in javnih zavodov največ do višine in za
namen, ki je določena s proračunom občine za leto 1998,

– odloča o začasnih plasmajih tekočih likvidnostnih pro-
računskih presežkov poslovnim bankam za ohranitev njihove
realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.

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

11. člen
Finančna služba občine:
– izvaja finančno poslovanje proračuna,
– nadzoruje porabo sredstev pri proračunskih uporab-

nikih in o nepravilnostih obvešča župana, ter mu predlaga
ustrezne ukrepe,

– usklajuje dinamiko proračunske porabe s posamez-
nimi nosilci nalog v mejah planirane porabe,

– obvešča župana o začasnih likvidnostnih proračun-
skih presežkih in jih v skladu s pooblastili veže pri poslovnih
bankah,

– o finančnih zadevah obvešča odbor za proračun in
finance ter gospodarjenje z občinskim premoženjem.

12. člen
Upravni organ občine in zavodi s področja družbenih

dejavnosti, ki se financirajo iz občinskega proračuna, obra-
čunavajo amortizacijo v višini predpisanih amortizacijskih
stopenj. Uporabnikom pa se zagotavljajo sredstva za amorti-
zacijo do višine, ki so zagotovljena v proračunu.

13. člen
Sredstva, ki jih proračunski uporabniki dosežejo z last-

no dejavnostjo, uporabljajo za pokrivanje dela materialnih
stroškov.

14. člen
Nabavo opreme, investicijska, vzdrževalna in druga de-

la ter storitve je potrebno oddajati s pogodbo in v skladu z
zakonom o javnih naročilih.

15. člen
Za investicije in koncesije, kjer je sredstev proračuna

nad 10 mio SIT, se pred pričetkom izvajanja investicije,
oziroma pred podpisom pogodbe, predloži občinskemu sve-
tu finančno konstrukcijo za celotno investicijo.

16. člen
Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni predlo-

žiti finančni službi občine finančne načrte za leto 1998, ne
glede na to ali se v celoti ali delno financirajo iz proračuna, in
sicer najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka, pro-
gram investicij v celotni vrednosti pa za celotno obdobje
izvajanja investicije.

Prav tako so uporabniki proračunskih sredstev iz prve-
ga odstavka tega člena dolžni predložiti finančni službi obči-
ne periodične in letne računovodske izkaze v rokih, ki jih
določajo predpisi za oddajo periodičnega in zaključnega
računa. Uporabniki so dolžni dodatno predložiti podatke za
analizo poslovanja, na zahtevo župana, finančne službe ob-
čine ali nadzornega odbora.

17. člen
Župan je dolžan o realizaciji proračuna poročati občin-

skemu svetu po polletnem obračunu in zaključnem računu.

18. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov s podrobno razporedi-

tvijo je sestavni del tega odloka.

19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 1998 dalje.

Št. 40303-2/98
Bled, dne 16. aprila 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Bled
Franc Pelko l. r.

1656. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prometnem režimu in obalnem redu na območju
Bleda

Na podlagi 2. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 32/93), 9. člena zakona o varnosti cestnega prome-
ta (Uradni list SRS, št. 5/82, 40/84, 29/86 in 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, Uradni list RS,
št. 10/91, 13/93, 66/93) ter pete in šeste alinee 2. točke
pod C, 14. člena in druge alinee četrtega odstavka
20. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95,
22/97), je Občinski svet občine Bled na 30. seji dne
16. aprila 1998 sprejel
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O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka
o prometnem režimu in obalnem redu

na območju Bleda

1. člen
Zadnji odstavek 1. člena odloka o prometnem režimu

in obalnem redu na območju Bleda (Uradni list RS,
št. 32/95, 31/96, in 22/97) se črta.

2. člen
6. člen se spremeni tako, da glasi:
Uporabniki parkirišča morajo v coni za celodnevno par-

kiranje za uporabo parkirišča plačati naslednjo ceno:
za prvo cono:
– 1.000 SIT na dan za osebni avto in kombinirano

vozilo
– 500 SIT na dan za motorno kolo
– na parkirišču v Veliki in Mali Zaki po 14. uri 50% od

predpisane cene
za drugo cono:
– 500 SIT na dan za osebni avto in kombinirano vozilo
– 200 SIT za motorno kolo
– 2.000 SIT za avtobus
za cono, kjer je urejeno kratkotrajno parkiranje:
– pri Ledeni dvorani, z vhodom z Ljubljanske ceste:
– 1ura 200 SIT
– več kot ena ura 500 SIT
Cesta Svobode od križišča s Kidričevo cesto do Go-

renjske banke, Kidričeva cesta, do Vile Prešeren in parki-
rišče pri Riklijevi vili:

– prva ura 200 SIT
– 2 uri 500 SIT
– 3 ure  1.000 SIT
– več kot 3 ure ni dovoljeno parkirati
parkirišče za osebna in bivalna vozila pri Ledeni dvorani

in pod hotelom Krim:
– 1ura 200 SIT
– več kot ena ura 500 SIT
Cena parkirnine v I. in II. coni od 1. 9. do 30. 4., je za

vse uporabnike parkirišč 200 SIT.
Vozilo mora biti označeno z ustreznim parkirnim list-

kom, ki se ga kupi na prodajnem mestu, parkirni uri ali v
pisarni komunalnega nadzorništva, ki mora biti nameščen
na vidnem mestu notranje strani prednjega vetrobranskega
stekla, pravilno označen (neoznačen ali nepravilno označen
listek se šteje za neveljaven). Voznik mora vozilo po preteku
dovoljenega časa odpeljati.

Prodajna mesta se ustrezno označijo.

3. člen
Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da glasi:
Letne dovolilnice za parkiranje se izdajo za čas od

1. 5. tekočega leta do 1. 5. prihodnjega leta.
Letna dovolilnica velja za parkiranje v obstoječem par-

kirnem režimu.
V drugem odstavku se na koncu doda nova alinea, ki

glasi:
– 25.000 SIT za avtobuse.
V petem odstavku se spremeni številka 70% na 60%.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki

glasi:
Pri nakupu letne dovolilnice za avtobuse ni popusta in

je prenosljiva.

4. člen
V II. odstavku 11. člena se spremeni tekst četrte alinee

in glasi:
– postavljal parkirne ure, pobiral parkirnino, prodajal

parkirne listke, v primeru izpada delovanja parkirne ure za-
gotovil prodajo parkirnih listkov in skrbel za red in disciplino
na parkiriščih.

5. člen
V 12. členu se spremeni tekst v celoti in glasi:
Nadzor nad izvajanjem odloka izvaja komunalni redar.

6. člen
V 14. členu se v prvem odstavku spremeni znesek v

10.000,00 SIT, in v 3. točki na koncu doda besedilo:
oziroma brez dovolilnice.

7. člen
V 16. členu se za besedo redar črtata besedi “ali

policist”.

8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 01503-8/98
Bled, dne 16. aprila 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Bled
Franc Pelko l. r.

BOROVNICA

1657. Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto
1998

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94) in statuta Občine Borovnice (Naš časopis, marec
1995) je Občinski svet občine Borovnica na seji dne 16. 4.
1998 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Borovnica za leto 1998

1. člen
S proračunom Občine Borovnica za leto 1998 (v na-

daljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sred-
stva za financiranje lokalnih zadev javnega pomena.

2. člen
Predvideni prihodki občinskega proračuna za leto 1998

znašajo 239,666.000 tolarjev, odhodki pa 237,496.000
tolarjev. Račun financiranja izkazuje prihodke iz naslova za-
dolževanja proračuna v višini 2,330.000 tolarjev in odhodke
v višini 4,500.000 tolarjev.

Prihodki se razdelijo na financiranje zagotovljene pora-
be in financiranje drugih nalog občine.

Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova
razporeditev, vključno z predvidenimi investicijami, je zajet v
bilanci prihodkov in odhodkov in računu financiranja, ki sta
sestavni del občinskega proračuna.

Občinski svet občine Borovnica pooblašča župana
Občine Borovnica, da med letom usklajuje skupno bilanco
prihodkov in odhodkov v skladu z usmeritvami Republike
Slovenije za področje javnih financ.
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3. člen
V rezerve Občine Borovnica se izloča 0,5% skupno

doseženih izvirnih proračunskih prihodkov.

4. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo v skladu z

dinamiko prihodkov.

5. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v

posebnem delu občinskega proračuna razporejena na po-
sebne namene, ali pa začasno zadrži uporabo teh sredstev,
če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi
v predvideni višini.

O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti
Občinski svet občine Borovnica in predlagati ukrepe oziro-
ma ustrezno spremembo občinskega proračuna.

6. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo iz-

vrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrene z
občinskim proračunom.

Uporabniki proračuna morajo nakup opreme oziroma
vzdrževalna in investicijska dela nad vrednostjo, določeno z
zakonom o javnih naročilih in zakonom o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije, oddati z javnim razpisom.

Uporabniki sredstev proračuna poročajo županu in ob-
činskemu svetu o realizaciji nalog najmanj dvakrat letno ob
polletju in zaključku leta, oziroma po potrebi.

7. člen
Za izvrševanje občinskega proračuna je odgovoren žu-

pan Občine Borovnica.

8. člen
Župan je pooblaščen, da:
– razporeja tekočo proračunsko rezervo za financira-

nje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejema-
nju proračuna ni bilo mogoče predvideti, ali zanje ni bilo
mogoče predvideti zadostnih sredstev,

– odloča o uporabi sredstev rezerv za namene druge
alinee 12. člena zakona o financiranju občin,

– odloča o dinamiki porabe sredstev za tekoče po-
trebe,

– odloča o prenosih sredstev med različnimi postavka-
mi istega namena na podlagi objektivnih razlogov, ki so
usklajeni z uporabniki,

– odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje
nalog javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega prora-
čuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.

9. člen
Občinski svet občine Borovnica odloča o dolgoročni

zadolžitvi za namene gospodarske infrastrukture na ravni
Občine Borovnica največ v obsegu, ki ne presega 10%
javne porabe v letu pred letom zadolževanja, odplačilo glav-
nice in obresti v posameznem letu ne sme preseči 5%
zagotovljene porabe.

Kreditne pogodbe na podlagi odločitev iz prvega od-
stavka tega člena sklepa župan Občine Borovnica.

10. člen
Pristojni odbor pri občinskem svetu opravlja nadzor

nad:
– finančnim, materialnim in računovodskim poslova-

njem uporabnikov po namenu, obsegu in dinamiki porabe,

– financiranjem investicij, za katere se sredstva delno
ali v celoti zagotavljajo iz občinskega proračuna.

Če se pri ugotavljanju proračunskega nadzora pri upo-
rabnikih ugotovi, da sredstva niso bila uporabljena za name-
ne, za katere so bila dodeljena, ima pristojni odbor pravico
zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v občinski proračun in o
tem obvesti župana občine. To velja tudi za pomanjkljivosti,
ki so bile ugotovljene pri vodenju finančnega in materialnega
knjigovodskega stanja.

11. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o začasni uporabi

tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve
njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti
proračuna.

12. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1998 dalje.

Št. 066/3-9/5-31/98
Borovnica, dne 16. aprila 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Borovnica
Marjan Kržič l. r.

BREŽICE

1658. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti
Pišece

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 35. člena statuta KS Pišece, je Svet KS Pišece na seji
dne 20. 3. 1998 sprejel

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

1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samo-

prispevka v denarju na območju Krejevne skupnosti Pišece.

2. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 31. 5. 1998, od 7. do

19. ure, na glasovalnih mestih, ki jih bo določila volilna
komisija.

3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabila

za izvajanje referendumskega programa in sicer:
– novogradnja Osnovne šole Maksa Pleteršnika Piše-

ce, povečanje telovadnice za ca. 100 m2 in pridobitev pro-
storov za društva, 70 % ali 22,558.900 SIT,

– infrastruktura v KS Pišece, 30 % ali 9,718.370 SIT,
– skupna vrednost programov, ki se bodo financirali iz

sredstev samoprispevka, znaša približno 32,277.270 SIT.
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4. člen
Krajevni samoprispevek se uvede za dobo 5 let, in

sicer od 1. 7. 1998 do 1. 7. 2003.

5. člen
Zavezanci za plačilo krajevnega samoprispevka so de-

lovni ljudje in krajani s stalnim bivališčem na območju KS
Pišece ter krajani, ki nimajo stalnega bivališča v KS Pišece
in sicer:

– 2 % od neto plač in nadomestil, dopolnilnega dela in
pogodb o delu (vsi zaposleni zavezanci),

– 2 % od pokojnin (upokojenci),
– 2 % od dobička zavezancev, ki opravljajo samostojno

dejavnost,
– 6 % od bruto katastrskega dohodka (lastniki zem-

ljišč),
– 2 % od neto povprečne plače v RS za zavezance, ki

so na začasnem delu v tujini.

6. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci po do-

ločbah 12. člena zakona o samoprispevku in tisti, ki niso
zavezanci za plačilo dohodnine.

7. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo krajani, ki so

vpisani v splošni volilni imenik za območje KS Pišece.
Zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov, pla-

čujejo samoprispevek iz vsakega dohodka posebej.

8. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo delodajalci

oziroma izplačevalci plač, nadomestil in pokojnin pri vsakem
izplačilu.

Samoprispevek iz katastrskega dohodka bo obračuna-
valo in odtegovalo Ministrstvo za finance RS, Davčni urad –
izpostava Brežice.

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

Pravilnost obračunavanja in nakazovanja denarnih sred-
stev krajevnega samoprispevka kontrolira Agencija za plačil-
ni promet in Davčna uprava – izpostava Brežice.

9. člen
Na referendumu glasujejo volivci tajno z glasovnicami z

naslednjim besedilom:

KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE

G L A S O V N I C A

za glasovanje na referendumu dne 31. 5. 1998, za
uvedbo krajavnega samoprispevka v denarju za obdobje od
1. 7. 1998 do 1. 7. 2003.

Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabi-
la za:

70 % ali 22,558.900 SIT za novogradnjo Osnovne
šole Maksa Pleteršnika Pišece, povečanje telovadnice
ca. 100 m2 in pridobitev prostorov za društva.

30 % ali 9,718.370 SIT za infrastrukturo v KS Pišece.
Samoprispevek bo znašal:
2 % od neto plač in nadomestil, dopolnilnega dela in

pogodb o delu (vsi zaposleni zavezanci),
2 % od pokojnin (upokojenci),
2 % od dobička zavezancev, ki opravljajo samostojno

dejavnost,

6 % od bruto katastrskega dohodka (lastniki zemljišč),
2 % od neto povprečne plače v RS za zavezance, ki so

na začasnem delu v tujini.

G L A S U J E M

ZA PROTI

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

10. člen
Za izvedbo referenduma skrbi Svet KS Pišece, ki vsaj

enkrat letno poroča o zbiranju in uporabi denarnih sredstev
na zboru krajanov.

11. člen
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS,

objavi pa se tudi na krajevno običajen način.

Predsednik
Sveta KS Pišece
Ivan Šeler l. r.

CELJE

1659. Nova višina prispevka investitorjev

Na podlagi 3. člena sklepa o določitvi prispevka inve-
stitorjev za zagotovitev komunalne oskrbe s pitno vodo,
odvoda in čiščenja odpadnih voda ter energetske oskrbe na
območju Celja (Uradni list RS, št. 23/91) in prvega odstav-
ka 76. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS,
št. 41/95, 77/96 in 37/97) se določi

N O V A  V I Š I N A
prispevka investitorjev

1. Prispevek za priključitev na vodovodno omrežje:
SIT

a) za stanovanje v usmerjeni stanovanjski
izgradnji (blokovni) 33.798

b) za eno stanovanjsko hišo 67.825
c) za ostale porabnike (za sekundarni liter

vode) 2,250.824
2. Prispevek za priključitev na

kanalizacijsko omrežje 0
3. Prispevek za priključitev na plinovodno omrežje:
a) za stanovanje v usmerjeni stanovanjski

izgradnji (blokovni):
– za kuhanje 0
– za kompletno oskrbo 41.699
b) za eno stanovanjsko hišo:
– za kuhanje 0
– za kompletno oskrbo 51.330
c) za priključitev drugih porabnikov za
1 MW priključne moči 1,789.655
Kolikor bodoči uporabniki zemeljskega plina sklenejo z

javnim podjetjem Energetika Celje, d.o.o., pogodbo o pri-
ključitvi in odjemu zemeljskega plina do 15. 10. 1998, se
prispevek ne obračuna.
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4. Prispevek za priključitev na toplovodno omrežje:
– za priključitev porabnikov
na vročevodno ali toplovodno
omrežje za 1 MW priključne moči 1,789.655
Nove višine prispevkov pričnejo veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu RS.

Župan
Mestne občine Celje

Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.

CERKNO

1660. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna
Občine Cerkno za leto 1997

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) ter 25. člena statuta Občine Cerkno
(Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine Cerkno
na seji dne 1. 4. 1998 sprejel

O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine

Cerkno za leto 1997

1. člen
Potrdi se zaključni račun proračuna Občine Cerkno za

leto 1997, katerega sestavni del je zaključni račun rezervne-
ga sklada.

2. člen
1. Zaključni račun proračuna izkazuje: SIT
 – prihodke v višini 382,417.024
 – odhodke v višini 368,614.465
 – presežek prihodkov v višini 13,802.559

2. Zaključni račun rezervnega sklada izkazuje:
 – prihodke v višini 3,626.789
 – presežek v višini 3,626.789

3. člen
Presežek prihodkov po zaključnem računu proračuna

se prenese v naslednje leto.

4. člen
Presežek po zaključnem računu rezervnega sklada se

prenese v naslednje leto.

5. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem

listu RS.

Št. 401-01/97
Cerkno, dne 1. aprila 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

1661. Odlok o dopolnitvi odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Cerkno

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 4. ter
7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list
RS, št. 32/93), 26. člena in tretjega odstavka 95. člena
zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 2. člena
zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93), 8. člena
zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) ter
66. in 67. člena statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št.
48/95) je Občinski svet občine Cerkno na seji dne 1. 4.
1998 sprejel

O D L O K
o dopolnitvi odloka o gospodarskih javnih

službah v Občini Cerkno

1. člen
Dopolni se prvi odstavek 8. člena odloka o gospodar-

skih javnih službah v Občini Cerkno (Uradni list RS, št.
35/95) tako, da glasi:

“Občinske gospodarske javne službe v Občini Cerk-
no so:

– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalnih odplak in padavin-

skih voda,
– ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostan-

kov komunalnih odpadkov,
– javna snaga in čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih

površin,
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih na-

prav, dimnih vodov in zračnikov,
– gasilstvo,
– pridobivanje, prodaja, menjava in oddajanje zemljišč

za gradnjo,
– graditev infrastrukture, s katero se zagotavlja upo-

rabnost zemljišč glede na njihov namen (opremljanje stavb-
nih zemljišč).”

2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem

listu RS.

Št. 00200-01/98
Cerkno, dne 1. aprila 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

1662. Odlok o dopolnitvah odloka o pomožnih
objektih, napravah in drugih posegih v prostor v
Občini Cerkno, za katere ni potrebno lokacijsko
dovoljenje

Občinski svet občine Cerkno je na podlagi 51. člena
zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni
list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS,
št. 26/90, 18/93, 47/93 in 44/97) in na podlagi 6. člena
navodila o merilih za to, kaj se šteje za objekte oziroma
posege v prostor, za katere po zakonu ni potrebno lokacij-
sko dovoljenje in kaj se lahko šteje za pomožne objekte
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(Uradni list SRS, št. 27/85) ter na podlagi 29. člena zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in 25. člena
statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) na seji
dne 1. 4. 1998  sprejel

O D L O K
o dopolnitvah odloka o pomožnih objektih,

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

dovoljenje

1. člen
V odloku o pomožnih objektih, napravah in drugih po-

segih v prostor v Občini Cerkno, za katere ni potrebno
lokacijsko dovoljenje (Uradni list RS, št. 45/96 in 68/97),
se dopolni 2. člen z naslednjo alineo:

– "Montažni bazeni, radioamaterski stolpi".

2. člen
Dodata se novi alinei A 3. člena odloka tako, da se

glasita:
– "Postavitev montažnih tipskih bazenov v sklopu funk-

cionalnega zemljišča z vkopom v teren do enega m in bruto
površino do 30 m2;

– Postavitev antenskih stolpov talne dimenzije do
150 x 150 cm ter višine do 15 m."

3. člen
Spremeni se peta alinea A 3. člena odloka tako, da se

glasi:
– "Nadstreški nad dostopi in dovozi v objekte in nad-

streški za nadkritje parkirišč, osebnih avtomobilov, avtomo-
bilskih prikolic, motorjev, koles, pri individualnih stanovanj-
skih hišah in gospodarskih objektih, s površino pokritega
prostora največ do 45 m2 bruto površine oziroma do 4
garažne bokse v vrsti, s tem, da ne segajo na javne površine
in so locirani izven varovanega pasu javne ceste oziroma s
soglasjem upravljalca cest, kolikor bi se nadstreški nahajali
v varovanem pasu javne ceste.

– Izgradnja manjših strešnih pomolov, dimnikov in
vgradnja strešnih oken.

4. člen
Doda se nova alinea B tretjega člena odloka tako, da

se glasi:
– "Leseni čebelnjaki, če so locirani izven naselij in

znotraj pašnega katastra do velikosti 24 panjev in do bruto
tlorisne površine 15 m2".

5. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem

listu RS.

Št. 351-03/97
Cerkno, dne 1. aprila 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Cerkno
Jurij Kavčič  l. r.

1663. Sklep o ukinitvi značaja dobrin v splošni rabi

Občinski svet občine Cerkno je na podlagi 29. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
6/94, 45/94 in 57/94) ter 25. člena statuta Občine Cerk-
no (Uradni list RS, št. 48/95) je na seji dne 1. 4. 1998
sprejel

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

1. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha imeti značaj

dobrine v splošni rabi naslednja nepremičnina:
v k.o. Gorenji Novaki, parcela št. 763/1, javno dobro v

izmeri 42 m2.

2. člen
Nepremičnina iz prejšnjega člena tega sklepa postane

z dnem njegove uveljavitve družbena lastnina v uporabi Ob-
čine Cerkno.

3. člen
Ta sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem

listu RS.

Št. 46600-04/97
Cerkno, dne 1. aprila 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

ČRENŠOVCI

1664. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Črenšovci

Na podlagi tretjega odstavka 46. člena zakona o ureja-
nju 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 44/94) in 19. člena statuta Občine Čren-
šovci (Uradni list RS, št. 30/95) je Občinski svet občine
Črenšovci na 30. seji dne 28. 4. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Črenšovci

1. člen
Črta se drugi odstavek 21. člena in se nadomesti z

novim 21.a členom, ki glasi:
Funkcionalno zemljišče za obstoječe objekte in napra-

ve ter za gradnjo objektov na zemljiščih, za katere še ni
sprejet prostorsko izvedbeni načrt, se določi:

1. za stanovanjske objekte štirikratna tlorisna velikost
predvidenega objekta,

2. za objekte namenjene poslovni, storitveni in pro-
izvodni dejavnosti štirikratna tlorisna velikost predvidenega
objekta in površine, ki so potrebne za parkirišča, odprta
skladišča in druge manipulativne površine,
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3. za gradnjo prizidkov, počitniških hišic in pomožnih
objektov, ki niso namenjeni kmetijski dejavnosti, se obstoje-
če funkcionalno zemljišče poveča za trikratno tlorisno povr-
šino predvidenega objekta,

4. kolikor objekti niso locirani v neposredni bližini jav-
nih poti, je potrebno kot funkcionalno zemljišče določiti tudi
širino in dolžino dovoznih poti.

2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 189/98
Črenšovci, dne 28. aprila 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Črenšovci

Daniel Kolenko l. r.

ČRNOMELJ

1665. Spremembe in dopolnitve pravilnika o uporabi
finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva v Občini Črnomelj

Na podlagi 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. 4. 1998 sprejel

S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E
P R A V I L N I K A

o uporabi finančnih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva

v občini Črnomelj

1. člen
V pravilniku o uporabi finančnih sredstev za ohranjanje

in razvoj kmetijstva v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št.
43/97) se na koncu 5. člena pika spremeni v vejico ter
doda nova alinea, ki se glasi:

“– druge pravne osebe, ki sklenejo z Občino Črnomelj
pogodbo o uporabi sredstev.”

2. člen
6. člen se spremeni in dopolni tako, da se na novo glasi:
“Sredstva za ohranjanje in razvoj se dodeljujejo kot plači-

la storitev, subvencije in druge podpore ter za investicije.”

3. člen
V 1. točki 10. člena se pri ukrepu “Analiza zemlje in

krme” v prvem stavku beseda “zemlje” nadomesti z “krme”
in se spremenita prvi in zadnji stavek ukrepa “Analiza zemlje
in krme”.

Prvi stavek se na novo glasi: “Analiza krme služi kot
pomoč pri izračunavanju krmnih obrokov za posamezno vr-
sto in kategorijo živali.”

V zadnjem odstavku se beseda “regresira” nadomesti z
besedo “subvencionira”.

4. člen
V 1. točki 10. člena se v ukrepu “Prevoz mleka” zadnji

stavek nadomesti z novim, ki se glasi:

“Sredstva se dodelijo na podlagi vloge s priloženimi
dokazili o upravičenosti do delnega pokrivanja stroškov pre-
voza iz sredstev občinskega proračuna.”

5. člen
V 1. točki 10. člena se v celoti črta ukrep “Sofinancira-

nje raziskovalne naloge”.

6. člen
Naziv 2. točke 10. člena, “Subvencije” se nadomesti z

nazivom:” Subvencije in druge podpore”.

7. člen
V 2. točki 10. člena se naziv ukrepa “Regresi – Združe-

vanje kmetijskih zemljišč in urejanja pašnih površin” nado-
mesti z naslednjim nazivom: “Podpora za združevanje kme-
tijskih zemljišč z namenom urejanja pašnih površin.”

8. člen
V 2. točki 10. člena se ukrepe: “Regresiranje nakupa

plemenskih svinj”, “Sofinanciranje nadaljnje reje telet si-
mentalske pasme”, “Regres za nabavo za povečanje staleža
drobnice v kontroliranih tropih” v celoti črtajo in se jih nado-
mesti z ukrepom, ki se glasi:

“Podpora v živinoreji
Namen: Sredstva se namenjajo za pospeševanje živi-

norejskih panog – prašičereje, govedoreje in reje drobnice.
Pogoji za pridobitev sredstev: Sredstva se bodo dode-

ljevala na osnovi javnega razpisa, ki bo določal pogoje za
pridobitev sredstev.”

9. člen
V 2. točki 10. člena se naziv in besedilo ukrepa “Re-

gres za sadne sadike in trsne cepljenke” spremeni tako, da
se na novo glasi:

“Dodelitev podpore za obnovo vinogradov in sadovnja-
kov in nasadov jagod

Namen: Podpora je namenjena oživljanju sadjarstva in
povečevanje vinogradniških površin.

Podpora se dodeljuje za:
– obnovo oziroma napravo intenzivnih in ekstenzivnih

nasadov jablan;
– obnovo oziroma napravo intenzivnih nasadov hrušk,

koščičarjev, lupinarjev in nasadov jagod;
– obnovo oziroma napravo vinogradov.
Podpora se dodeljuje v višini do 30% vrednosti na

sadno sadiko oziroma trsno cepljenko.
Pogoji za pridobitev sredstev: Upravičenci do podpore

za obnovo so kmetje, ki vlagajo sredstva v napravo oziroma
obnovo trajnih nasadov na najmanj 10 arov veliki površini
oziroma 30 arov pri ekstenzivnih nasadih jablan. Prosilci –
kmetje vložijo vlogo s priloženim originalnim računom o na-
kupu sadnih sadik oziroma trsnih cepljenk na sedežu občine
in priložijo mnenje oziroma potrdilo o obnovi trajnega nasa-
da oziroma nasada jagod, ki ga izda območna kmetijska
svetovalna služba ter podpisano izjavo z ustreznim potrdilom
o skupni površini trajnega nasada, ki ne sme biti manjša od
30 arov oziroma 20 arov pri nasadu jagod.

Dodatni pogoji za upravičenost do podpore pri obnovi
oziroma napravi vinogradov: Vinogradnik mora biti vpisan v
register proizvajalcev grozdja oziroma vina in mora vlogi
priložiti potrdilo o rednem prijavljanju pridelka (razen tistih, ki
na novo urejajo vinograd).”

10. člen
V 2. točki 10. člena se naziv ukrepa “Nove tehnologi-

je – nakup mehanizacije” spremeni in se na novo glasi:
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“podpora pri nakupu nove tehnologije – specialne mehani-
zacije”.

V prvem odstavku tega ukrepa se spremeni zadnji sta-
vek tako, da se na novo glasi: “Podpora znaša do 30%
vrednosti stroja.”

V drugem odstavku tega ukrepa se zadnji stavek črta.

11. člen
V 2. točki 10. člena, se ukrep “Elementarne nesreče”

spremeni tako, da se na novo glasi:
“Namen: kmetom, ki so pokojninsko in invalidsko zava-

rovani in jim bo dohodek iz kmetijske dejavnosti zmanjšan
zaradi pozebe, toče, viharja, požara ali drugih nesreč bo
namenjena denarna pomoč za nabavo repro oziroma grad-
benega materiala oziroma nadomestila za izpad dohodka iz
kmetijske dejavnosti.

Pogoji za pridobitev sredstev: na osnovi prijave škode
in zahtevka za dodelitev denarne pomoči in ocene škode, ki
jo pripravi za to pristojna komisija, pripravi Odbor za kmetij-
stvo in turizem predlog rešitve zahtevkov in ga predloži župa-
nu v odločitev.”

12. člen
V 2. točki 10. člena se za ukrepom “Elementarne

nesreče” črta besedilo “Pospeševanja kmetijstva”.

13. člen
V 2. točki 10. člena se naziv in besedilo ukrepa “Spod-

bujanje strokovnega in tehnološkega napredka na kmetijah”
spremeni, tako da se na novo glasi:

“Spodbujanje strukturnih sprememb v kmetijstvu
Namen: Sredstva se namenjajo za spodbujanje struk-

turnih sprememb v kmetijstvu.
Pogoji za pridobitev sredstev: Sredstva se bodo dode-

ljevala na osnovi javnega razpisa, ki bo tudi določal pogoje
za pridobitev sredstev.”

14. člen
V 3. točki 10. člena, se na koncu doda nov ukrep, ki

se glasi:
“Projekt - Belokranjska vinska turistična cesta
Namen: izvajanje projekta “Belokranjska vinska turi-

stična cesta”
Pogoji za pridobitev sredstev: upoštevajo se pogoji

ustreznih ministrstev.”

15. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji

dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 321-12/97
Črnomelj, dne 23. aprila 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj

Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.

DIVAČA

1666. Sprememba pravilnika o dodeljevanju posojil in
subvencioniranju obresti iz sredstev občinskega
proračuna za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Divača

Na podlagi 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list
RS, št. 38/95), je Občinski svet občine Divača na 38. redni
seji dne 23. 4. 1998 sprejel

S P R E M E M B O   P R A V I L N I K A
o dodeljevanju posojil in subvencioniranju
obresti iz sredstev občinskega proračuna

za pospeševanje razvoja malega gospodarstva
v Občini Divača

1. člen
V pravilniku o dodeljevanju posojil in subvencioniranju

obresti iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva v Občini Divača (Uradni list
RS, št. 70/97), se v 4. členu doda določilo:

V primeru, da višina razpisanih sredstev ni porabljena v
celoti, se sredstva lahko dodelijo tudi prosilcem, ki nimajo
sedeža v Občini Divača.

2. člen
Spremeni se prvi odstavek 7. člena in glasi:
Višina posojila ne sme presegati 60% predračunske

vrednosti investicije in 10% skupne mase razpisanih sred-
stev.

3. člen
Sprememba pravilnika o dodeljevanju posojil in sub-

vencioniranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Divača
začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 38/04
Divača, dne 23. aprila 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Divača
Drago Škamperle l. r.

GORNJI GRAD

1667. Sklep o javni razgrnitvi osnutka o delnih
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Mozirje za obdobje
1986 do 2000, dopolnjenega leta 1989 in
srednjeročnega družbenega plana Občine
Mozirje za obdobje od leta 1986 do leta 1990,
za območje Občine Gornji Grad za izgradnjo
doma za starejše občane v naselju Gornji Grad–
Tlaka

Na podlagi 30., 40., 43. in 46. člena zakona o ureja-
nju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89 in Uradni
list RS, št. 71/93), 2. in 6. člena zakona o planiranju in
urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št.
48/90) na podlagi 2. in 5. člena zakona o urejanju naselij in
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drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
57/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93, 29/95) ter 16. člena statuta Občine Gornji Grad
(Uradni list RS, št. 27/95) je Občinski svet občine Gornji
Grad na telefonski seji dne 8. 5. 1998 sprejel

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

in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Mozirje za obdobje

1986 do 2000, dopolnjenega leta 1989
in srednjeročnega družbenega plana Občine

Mozirje za obdobje od leta 1986 do leta 1990,
za območje Občine Gornji Grad za izgradnjo

doma za starejše občane v naselju
Gornji Grad–Tlaka

1
Javno se razgrne osnutek delnih sprememb in dopolni-

tev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Mozirje
za obdobje 1986 do 2000 dopolnjenega leta 1989 in sred-
njeročnega družbenega plana Občine Mozirje za obdobje
od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Gornji Grad
– za izgradnjo doma za starejše občane v naselju Gornji
Grad–Tlaka, ki ga je izdelal Zavod za urbanizem Velenje, v
maju 1998.

2
Osnutek bo razgrnjen v sejni sobi Občine Gornji Grad,

Attemsov trg 3, Gornji Grad. Razgrnitev bo trajala en mesec
in začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu RS.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna razprava.
O datumu in kraju javne razprave bodo občani in ostali
zainteresirani obveščeni naknadno, na krajevno običajen
način.

3
Zainteresirani lahko podajo pripombe na osnutek v

krajih razgrnitve ali pa jih pošljejo na Občino Gornji Grad.

4
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 002-10/98
Gornji Grad, dne 8. maja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Gornji Grad
Jakob Filač l. r.

GORNJI PETROVCI

1668. Sklep o določitvi višine letnih povračil za
uporabo cest za kmetijske traktorje v Občini
Gornji Petrovci za leto 1998

Na podlagi 1. člena ustavnega zakona za izvedbo usta-
ve Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I) in
40. člena zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 32/88),
21. člena statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS,
št. 31/95) je Občinski svet občine Gornji Petrovci na seji
dne 20. 4. 1998 sprejel

S K L E P
o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest

za kmetijske traktorje v Občini Gornji Petrovci
za leto 1998

1. člen
Uporabniki cest plačujejo za kmetijske traktorje letna

povračila – za dobo 12 mesecev – za uporabo ceste glede
na moč motorja v naslednjih višinah:

SIT
– do 16 kW (do 25 KM) 2.380
– nad 16 kW do 28 kW (od 26 do 40 KM) 3.680
– nad 28 kW do 46 kW (od 41 do 63 KM) 4.510
– nad 46 kW do 60 kW (od 64 do 82 KM) 5.580
– nad 60 kW (nad 82 KM) 7.010

2. člen
Sredstva povračil iz 1. člena tega sklepa zbirajo krajev-

ne skupnosti. Za zbiranje oziroma  izterjavo pristojbin so
odgovorni sveti krajevnih skupnosti.

3. člen
Sredstva, pridobljena iz povračil za uporabo cest za

kmetijske traktorje so dohodek krajevnih skupnosti in se
uporabljajo za redno vzdrževanje in varstvo cest, ki so v
upravljanju krajevnih skupnosti.

Vsak lastnik traktorja je dolžan v skladu z zakonom o
cestah, predpisano povračilo za uporabo cest plačati. Koli-
kor ne plača v določenem roku, se ga izterja po veljavnih
predpisih.

4. člen
Višina povračil se med letom usklajuje v skladu z dvi-

gom pristojbin za druga motorna vozila. Sklep o tem sprej-
me občinski svet.

5. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1998.

Št. 865/2-98
Gornji Petrovci, dne 20. aprila 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

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

1669. Sklep o vzdrževalnih delih na makadamskih
cestah v letu 1998

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93) ter na podlagi 21. člena statuta
Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 31/95) je Občin-
ski svet občine Gornji Petrovci na seji dne 20. 4. 1998
sprejel

S K L E P
o vzdrževalnih delih na makadamskih cestah

v letu 1998
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I
Ta sklep določa občinske ceste, njihove dolžine, način

izvedbe vzdrževalnih del in postopke, ki jih je pri tem potreb-
no izvesti, na katerih bodo potekala vzdrževalna dela večje-
ga obsega v letu 1998.

II
Program vzdrževalnih del temelji na naslednjih krite-

rijih:
– prometno-tehnični kriteriji,
– pomembnost določene povezave,
– stopnja poškodovanosti posamezne ceste oziroma

odseka.

III
Vzdrževalna dela bodo potekala na naslednjih maka-

damskih cestah oziroma odsekih:
– L 5675, Panovci–Bokrači, v dolžini 3,1 km,
– L 5658, Lucova–Adrijanci, v dolžini 1,5 km,

Adrijanci–Markovci, v dolžini 0,3 km.

IV
Na cestah oziroma njihovih odsekih iz prejšnjega člena

se izvedejo predvidoma naslednja dela:
– razširitev vozišča na ca. 7m,
– izkop obcestnih jarkov,
– naprava potrebnih propustov čez vozišča,
– dobava in vgrajevanje gramoza za nujne sanacije vo-

zišča,
– sanacija brežin, propustov,
– potrebna korekcija poteka ceste in brežin,
– druga nepredvidena dela.
Izvedba omenjenih del bremeni proračun Občine Gor-

nji Petrovci v letu 1998.

V
KS, na področju katere se bodo vzdrževalna dela izva-

jala, pridobi podpisane izjave lastnikov o odstopu zemljišča
za omenjeni poseg.

Izjave morajo biti podpisane in predane na Občino
Gornji Petrovci v roku 30 dni po objavi sklepa v Uradnem
listu RS.

VI
Kolikor KS ne pridobijo predpisanih izjav lastnikov o

odstopu zemljišč, se vzdrževalna dela ne bodo izvajala.

VII
Po sprejetem sklepu se opravi javni razpis za izdelavo

projektno-tehnične dokumentacije za odseke (druga in tretja
alinea 3. člena).

Po sprejetem sklepu se opravi javni razpis za izvedbo
del. Za odpiranje ponudb in izbiro izvajalca se zadolži odbor
za urejanje prostora, gospodarsko in cestno infrastrukturo.

Za določitev določenih del za posamezni odsek ceste
– pred izvedbo – se zadolži odbor za urejanje prostora,
gospodarsko in cestno infrastrukturo skupaj z županom.

Za nadzor nad izvajanjem del in končni prevzem se
zadolži odbor za urejanje prostora, gospodarsko in cestno
infrastrukturo skupaj z županom.

VIII
Nadzor nad izvajanjem tega sklepa izvaja odbor za

urejanje prostora, gospodarsko in cestno infrastrukturo sku-
paj z županom.

IX
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in začne veljati z dnem objave.

Št. 1262/98
Gornji Petrovci, dne 20. aprila 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

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

1670. Sklep o izgradnji javne razsvetljave na področju
novozgrajenih parkirnih prostorov pri
pokopališčih in avtobusnih postajališčih z
okolico v letu 1998

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93) ter na podlagi 21. člena statuta
Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 31/95) je Občin-
ski svet občine Gornji Petrovci na seji dne 20. 4. 1998
sprejel

S K L E P
o izgradnji javne razsvetljave na področju

novozgrajenih parkirnih prostorov
pri pokopališčih in avtobusnih postajališčih

z okolico v letu 1998

I
Ta sklep določa postopek in način izgradnje ulične

razsvetljave:
– na področju novozgrajenih parkirnih prostorov pri po-

kopališčih z okolico,
– na področju novozgrajenih avtobusnih postajališč z

okolico.

II
Vrstni red izgradnje ulične razsvetljave izhaja iz že spre-

jetih sklepov:
– sklep o lokaciji in izgradnji parkirnih prostorov pri

pokopališčih na območju Občine Gornji Petrovci v letu 1998
(2. člen) – št. 465/98 z dne 9. 2. 1998,

– sklep o izgradnji oziroma ureditvi avtobusnih postaja-
lišč na območju Občine Gornji Petrovci v letu 1998 (3. člen)
– št. 370/98 z dne 4. 2. 1998.

Izjema pri tem sta parkirna prostora pri R 356 (pokopa-
lišče Adrijanci) in parkirni prostor pri L 5632, Gornji Petrov-
ci–Stanjevci (pokopališče Gornji Petrovci in Šulinci), katerih
dinamika izgradnje ulične razsvetljave se bo odvijala v skladu
z izgradnjo samih parkirišč.

III
Za izgradnjo ulične razsvetljave se izdela projektno-

tehnična dokumentacija v sklopu že sprejetih sklepov, nave-
denih v prejšnjem členu.

Za izvajanje del izgradnje ulične razsvetljave se določi
Elektro Maribor PE Murska Sobota, s katero se sklene
ustrezna pogodba o izvajanju.

IV
Izgradnjo ulične razsvetljave financira Občina Gornji

Petrovci iz proračunskih sredstev.
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V
KS, na področju katere se investicija izvaja, mora zago-

toviti brezplačno uporabo zemljišča v času gradnje s podpi-
som izjave (izkopi...).

VI
Za nadzor nad izvajanjem del in končni prevzem se

zadolži odbor za urejanje prostora, gospodarsko in cestno
infrastrukturo skupaj z županom, predsednikom posamezne
KS in predsednikom VO posamezne vasi.

VII
Nadzor nad izvajanjem tega sklepa izvaja odbor za

urejanje prostora, gospodarsko in cestno infrastrukturo sku-
paj z županom.

VIII
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in začne veljati z dnem objave.

Št. 1263/98
Gornji Petrovci, dne 20. aprila 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

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

GROSUPLJE

1671. Odlok o spremembi odloka o preimenovanju
dela naselja Sp. Blato (hišne številke od 1/a do
7/a) v naselje Praproče

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentira-
nju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86 in
Uradni list RS, št. 8/90, 10/91, 13/93 ter 66/93),
13. člena pravilnika o določanju imen, naselij in ulic (Uradni
list SRS, št. 11/80 ter Uradni list RS, št. 58/92) in
18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS,
št. 26/95) je Občinski svet občine Grosuplje na 38. seji
dne 25. 3. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o preimenovanju dela

naselja Sp. Blato (hišne številke od 1/a do 7/a)
v naselje Praproče

I
V odloku o preimenovanju dela naselja Sp. Blato (hišne

številke od 1/a do 7/a) v naselje Praproče (Uradni list RS,
št. 13/98) se spremeni 1. člen tako, da se glasi:

“Na območju Občine Grosuplje, v Krajevni skupnosti
Grosuplje, se del naselja Sp. Blato (hišne št. od 1/a do 7/a)
preimenuje v naselje Praproče pri Grosupljem.”

II
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 455-1/96
Grosuplje, dne 25. marca 1998.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje

Angelca Likovič, dipl. org. l. r.

1672. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
samoprispevka na območju Krajevne skupnosti
Račna

Na podlagi 8. člena zakona o referendumu in o drugih
oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list RS, št. 23/77 in
18/88), 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list RS,
št. 35/85) in na podlagi določil statuta Krajevne skupnosti
Račna ter sklepa zbora krajanov z dne 8. 3. 1998 je Svet
KS Račna na seji dne 15. 3. 1998 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo

samoprispevka na območju Krajevne skupnosti
Račna

1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Račna se razpiše refe-

rendum za uvedbo samoprispevka v denarju za sofinancira-
nje petletnega srednjeročnega programa komunalnega in
družbenega urejanja in vzdrževanja obstoječih komunalnih
in drugih objektov na območju KS Račna in za izvajanje
sprejetih programov dela na območju Krajevne skupnosti
Račna.

2. člen
Referendum bo v Krajevni skupnosti Račna, v nedeljo,

31. maja 1998 od 7. do 19. ure na običajnem glasovalnem
mestu v prostorih Kulturnega doma Račna.

3. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo uporab-

ljala za sofinanciranje programov krajevne skupnosti:
– nakup zemljišča za izgradnjo nove šole, vrtca in telo-

vadnice,
– razširitev javne razsvetljave, vzdrževanje jarkov in od-

vod meteorne vode,
– asfaltiranje in vzdrževanje krajevnih poti,
– urejanje in vzdrževanje makadamskih poti.

4. člen
Na referendumu se bodo krajani izrekli o uvedbi samo-

prispevka za obdobje petih let, od 1. 7. 1998 do 31. 6.
2003.

5. člen
Samoprispevek bodo plačevali krajani, ki stalno prebi-

vajo na območju Krajevne skupnosti Račna, in sicer:
1. vsi zaposleni krajani po stopnji 1,5% mesečno od

osebnih dohodkov, zmanjšanih za davke in prispevke iz
osebnega dohodka,

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

3. zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali
poklicno dejavnost, po stopnji 1,5% mesečno od brutto
osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje,

4. zavezanci, katerim se davek odmerja od popoldan-
ske obrti po stopnji 1,5% od davčne osnove – dobička,
zmanjšane za odmerjene davke,

5. zavezanci, ki dosegajo dohodke za priložnostno
opravljeno storitev po stopnji 1,5% od davčne osnove,
zmanjšane za odmerjene davke,

6. občani, lastniki zemljišč v Krajevni skupnosti Račna,
ki imajo stalno bivališče na območju krajevne skupnosti od
katastrskega dohodka negozdnih in gozdnih površin po stop-
nji 6% ter
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7. občani, lastniki zemljišč in parcel v Krajevni skupno-
sti Račna, ki imajo stalno bivališče izven Krajevne skupnosti
Račna, letno tolarsko protivrednost 200 DEM.

6. člen
S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbrala na poseb-

nem računu, bo upravljal Svet krajevne skupnosti Račna, ki
je tudi odgovoren za zbiranje in pravilno ter namensko upo-
rabo sredstev.

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

7. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka

kontrolirata agencija za plačilni promet in občinska uprava
za družbene prihodke.

8. člen
Za postopek o glasovanju in izvedbi referenduma se

smiselno uporabljajo določila zakona o volitvah in delegira-
nju v skupščine.

Referendum vodi vodilna komisija KS Račna po tehnič-
nih pravilih, ki veljajo za volitve, kot tudi ugotovi rezultate in
izdela zaključno poročilo o izidu referenduma za območje
Krajevne skupnosti Račna.

Izid referenduma se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

9. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi krajani, ki

so vpisani v splošnem volilnem imeniku na območju Krajev-
ne skupnosti Račna ter zaposleni občani, stari nad 15 let.

10. člen
Na referendumu glasujejo krajani neposredno in tajno

z glasovnicami, na katerih je naslednje besedilo:

KRAJEVNA SKUPNOST RAČNA
Na referendumu dne 31. 5. 1998 za uvedbo samo-

prispevka v denarju za čas od 1. 7. 1998 do 31. 6. 2003 za
območje Krajevne skupnosti Račna, ki se bo uporabil za
izvedbo nalog po programu samoprispevka

glasujem
ZA PROTI

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

11. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna

skupnost Račna.

12. člen
Ta sklep se objavi na krajevno običajen način in v

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

Predsednik
Sveta KS Račna

Jože Poderžaj l. r.

HRPELJE-KOZINA

1673. Sklep o uvedbi samoprispevka na območju
Krajevne skupnosti Rodik

Na podlagi določil 3. člena zakona o samoprispevku
(Uradni list SRS, št. 35/85) ter 3. in 56. člena zakona o
referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94)
ter v skladu z volilnimi rezultati na referendumu dne 5. 4.
1998, je Svet KS Rodik na seji dne 29. 4. 1998 sprejel

S K L E P
o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne

skupnosti Rodik

1. člen
V skladu z odločitvijo volilnih upravičencev v Krajevni

skupnosti Rodik na referendumu z dne 5.  4. 1998 se v KS
Rodik uvede za dobo 5 let krajevni samoprispevek:

– za izgradnjo zidu okoli pokopališča
– za izgradnjo mrliške vežice
– za ureditev vaškega prostora
– za dopolnitev javne razsvetljave
– za popravilo asfaltnih površin
– za potrebe drugih dejavnosti, ki se pojavijo sproti in

so neodložljivo nujne za življenje v kraju.
Samoprispevek se začne plačevati z dnem 1. 6. 1998

in se konča 31. 5. 2003.

2. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom se bodo porabila

za namene iz prve do šeste alinee prvega odstavka 1. člena
tega sklepa.

3. člen
Samoprispevek se zbira v denarju na žiro računu Kra-

jevne skupnosti Rodik številka 51420-645-50769.
Samoprispevek se lahko zbira tudi v drugačni obliki, ki

predstavlja neposredno korist za izvedbo programa iz prve-
ga odstavka 1. člena tega sklepa in sicer:

– osebno delo oziroma prispevek občanov v delu ali
materialu

– odstop svojega zemljišča ali dela zemljišča, potreb-
nega za izvedbo programa oziroma dela, opisanega v prvem
odstavku 1. člena tega sklepa

– drugačna oblika prispevanja, ki se neposredno izve-
de med krajanom in Krajevno skupnostjo Rodik na podlagi
posebnega pismenega dogovora

– prispevek delovnih organizacij in samostojnih podjet-
nikov za svoje delavce: v delu, materialu ali denarju, neod-
plačna raba sredstev za delo, kadar gre za neposredno
korist podjetja ali samostojnega podjetnika.

4. člen
Samoprispevek bodo plačevali vsi volilni upravičenci v

Krajevni skupnosti Rodik, in sicer:
1. vsi zaposleni po stopnji 1,5% mesečno od neto

plače, ne glede ali je zavezanec zaposlen v Sloveniji ali
tujini, po merilih obračunavanja v Sloveniji

2. zavezanci plačila davkov in prispevkov iz katastrske-
ga dohodka po stopnji 2% od katastrskega dohodka

3. zavezanci od dohodkov iz dejavnosti, od bruto zava-
rovalne osnove od katere plačujejo prispevke za socialno
varnost, po stopnji 1,5%

4. samoprispevek bodo plačevali tudi:
– volilni upravičenci v Krajevni skupnosti Rodik na delu

v tujini po stopnji 1,5% poprečne bruto plače v Republiki
Sloveniji
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– lastniki vikendov ali drugih nepremičnin, ki nimajo v
Krajevni skupnosti Rodik stalnega bivališča, v valorizirani
višini 1.000 SIT mesečno, razen v primeru, če jih Svet KS
Rodik iz opravičenih razlogov oprosti plačila samoprispevka
v denarju in jim odredi nadomestno obliko samoprispevka

– prejemniki pokojnin po stopnji 1,5% od neto prejem-
kov pokojnin, razen iz naslova kmečkih in invalidskih pokoj-
nin, ki so oproščeni denarnih dajatev za samoprispevek

– lastniki nepremičnin s stalnim prebivališčem v Krajev-
ni skupnosti Rodik, dokler nimajo stalne zaposlitve, v valori-
zirani višini 6.000 SIT letno ali po dogovoru s krajevno
skupnostjo.

Plačila samoprispevka v denarju so oproščeni vsi upra-
vičenci, ki jih določa zakon o samoprispevku.

Za upravičence iz prejšnjega odstavka se določi nado-
mestna oblika samoprispevka, če so zmožni tako obliko
samoprispevka nuditi.

Nadomestno obliko samoprispevka iz prejšnjega od-
stavka tega člena določi svet krajevne skupnosti za vsakega
posameznega volilnega upravičenca posebej. Zoper tako
odločitev sveta krajevne skupnosti ni pritožbe, možen pa je
spor pred pristojnim sodiščem.

5. člen
Zapadle zneske samoprispevka bodo obračunavali in

odtegovali izplačevalci plač oziroma nadomestil in pokojnin.
Ostalim zavezancem plačila samoprispevka bo obraču-

navala in odtegovala posamezne zneske Davčna uprava Re-
publike Slovenije, Davčni urad Koper, izpostava Sežana.

Lastniki vikendov in drugih grajenih objektov v Krajevni
skupnosti Rodik iz 4. člena tega sklepa, bodo plačevali svoj
delež samoprispevka dvakrat letno na podlagi položnic, ki
jim jih bo poslala Krajevna skupnost Rodik.

Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo svojih obveznosti iz
samoprispevka v določenem roku, se ta obveznost prisilno
izterja po predpisih, ki veljajo za prisilno izterjavo prispevkov
in davkov davkoplačevalcev, z obračunom zamudnih obresti.

6. člen
Trenutno neangažirana denarna sredstva iz samopris-

pevka se ustrezno kratkoročno vežejo pri banki zaradi ohra-
njanja vrednosti zbranega denarja. Obresti iz takšne tran-
sakcije so sredstva Krajevne skupnosti Rodik.

7. člen
Za realizacijo samoprispevka je odgovoren Svet Kra-

jevne skupnosti Rodik.

8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu RS, uporablja pa se od 1. 6. 1998 do 31. 5. 2003.

Rodik, dne 29. aprila 1998.

Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti Rodik

Bogdan Čebohin l. r.

1674. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo
samoprispevka v Krajevni skupnosti Rodik

Na podlagi 90. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94 in 70/95) in 49. člena zakona o
referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št.
15-561/94), daje volilna komisija KS Rodik

P O R O Č I L O
o izidu referenduma za uvedbo samoprispevka

v Krajevni skupnosti Rodik

1. člen
Na območju KS Rodik so bili na referendumu z dne

5.  4. 1998, za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajev-
ni skupnosti Rodik, ugotovljeni naslednji izidi glasovanja:

– v volilni imenik je bilo vpisanih 213 volilnih upravičen-
cev, 1 volivec je predložil potrdilo, tako da je bilo vseh
volilnih upravičencev 214

– na referendumu je glasovalo po volilnem imeniku
175 volivcev in na podlagi potrdila 1 volivec ali 82,24% vseh
volilnih upravičencev v KS Rodik

– veljavnih glasovnic je bilo 174 ali 98,86%
– neveljavni sta bili 2 glasovnici ali 1,14%
– skupaj oddanih glasovnic je bilo 176 ali 82,24%
– neuporabljenih glasovnic je bilo 44 ali 17,76%
– ZA uvedbo krajevnega samoprispevka je veljavno gla-

sovalo 146 volivcev ali 68,22% vseh volilnih upravičencev,
ter 82,95% volivcev, ki so se udeležili glasovanja

– PROTI uvedbi krajevnega samoprispevka je glasova-
lo 28 volivcev, oziroma 13,08% vseh volivcev, ter 15,91%
volivcev, ki so se udeležili glasovanja.

2. člen
Na podlagi izida glasovanja volilna komisija KS Rodik

ugotavlja, da je bil dne 5. 4. 1998 izglasovan predlog za
uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Ro-
dik za obdobje 5 let.

Rodik, dne 20. aprila 1998.

Predsednik
volilne komisije

Gabrijel Cizl l. r.

IVANČNA GORICA

1675. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za
območje Krajevne skupnosti Muljava

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85), 3., 34. in 56. člena zakona o referen-
dumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/91) ter
odločitve krajanov KS Muljava na referendumu dne 19. 4.
1998 je Svet KS Muljava na seji dne 20. 2. 1998 sprejel

S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje

Krajevne skupnosti Muljava

1. člen
Na podlagi odločitve delovnih ljudi in občanov KS Mu-

ljava na referendumu dne 19. 4. 1998 se uvede krajevni
samoprispevek za obdobje petih let, in sicer od 1. 6. 1998
do 31. 5. 2003.

2. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabi-

la za izgradnjo ter vzdrževanje komunalnih objektov in na-
prav ter ostale infrastrukture v KS Muljava, kakor tudi drugih
nalog kot so: sofinanciranje urejanja krajevnih cest, urejanje
javnih poti, sofinanciranje vodovodnega omrežja v zaselke,
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izgradnja mrliške vežice na Muljavi in sofinanciranje pri grad-
nji Gasilskega doma na Muljavi.

3. člen
Krajevni samoprispevek bodo plačevali krajani – de-

lavci:
– od mesečne neto plače oziroma nadomestila plače

ter plačil po pogodbah o delu – po stopnji 1,5%,
– krajani, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali po-

klicno dejavnost od neto zavarovalne osnove – po stopnji
1,5%,

– upokojenci od mesečnih pokojnin po stopnji 1,5%,
– krajani, ki ustvarjajo posamezni dohodek od: avtor-

skih pravic, patentov in tehničnih izboljšav – po stopnji 1,5%,
– krajani, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, od

katastrskega dohodka – po stopnji 1,5%,
– krajani, zaposleni v tujini – po stopnji 1,5% od pov-

prečne plače v Republiki Sloveniji.

4. člen
Samoprispevek se ne plačuje od:
– socialno-varstvenih pravic, invalidnin ter prejemkov

po predpisih o vojaških in civilnih invalidih vojn,
– pokojnin z varstvenim dodatkom,
– štipendij dijakov in študentov ter nagrad, ki jih dijak

ali študent prejema na proizvodnem delu oziroma proizvodni
praksi,

– iz naslova doživljenjske rente žrtev vojnega nasilja, ki
prejemajo plačo iz delovnega razmerja, ta pa ne presega
povprečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za
preteklo leto ter upokojenci, katerih pokojnina ne presega
zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo v
tekočem letu.

5. člen
Samoprispevek, ki se plačuje od plač in pokojnin, obra-

čunava in odteguje izplačevalec plač oziroma pokojnin.
Samoprispevek, ki se plačuje od katastrskega dohod-

ka in od neto zavarovalne osnove samostojnih podjetnikov,
obračunava Davčna uprava za javne prihodke, izpostava
Grosuplje.

Samoprispevek od zaposlenih v tujini odmerja svet kra-
jevne skupnosti, ki o višini ter o roku plačila obvesti vsakega
zavezanca.

Ob vsakem obračunu samoprispevka se Krajevni skup-
nosti Muljava dostavi seznam zavezancev.

6. člen
Sredstva, ki se zbirajo iz naslova samoprispevka, se

nakazujejo na žiro račun Krajevne skupnosti Muljava,
št. 50130-842-039-0082058.

7. člen
Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti iz samo-

prispevka v določenem roku, se obveznosti prisilno izterjajo
po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov in prispevkov.

Izterjavo bo opravila Davčna uprava za javne prihodke,
izpostava Grosuplje.

8. člen
Nadzor nad zbiranjem in uporabo s samoprispevkom

zbranih sredstev opravlja Svet KS Muljava in o tem najmanj
enkrat letno poroča na zboru krajanov.

Po izteku obdobja, za katero se uvede samoprispevek,
se sestavi zaključni račun in se predloži v obravnavo zboru
krajanov.

9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS, uporablja pa se od 1. 6. 1998 dalje.

Muljava, dne 4. maja 1998.

Predsednik
Sveta KS Muljava

Alojzij Erjavec l. r.

KAMNIK

1676. Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 1998

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97
in 10/98), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.
80/94) in 17. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS,
št. 39/95 in 25/97) je Občinski svet občine Kamnik na
nadaljevanju 34. seje dne 1. 4. 1998 in na 35. seji dne
22. 4. 1998 na predlog župana sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Kamnik za leto 1998

1. člen
Skupni prihodki proračuna Občine Kamnik za leto 1998

so predvideni v višini 2.312,531.740 SIT in se razporedijo
na odhodke za:

– tekoči del proračuna 1.193,983.841 SIT
– investicijski del proračuna 924,430.899 SIT
– stanovanjski sklad 194,117.000 SIT
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova

razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov splo-
šnega in posebnega dela proračuna, ki sta sestavni del
proračuna. Sestavni del proračuna je tudi račun financira-
nja.

2. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene,

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

Sredstva proračuna se lahko uporabljajo, če so izpol-
njeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za
uporabo sredstev.

3. člen
Pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti,

ki se poravnavajo iz proračuna, se morajo upoštevati običaj-
ni roki plačil.

Sredstva proračuna se uporabljajo za plačevanje že
opravljenih dobav in storitev.

Dogovarjanje predplačil je možno le ob primernem za-
varovanju predplačil.

4. člen
Med odhodki proračuna se predvidi tudi tekoča prora-

čunska rezerva kot nerazporejeni del prihodkov za financira-
nje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo
predvidenih dovolj sredstev.

O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odlo-
ča župan.
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5. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov

proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se
lahko za začasno kritje odhodkov:

1. uporabijo sredstva rezerv občine;
2. najame posojilo največ do 5% sprejetega proraču-

na, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
O najetju posojila iz 2. točke prejšnjega odstavka odlo-

ča župan.

6. člen
V sredstva rezerv Občine Kamnik se izloča 0,24% skup-

no doseženih prihodkov proračuna, kar bo predvidoma zna-
šalo 5,603.000 SIT.

7. člen
Sredstva rezerv se uporabljajo:
1. za odhodke, nastale kot posledica naravnih in dru-

gih nesreč, kot so suša, potres, požar, poplave in druge
naravne oziroma ekološke nesreče v skladu z zakonom,
epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci;

2. za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki
pritekajo neenakomerno;

3. za kritje proračunskega primanjkljaja.
Sredstva za namene iz 1. in 3. točke prejšnjega od-

stavka se dajejo praviloma brez obveznosti vračanja, sredstva
iz 2. točke morajo biti vrnjena v sredstva rezerv do konca
leta.

O uporabi sredstev za namene iz prvega odstavka tega
člena odloča župan.

8. člen
Župan ima pravico odločati o pridobitvi ali odsvojitvi

premičnin v lasti občine do višine 2,000.000 SIT.

9. člen
Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela ter

storitve se morajo oddajati na podlagi zakona o javnih naro-
čilih in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun.

10. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma ena-

komerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov
in v odvisnosti od zapadlih obveznosti, če ni z odlokom ali s
posebnim aktom Občine Kamnik ali s pogodbo med občino
in uporabnikom drugače določeno.

11. člen
Če prihodki proračuna med letom niso doseženi v pred-

videni višini, lahko župan začasno zmanjša znesek sredstev
za posamezne namene, ali pa začasno zadrži uporabo teh
sredstev.

12. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine

Kamnik.

13. člen
Občina se lahko zadolžuje le za financiranje investicij v

infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje
gospodarskih in drugih javnih služb.

14. člen
Po preteku leta, za katerega je bil sprejet proračun,

sprejme občinski svet zaključni račun proračuna za preteklo
leto.

V zaključnem računu proračuna se izkažejo predvideni
in doseženi prihodki, predvideni in doseženi odhodki, pred-
videna in dosežena izvršitev računa financiranja ter sredstva
rezerv.

15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1998 dalje.

Št. 01504-0003/98
Kamnik, dne 23. aprila 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Kamnik
Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.

KOBILJE

1677. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Kobilje za leto 1997

Na podlagi 43. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) je Občinski svet občine Kobilje na seji
dne 28. 4. 1998 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Kobilje

za leto 1997

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kobilje

za leto 1997.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Kobilje izkazuje:
– skupne prihodke 97,291.852 SIT
– skupne odhodke  92,789.147 SIT
– presežek prihodkov nad odhodki 4,502.705 SIT

3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki 4,502.705 se pre-

nese v prihodke proračuna Občine Kobilje za leto 1998.

4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Občine Ko-

bilje za leto 1997 je sestavni del tega odloka.

5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 405-03-320/98
Kobilje, dne 28. aprila 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Kobilje
Avgust Gjerek l. r.
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1678. Odlok o proračunu Občine Kobilje za leto 1998

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) je Občinski svet občine Kobilje dne
28. 4. 1998 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Kobilje za leto 1998

1. člen
Proračun Občine Kobilje za leto 1998 sestavljata bilan-

ca prihodkov in odhodkov ter posebni del bilance prihodkov
in odhodkov proračuna Občine Kobilje, ki sta sestavni del
tega odloka.

2. člen
Skupni prihodki proračuna znašajo 174,064.705 SIT

in se razdelijo za:
– delo občinskih organov 10,800.000
– plačila na področju družbenih

dejavnosti 17,061.000
– plačila storitev ter subvencij in

intervencij v gospodarstvu 13,016.000
– druge odhodke 1,190.000
– odhodke investicijskega značaja 130,500.000
– finančne tokove, oblik. rezerv

in druge odhodke  1,497.705

3. člen
V stalne rezerve Občine Kobilje se izloči 0,5% od do-

seženih 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, dolo-
čenega v proračunu za leto 1998.

4. člen
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča

župan, in sicer za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče
predvideti ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev.

5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS, uporablja pa se s 1. 1. 1998.

Št. 405-02-321/98
Kobilje, dne 28. aprila 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Kobilje
Avgust Gjerek l. r.

KOČEVJE

1679. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Kočevje

Na podlagi 9. in 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97), 3. in 25. člena zakona o prekrš-
kih (Uradni list SRS, št. 25/83, 24/85, 47/87 in Uradni list
RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97), 16. člena statuta
Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 39/95, 48/95, 23/97),
je Občinski svet občine Kočevje na svoji 36. seji dne 7. 4.
1998 sprejel

O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v

Občini Kočevje

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
V Občini Kočevje se za uporabo stavbnega zemljišča

na območjih, ki jih določa ta odlok, plačuje nadomestilo za
uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: nadomestilo).

II. OBMOČJA, KJER SE PLAČUJE NADOMESTILO

2. člen
Območja, kjer se plačuje nadomestilo so razdeljena na

pet območij:
I. območje: ureditveno območje mesta Kočevje;
II. območje: ureditveno območje urbanistične zasnove

Kočevja z naselji brez mesta Kočevje: Šalka vas, Mestni log,
Dolga vas, Breg, Mahovnik;

III. območje: ureditveno območje naselij na Kočev-
skem polju: Jasnica, Gornje Ložine, Doljne Ložine, Nove
Ložine, Stara Cerkev, Koblarji, Slovenska vas, Mrtvice, Go-
renje, Mlaka, Klinja vas, Željne, Cvišlerji, Livold, Mozelj,
Zajčje polje, Črni Potok;

IV. območje: ureditvena območja naselij: Gotenica,
Borovec, Kočevska Reka, Novi Lazi, Štalcerji, Morava, Stari
Log, Smuka, Onek, Laze pri Oneku, Koprivnik, Mačkovec,
Banja Loka, Nova Sela, Vas, Fara, Predgrad, Dol;

V. območje: ureditvena območja ostalih naselij v Obči-
ni Kočevje ter območja razpršene gradnje.

3. člen
Območja iz prejšnjega odstavka tega odloka so zarisa-

na na grafičnih kartah (karte v merilu 1:5000) veljavnih pro-
storskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Ob-
čine Kočevje za obdobje 1986–2000, ki so sestavni del
tega odloka in so na vpogled na Občini Kočevje, pri oddelku
za okolje in prostor.

III. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA

4. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se določi

po naslednjih merilih:
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi ob-

jekti in napravami individualne rabe:
1. vodovod 25 točk
2. kanalizacija 25 točk
3. električno omrežje 25 točk
4. telefonsko omrežje 20 točk
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi ob-

jekti in napravami kolektivne rabe:
5. asfaltna cesta 25 točk
6. makadamska cesta 15 točk
7. javna razsvetljava 10 točk
Pri komunalni opremljenosti se upoštevajo dejanske

možnosti priključitve na komunalne naprave.

IV. NAMEMBNOST STAVBNIH ZEMLJIŠČ

5. člen
Namembnost stavbnih zemljišč oziroma objektov, leže-

čih na teh stavbnih zemljiščih se po tem odloku razvršča v
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skupine po dejavnostih, ki so v skladu z uredbo o uvedbi in
uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS,
št. 34/94), kot sledi:

Skupina A:
– za namene poslovne dejavnosti finančno posredniš-

tvo, poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne stori-
tve, pravne, računovodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje, raziskovanje trga in javnega mne-
nja, podjetniško svetovanje, upravljanje s holding družbami,
projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje, raznovrstne
poslovne dejavnosti, prirejanje iger na srečo, trgovina, po-
pravila motornih vozil, gostinstvo, storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj in drugih prometnih agencij, de-
javnost varovanja;

– za namene storitvene dejavnosti: lov, gozdarstvo, poi-
zvedovalne dejavnosti, filmska in video dejavnost, čiščenje
stavb, osebne storitve in storitve v gospodinjstvu, storitve
javne higiene;

– za namene javnih funkcij in storitev: oskrba z elektri-
ko, plinom in vodo, promet, skladiščenje in zveze, preklada-
nje in druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu,
poštne in telekomunikacijske storitve, dejavnost javne upra-
ve, radijska in televizijska dejavnost.

Skupina B:
– za namene gospodarske – proizvodne in predeloval-

ne dejavnosti: rudarstvo, pridobivanje rud in kamnin, razen
energetskih, proizvodnja tekstilij, proizvodnja hrane, pijač in
tobačnih izdelkov, proizvodnja usnja, obutve in usnjenih iz-
delkov, obdelava in predelava lesa, proizvodnja vlaknin, pa-
pirja in kartona ter izdelkov iz papirja in kartona, proizvodnja
koksa, naftnih derivatov, jedrskega goriva, proizvodnja ke-
mikalij, kemičnih izdelkov in umetnih vlaken, proizvodnja
izdelkov iz gume in plastičnih mas, proizvodnja drugih neko-
vinskih mineralnih izdelkov, proizvodnja kovin in kovinskih
izdelkov, proizvodnja strojev in naprav, proizvodnja vozil in
plovil, proizvodnja električne in optične opreme, proizvodnja
pohištva in druge predelovalne dejavnosti, gradbeništvo.

Skupina C:
– za namene družbene dejavnosti: raziskovanje in raz-

voj, dejavnost agencij za posredovanje in zaposlovanje de-
lovne sile, dejavnosti združenj in organizacij, druge razve-
drilne dejavnosti, dejavnosti tiskovnih agencij, dejavnost
knjižnic, arhivov muzejev in druge kulturne dejavnosti, vars-
tvo kulturne dediščine, športna dejavnost, izobraževanje,
zdravstvo, in socialno varstvo.

Skupina D:
– za stanovanjske namene in kmetijsko dejavnost: sta-

novanja v večstanovanjskih stavbah, stanovanjske družinske
hiše, samski domovi, dijaški domovi, domovi za starejše
občane in drugi stanovanjski objekti, kmetijstvo.

Za objekte, namenjene stanovanjskemu namenu se
smatrajo: stanovanja v blokih, družinske hiše, samski domo-
vi, dijaški domovi, domovi za starejše občane, družinske in
kmečke hiše z apartmaji in tujskimi sobami, za katere ni
potrebna sprememba namembnosti stavbe.

Skupina E:
– počitniške hiše za individualno uporabo in počitniški

objekti namenjeni za pridobitno dejavnost.
Za objekte, namenjene počitniškemu namenu, se sma-

trajo: počitniške hiše, počitniška stanovanja in počitniški
apartmaji, stanovanjske hiše in stanovanja za začasno prebi-
vanje.

6. člen
Glede na namembnost in lego stavbnega zemljišča ter

objekta, ki na njem stoji, se za posamezno stavbno zemljiš-
če v skladu s 5. členom odloka določi naslednje št. točk:

Namembnost I. II. III. IV. V.
območje območje območje območje območje območje

Skupina B 200 150 80 70 50
Skupina C 150 100 60 50 30
Skupina D 100 80 60 40 30
Skupina E 200 200 200 200 200

V. OBRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA
ZEMLJIŠČA

7. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plaču-

je za:
1. Zazidano stavbno zemljišče od:
a) stanovanjske površine, v katero spada čista tlorisna

površina sob, predsob, hodnikov v stanovanju, kuhinje, ko-
palnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov, (kleti, kotlar-
ne, delavnice za prosti čas, kabineti ipd.) ter čista tlorisna
površina garaže za osebne avtomobile;

b) poslovne površine, v katero spada čista tlorisna po-
vršina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcio-
nalno povezani s poslovnim prostorom (sanitarije, umivalni-
ki, skladišča, garderobe, pisarne, hodniki ipd.);

c) poslovne površine so tudi površine zemljišč, ki so
namenjene poslovni dejavnosti, kot so nepokrita skladišča,
parkirišča, delavnice na prostem ipd.);

Od površin od a) in b) se nadomestilo plačuje od tedaj,
ko je objekt vseljen in v uporabi, razen izjem določenih v
poglavju VII – oprostitve plačila nadomestila.

Za zazidana stavbna zemljišča navedena pod točko c)
tega člena se plačuje 50% izračunane vrednosti po 4., 5. in
6. členu tega odloka.

2. Nazazidano stavbno zemljišče:
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zem-

ljišča se plačuje od površine nezazidanega stavbnega zem-
ljišča, znotraj ureditvenih območij, ki so opredeljena v 2.
členu tega odloka. Površino nezazidanega stavbnega zem-
ljišča določi pristojna služba Občine Kočevje.

Za nezazidana stavbna zemljišča iz prejšnjega odstav-
ka se plačuje 50% izračunane vrednosti po 4., 5. in 6. členu
tega odloka.

8. člen
Letna višina nadomestila po merilih tega odloka se

določi tako, da se skupno število točk, ki jih da seštevek
točk iz 4. in 6. člena tega odloka pomnoži s kvadraturo
stanovanjske ali poslovne površine, oziroma nezazidanih
stavbnih zemljišč določenih v skladu s 7. členom tega odlo-
ka in pomnoži z vrednostjo točke za izračun nadomestila.

9. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča določi na predlog župana s sklepom
Občinski svet občine Kočevje.

Vrednost točke se valorizira na podlagi indeksa rasti
cen na drobno po podatkih Zavoda za statistiko Republike
Slovenije.

10. člen
Sredstva, zbrana iz plačil nadomestila za uporabo stavb-

nih zemljišč, so prihodek proračuna Občine Kočevje in se
namensko uporabljajo za pridobivanje stavbnih zemljišč v
občinsko last, pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč ter v
investicije v komunalno infrastrukturo občine.
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VI. PLAČILO NADOMESTILA

11. člen
Zavezanec do plačila nadomestila po tem odloku je

skladno z zakonom o stavbnih zemljiščih pravna ali fizična
oseba, ki je neposredni uporabnik zemljišča, stavbe ali dela
stavbe (lastnik ali najemnik stanovanja oziroma poslovnega
prostora).

12. člen
Nadomestilo se plačuje enkrat letno, lahko pa tudi v

več akontacijah (odvisno od višine zneska).
Pristojni davčni organ izda zavezancem odločbe o od-

meri nadomestila oziroma določi akontacije nadomestila za
tekoče leto na podlagi vrednosti točke, meril za izračun
nadomestila ter drugih podatkov, ki so jim jih zavezanci
dolžni sporočiti ali ki jih davčni organ lahko zbere po uradni
dolžnosti.

Akontacije zapadejo v plačilo vsakega petnajstega dne
v mesecu, v štirih zaporednih enakih obrokih.

Prva akontacija zapade petnajstega dne naslednjega
meseca po izdaji odločbe.

13. člen
Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu pristoj-

ni davčni organ.
Za vse aktivnosti v zvezi z odmero, evidentiranje plačil,

izterjavo, odpisom zaradi neizterljivosti, zastaranja in plačila
obresti v zvezi z nadomestilom se uporabljajo določbe zako-
na o davčnem postopku.

14. člen
Zavezanci so dolžni v roku trideset dni prijaviti Občinski

upravi občine Kočevje nastanek obveznosti plačila nadome-
stila po tem odloku in vse spremembe, ki vplivajo na odmero
nadomestila.

Če nastane obveznost za plačilo nadomestila po tem
odloku ali sprememba med letom, se le-ta upošteva od
dneva, v katerem je bila sprememba sporočena ali ugotov-
ljena do konca koledarskega leta.

15. člen
Za izračun nadomestila se uporabljajo uradni podatki in

evidence. Če ti podatki niso dostopni, je zavezanec za plači-
lo nadomestila dolžan, na poziv Občinske uprave občine
Kočevje, v roku 15 dni od prejema poziva, posredovati
verodostojne podatke, ki omogočijo odmero nadomestila.

Če zavezanec v predpisanem roku tega ne stori, izda
Občinska uprava občine Kočevje sklep, s katerim določi
višino akontacije za nadomestilo, ki jo zavezanec plačuje
letno, do izdaje odločbe o plačilu nadomestila, temelječe na
verodostojnih podatkih. Na podlagi sklepa o višini akontaci-
je pristojni davčni organ odmeri nadomestilo.

16. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja

pristojni organ občine.
Pooblaščene uradne osebe organa v skladu z zako-

nom o prekrških izterjajo denarno kazen takoj, od tistih, ki
storijo prekršek po tem odloku.

VII. OPROSTITVE PLAČIL NADOMESTILA

17. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se ne

plačuje za:

– objekte in zemljišča, ki se uporablja za potrebe ljud-
ske obrambe,

– objekte tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomat-
ska in konzularna predstavništva ali v njih stanuje njihovo
osebje,

– objekte mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki
jih uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo oseb-
je, če ni v mednarodnem sporazumu drugače določeno,

– in stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za svojo
versko dejavnost.

Nadomestilo se ne plačuje za objekte in zemljišča v
lasti Občine Kočevje, ki so namenjeni za opravljanje dejav-
nosti občinske uprave.

Občina ne plačuje nadomestila za občinske javne povr-
šine.

Plačila nadomestila so oproščene vse vozne in parkir-
ne površine javnega značaja, razen površin, ki so funkcio-
nalno povezane s poslovno dejavnostjo.

Zavezanci so na lastno pisno zahtevo lahko oproščeni
plačila nadomestila še v naslednjih primerih:

a) za dobo pet let (od dneva vselitve dalje) – če so
vseljeni v novo stanovanje ali nov, dozidan, nadzidan stano-
vanjski objekt in je bil za to plačan komunalni prispevek,

b) če zavezanec prejema stalno socialno pomoč.
V primeru iz odstavka b) tega člena mora zavezanec

predložiti pisno mnenje Centra za socialno delo.

18. člen
Sklep o oprostitvi plačila nadomestila izda, na podlagi

pisne zahteve zavezanca iz prejšnjega člena in na podlagi
predhodnega mnenja občinske uprave, župan Občine Ko-
čevje.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

19. člen
Z denarno kaznijo 150.000 SIT se kaznuje pravna

oseba ali samostojni posameznik, ki stori prekršek v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:

1. ne prijavi Občinski upravi občine Kočevje nastanek
obveznosti plačila nadomestila po tem odloku ali vseh spre-
memb, ki vplivajo na odmero nadomestila, in sicer v petnaj-
stih dneh po nastanku obveznosti, oziroma po nastali spre-
membi (14. člen tega odloka).

2. na poziv Občinske uprave občine Kočevje v roku
petnajst dni od prejema poziva ne posreduje verodostojnih
podatkov, ki omogočajo odmero nadomestila (15. člen tega
odloka).

Z denarno kaznijo 70.000 SIT se kaznuje tudi odgo-
vorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz 1. in 2. točke
prvega odstavka tega člena.

Z denarno kaznijo 30.000 SIT se kaznuje fizična ose-
ba, ki stori prekršek iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega
člena.

20. člen
Za prekrške iz 1. in 2. točke prejšnjega člena pooblaš-

čena oseba izreče mandatno kazen.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

21. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka, preneha veljati odlok o

nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Kočevje (Uradni list SRS, št. 16/87).
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22. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč se odmerja

in zaračunava v skladu z novo ažurirano evidenco, ki bo
sproti nastajala po posameznih območjih.

23. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 061-1/95-20
Kočevje, dne 8. aprila 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kočevje
Alojz Košir l. r.

1680. Odlok o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v
Občini Kočevje

Na podlagi prvega odstavka 8. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), prvega in drugega
odstavka 3. člena zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93) ter 16. člena statuta, v povezavi s
73. členom statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št.
33/95, 48/95 popravek in 23/97), je Občinski svet občine
Kočevje na 36. redni seji dne 7. 4. 1998 sprejel

O D L O K
o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini

Kočevje

1. člen
S tem odlokom se urejajo organizacijska vprašanja v

zvezi z obvezno gospodarsko javno službo gospodarjenje s
stavbnimi zemljišči, ki obsega pridobivanje, prodajo, menja-
vo in oddajanje zemljišč za gradnjo ter graditev javne infra-
strukture, s katero se zagotavlja uporabnost zemljišč glede
na njihov namen (opremljanje stavbnih zemljišč) na celot-
nem območju Občine Kočevje (v nadaljevanju besedila: jav-
na služba).

2. člen
Javno službo na celotnem območju Občine Kočevje

izvaja režijski obrat, organiziran kot nesamostojen obrat v
oddelku za okolje in prostor.

Poleg zakonskih obveznosti izvajalca javne službe,
opravlja režijski obrat vsa strokovna, tehnična organizacijska
in administrativna opravila v zvezi z gospodarjenjem s stavb-
nimi zemljišči.

Računovodska opravila za potrebe javne službe oprav-
lja občinski organ pristojen za finance.

3. člen
Viri financiranja dejavnosti javne službe so:
– prihodki ustvarjeni s prometom s stavbnimi zemljišči,
– prihodki od komunalnega prispevka,
– drugi prihodki namenjeni za gospodarjenje s stavbni-

mi zemljišči.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se vodijo evidenčno

ločeno v proračunu občine in se namensko uporabljajo za
pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč.

4. člen
O pridobivanju, prodaji, menjavi in oddaji zemljišč za

gradnjo odloča občinski svet na predlog župana, po pred-
hodnem mnenju komisije za gospodarjenje s stavbnimi zem-
ljišči.

Naloge komisije iz prejšnjega odstavka tega člena
opravlja odbor za okolje in prostor Občine Kočevje.

5. člen
Poleg pristojnosti, določenih z zakonom in statutom,

odloča občinski svet na predlog župana še o sprejemu:
– srednjeročnih in dolgoročnih usmeritev za izvajanje

javne službe;
– letnih programov s finančnim načrtom izvajanja javne

službe;
– letnih poročil javne službe.

6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 061-1/95-20
Kočevje, dne 8. aprila 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kočevje
Alojz Košir l. r.

KUZMA

1681. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Kuzma za leto 1997

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 93. člena
statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 53/95) je Občin-
ski svet občine Kuzma na seji dne 24. 4. 1998 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Kuzma

za leto 1997

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna

Občine Kuzma za leto 1997, ki zajema vse prihodke in
odhodke žiro računa proračuna Občine Kuzma.

2. člen
Po bilanci prihodkov in odhodkov proračuna se s tem

odlokom sprejme stanje realizacije prihodkov in odhodkov
za leto 1997 z naslednjo vsebino:

– prihodki 316,352.638,41 SIT,
– odhodki 312,546.473,19 SIT.

3. člen
Na podlagi podatkov o realizaciji prihodkov in odhod-

kov proračuna za leto 1997 se ugotavlja presežek prihod-
kov nad odhodki proračuna občine v višini
3,806.165,22 SIT.
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4. člen
Nerazporejeni prihodki, kot presežki v višini

3,806.165,22 SIT iz prejšnjega člena se razporedijo v pri-
hodke proračuna občine za leto 1998.

5. člen
Formirana sredstva stalne proračunske rezerve po za-

ključnem računu proračuna za leto 1997 v znesku
1,531.283,60 SIT, kar predstavlja 0,5% prihodkov prora-
čuna, se izločijo iz denarnih sredstev žiro računa in se
prenesejo na LB Pomursko banko Murska Sobota kot veza-
ni depozit.

6. člen
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Občinski

svet občine Kuzma in se objavi v Uradnem listu RS.

Št. 96/98
Kuzma, dne 24. aprila 1998.

Predsednica
Občinskega sveta

občine Kuzma
Elizabeta Klement l. r.

LENART

1682. Program priprave sprememb in dopolnitev dela
zazidalnega načrta “Novi center” v Lenartu

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97) in 21. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS,
št. 33/95 in 75/96) je Občinski svet občine Lenart na seji
dne 28. aprila 1998 sprejel

P R O G R A M   P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev dela zazidalnega načrta

“Novi center” v Lenartu

1. člen
Območje “Novi center” se nahaja na severozahodnem

delu mesta Lenart in se ureja z osnovnim zazidalnim načr-
tom iz leta 1987, ožje območje med Gubčevo, Maistrovo in
Ilaunigovo ulico ter predvideno obodno cesto na severnem
robu tega območja, ki je pretežno še nepozidano, pa s
spremembami in dopolnitvami zazidalnega načrta “Novi cen-
ter” iz leta 1995. Z veljavnim zazidalnim načrtom je zemljiš-
če ob severni – obodni cesti predvideno za gradnjo dveh
stanovanjskih blokov, od katerega je enega možno nameniti
za dom za starejše osebe. V skladu s pozivom Republike
Slovenije za oddajo vlog za uvrstitev investicij v dom za
starejše osebe v prioritetni vrstni red investicij v javne zavode
do leta 2005 in konceptom gradnje doma za starejše osebe
je bil izdelan predlog lokacije, ki predvideva, da je celotno
območje predvideno samo za potrebe doma starejših oseb
ter k njemu še ustrezno funkcionalno zemljišče in parkirišče.
Tako bi se naj opustila oba stanovanjska bloka v korist doma
starejših oseb in domu prilagodila vmesna dovozna cesta s
parkirišči. Obodna povezovalna cesta med Partizansko ce-
sto in Ilaunigovo ulico se prestavi izven območja zazidalnega
načrta “Novi center” proti severu. Temu ustrezno se podalj-

šata Ilaunigova in Gubčeva ulica do območja, ki se bo ureja-
lo s posebnim zazidalnim načrtom.

2. člen
Območje, za katerega je predlagano urejanje s spre-

membami in dopolnitvami zazidalnega načrta, se nahaja na
severozahodnem delu “Novega centra” v Lenartu med otroš-
kim vrtcem in Ilaunigovo ter Gubčevo ulico, na severu pa se
ca. 20 m razširi na celotnem območju med Ilaunigovo ulico
in Partizansko cesto.

V območje urejanja s spremembami in dopolnitvami
zazidalnega načrta po tem programu bo vključen tudi del
zemljišč zahodno od Ilaunigove ulice, ki so pretežno že
pozidana.

Območje zajema naslednja zemljišča s parcelnimi šte-
vilkami: 190/1 – del, 191/1 – del, 200/1 – del, 201/1 –
del, 202/1, 202/4 – del, 202/5, 203/1 – del, 203/3 –
del, 298/1 – del, 303 – del, 304 – del, 305 – del, 307/2
– del in 307/3 – del (vse k.o. Lenart) in meri ca. 2 ha.

3. člen
Spremembe zazidalnega načrta se pripravijo po po-

stopku in smiselni vsebini, kot je predpisana z zakonom o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97) – v nadaljevanju: ZUNDPP in
navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini
prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) – v
nadaljevanju: podzakonsko navodilo.

4. člen
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna

planska in urbanistična dokumentacija, ki se morajo upošte-
vati pri pripravi sprememb zazidalnega načrta:

– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročne-
ga družbenega plana Občine Lenart (Uradni list SRS, št.
42/87, 24/88 in 3/90 ter Uradni list RS, št. 20/90, 55/92,
60/93, 62/94 in 56/97),

– podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napra-
vah,

– podatki o naravnih lastnostih prostora,
– podatki o varstvu naravne in kulturne dediščine,
– drugi elementi izdelave (veljavne urbanistične rešitve

sosednjih območij, prometne rešitve).

5. člen
Za izdelavo osnutka sprememb in dopolnitev zazidalne-

ga načrta nove posebne strokovne podlage niso potrebne,
ker gre samo za povečanje funkcionalnega zemljišča doma
za starejše osebe in dopolnitev programov na območju, ki
se ureja z veljavnim zazidalnim načrtom.

6. člen
Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne

pogoje in mnenja za pripravo osnutka sprememb in dopolni-
tev zazidalnega načrta ter soglasja k dopolnjenemu osnutku
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta:

– Občina Lenart,
– Krajevna skupnost Lenart,
– JKP Nigrad Maribor,
– JP Mariborski vodovod Maribor,
– JP Elektro, PE Elektro Maribor,
– Cestno podjetje Maribor,
– Telekom Slovenije, PE Maribor,
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,

Enota Maribor,
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– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Maribor,

– Ministrstvo za okolje in prostor, Območna vodna
uprava Maribor.

Kolikor se med izdelavo sprememb in dopolnitev zazi-
dalnega načrta pokaže, da je potrebno pridobiti še kakšna
dodatna soglasja soglasodajalcev, ki niso našteti, se le-ta
pridobijo.

7. člen
Organi in organizacije iz prejšnjega člena morajo v 30-

ih dneh po prejemu dokumentacije za pridobitev pogojev
podati izdelovalcu svoja mnenja in pogoje, sicer se šteje, da
jih nimajo in soglasje ni potrebno.

Na dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev zazi-
dalnega načrta morajo soglasodajalci v 30 dneh od zahteve
izdelovalca s soglasjem potrditi upoštevanje predhodnih us-
meritev in pogojev ali izdajo soglasja z utemeljitvijo zavrniti,
sicer se šteje, da z rešitvami v spremembah in dopolnitvah
zazidalnega načrta soglašajo.

8. člen
Župan Občine Lenart predloži osnutek sprememb in

dopolnitev zazidalnega načrta Občinskemu svetu občine Le-
nart v obravnavo v 15 dneh po pridobitvi mnenj in pogojev
soglasodajalcev in izdelanega osnutka.

Občinski svet na prvi seji po prejemu gradiva sprejme
sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta. Sklep o javni razgrnitvi se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

V času javne razgrnitve, ki se izvede na sedežu Občine
Lenart in traja najmanj 30 dni, se organizira javna obravnava
v prostorih Občine Lenart.

Občani, organi in organizacije, krajevna skupnost ter
drugi zainteresirani in prizadeti lahko podajo pisne pripombe
v času trajanja javne razgrnitve osnutka.

Po končani javni razgrnitvi župan Občine Lenart zavza-
me stališče do pripomb in predlogov k osnutku sprememb
in dopolnitev zazidalnega načrta, podanih v času trajanja
javne razgrnitve, ki se upoštevajo in vnesejo v predlog spre-
memb in dopolnitev zazidalnega načrta.

Župan Občine Lenart predloži predlog sprememb in do-
polnitev zazidalnega načrta s poročilom o pripombah iz javne
razgrnitve občinskemu svetu v obravnavo in mu predlaga spre-
jem sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta z odlokom.

Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načr-
ta se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

9. člen
Investitor in naročnik sprememb in dopolnitev zazidal-

nega načrta je Občina Lenart.
Izdelovalec sprememb in dopolnitev zazidalnega načr-

ta bo določen na podlagi zbranih ponudb.
Koordinator pri izdelavi sprememb in dopolnitev zazi-

dalnega načrta je Urad občinske uprave občine Lenart.

10. člen
Program priprave se objavi v Uradnem listu Republike

Slovenije in začne veljati z dnem sprejema na Občinskem
svetu občine Lenart.

Št. 350-11/86
Lenart, dne 28. aprila 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Lenart
Milan Gumzar l. r.

1683. Program priprave sprememb zazidalnega načrta
dela industrijske cone v Lenartu za podjetja
Klemos, Livarna in Unior

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in
29/86 ter RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97)
in 21. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 33/95
in 75/96) je Občinski svet občine Lenart na seji dne
28. aprila 1998 sprejel

P R O G R A M   P R I P R A V E
sprememb zazidalnega načrta dela industrijske

cone v Lenartu za podjetja Klemos, Livarna
in Unior

1. člen
Območje dela industrijske cone v Lenartu, ki se nahaja

južno od Kraigherjeve ceste do potoka Velka, se od leta
1988 ureja z zazidalnim načrtom in je namenjeno, razen
dela območja, ki mu je bilo s spremembo zazidalnega načrta
v letu 1995 spremenjena namembnost, izključno širitvi indu-
strijske dejavnosti podjetij Klemos, Livarna in Unior. Veljavni
zazidalni načrt je skoraj v celoti realiziran le na območju
Klemosa, medtem ko do realizacije na območju Livarne in
Uniorja zaradi nove organiziranosti investitorjev in spreme-
njenih pogojev investiranja še ni prišlo. Ker MLM – Aklimat
d.o.o. Maribor na pretežnem delu območja, ki je bilo po
zazidalnem načrtu predvideno za širitev oziroma razvoj obra-
ta v Lenartu, tega razvoja več ne predvideva, opredeljena
industrijska dejavnost tega dela območja zazidalnega načrta
pa ne ustreza več spremenjenim pogojem gospodarjenja in
novim potrebam individualnih investitorjev, je na tem delu
primerna sprememba ali izdelava novega zazidalnega načr-
ta, s katerim bi obravnavani del območja izvzeli iz sedanjega
zazidalnega načrta.

Pri pripravi sprememb zazidalnega načrta je potrebno
upoštevati naslednje usmeritve:

– na območju naj se predvidijo obrtne oziroma storitve-
ne dejavnosti, ki so s svojimi vplivi na okolje čim manj
moteče,

– kombinacija s stanovanji je možna, kolikor je to sklad-
no z dejavnostjo obrtnega dela objekta in usklajeno z na-
mensko rabo znotraj zazidalnega načrta,

– ob Kraigherjevi cesti kot mestni vpadnici je potrebno
zagotoviti ustrezno oblikovanje in urejanje območja,

– v smislu smotrne izrabe zemljišča je potrebno predvi-
deti manjše parcele za vnaprej neopredeljene investitorje,
pri čemer imajo možnost gradnje tako lastniki zemljišč, kot
drugi investitorji,

– samo območje bo potrebno navezati z ustreznimi
prometnicami in komunalnimi ter energetskimi vodi na ob-
stoječe cestno in komunalno ter energetsko omrežje v tem
delu mesta Lenart.

2. člen
Območje, za katerega je predlagana sprememba ve-

ljavnega oziroma izdelava posebnega zazidalnega načrta, se
nahaja med Kraigherjevo cesto in dovozno cesto k Livarni,
potokom Velka in območjem, ki je po veljavnem zazidalnem
načrtu predvideno za Unior. Obravnavano območje zajema
naslednja zemljišča s parcelnimi številkami: 93, 94, 95/1,
95/2, 96, 97, 98, 99 – del, 101 – del, 103 – del, 104 –
del, 105 – del, 106 – del, 107 – del, 108 – del, 109 – del
in 110 – del (vse k.o. Lenart) in meri ca. 3,5 ha.
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Kolikor se v postopku priprave dokumenta ugotovi, da
je smiselno v to območje vključiti še kakšno drugo zemlji-
šče, se območje ustrezno poveča.

3. člen
Spremembe zazidalnega načrta se pripravijo po po-

stopku in smiselni vsebini, kot je predpisana z zakonom o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) – v nadaljevanju: ZUNDPP
in navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in o
vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št.
14/85) – v nadaljevanju: podzakonsko navodilo.

4. člen
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna

planska in urbanistična dokumentacija, ki se morajo upošte-
vati pri pripravi sprememb zazidalnega načrta:

– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročne-
ga družbenega plana Občine Lenart (Uradni list SRS, št.
42/87, 24/88 in 3/90 ter Uradni list RS, št. 20/90, 55/92,
60/93, 62/94 in 56/97),

– podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napra-
vah,

– podatki o naravnih lastnostih prostora,
– podatki o varstvu naravne in kulturne dediščine,
– drugi elementi izdelave (veljavne urbanistične rešitve

sosednjih območij, prometne rešitve).

5. člen
V skladu z ZUNDPP in podzakonskim navodilom se za

izdelavo osnutka sprememb zazidalnega načrta pripravijo
potrebne posebne strokovne podlage.

6. člen
Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne

pogoje in mnenja za pripravo osnutka sprememb zazidalne-
ga načrta ter soglasja k dopolnjenemu osnutku sprememb
zazidalnega načrta:

– Občina Lenart,
– Krajevna skupnost Lenart,
– JKP Nigrad Maribor,
– JP Mariborski vodovod Maribor,
– JP Elektro, PE Elektro Maribor,
– Cestno podjetje Maribor,
– Telekom Slovenije, PE Maribor,
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,

Enota Maribor,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo

pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Maribor,
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste

Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Območna vodna

uprava Maribor.
Kolikor se v postopku priprave posebnih strokovnih

podlag za spremembo zazidalnega načrta ugotovi, da je
potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja
tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se
le-ta pridobijo v postopku.

7. člen
Organi in organizacije iz prejšnjega člena morajo v

30-ih dneh po prejemu dokumentacije za pridobitev pogo-
jev podati izdelovalcu svoja mnenja in pogoje, sicer se šteje,
da jih nimajo in soglasje ni potrebno.

Na dopolnjeni osnutek (sprememb) zazidalnega načrta
morajo soglasodajalci v 30 dneh od zahteve izdelovalca s

soglasjem potrditi upoštevanje predhodnih usmeritev in po-
gojev ali izdajo soglasja z utemeljitvijo zavrniti, sicer se šteje,
da z rešitvami v spremembah zazidalnega načrta soglašajo.

8. člen
Župan Občine Lenart predloži osnutek sprememb zazi-

dalnega načrta oziroma osnutek posebnega zazidalnega na-
črta Občinskemu svetu občine Lenart v obravnavo v 15
dneh po pridobitvi izdelanih posebnih strokovnih podlag in
pridobitvi mnenj in pogojev soglasodajalcev.

Občinski svet na prvi seji po prejemu gradiva sprejme
sklep o enomesečnih javni razgrnitvi osnutka (sprememb)
zazidalnega načrta. Sklep o javni razgrnitvi se objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

V času javne razgrnitve, ki se izvede na sedežu Občine
Lenart in traja najmanj 30 dni, se organizira javna obravnava
v prostorih Občine Lenart.

Občani, organi in organizacije, krajevna skupnost ter
drugi zainteresirani in prizadeti lahko podajo pisne pripombe
v času trajanja javne razgrnitve osnutka.

Po končani javni razgrnitvi župan Občine Lenart zavza-
me stališče do pripomb in predlogov k osnutku (sprememb)
zazidalnega načrta, podanih v času trajanja javne razgrnitve,
ki se upoštevajo in vnesejo v predlog (sprememb) zazidalne-
ga načrta.

Župan Občine Lenart predloži predlog (sprememb) za-
zidalnega načrta s poročilom o pripombah iz javne razgrnitve
občinskemu svetu v obravnavo in mu predlaga sprejem (spre-
memb) zazidalnega načrta z odlokom.

Odlok o (spremembah) zazidalnega načrta se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

9. člen
Investitor in naročnik (sprememb) zazidalnega načrta je

Občina Lenart.
Izdelovalec (sprememb) zazidalnega načrta bo dolo-

čen na podlagi zbranih ponudb.
Koordinator pri izdelavi (sprememb) zazidalnega načrta

je Urad občinske uprave občine Lenart.

10. člen
Program priprave se objavi v Uradnem listu Republike

Slovenije in začne veljati z dnem sprejema na Občinskem
svetu občine Lenart.

Št. 350-10/87
Lenart, dne 28. aprila 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Lenart
Milan Gumzar l. r.

LENDAVA

1684. Odlok o ukinitvi Zavoda za kulturo občine
Lendava

Na podlagi 37. člena zakona o uresničevanju javnega
interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) ter
54. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) je
Občinski svet občine Lendava na 26. seji dne 16. 4. 1998
sprejel
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O D L O K
o ukinitvi Zavoda za kulturo občine Lendava

1. člen
S tem odlokom preneha delovati javni Zavod za kulturo

občine Lendava – Lendva Község Kulturintézete, s sede-
žem v Lendavi, Partizanska 10.

2. člen
Sredstva, ki so na žiro računu javnega Zavoda za kultu-

ro občine Lendava se prenesejo in porazdelijo v enakih
deležih na oba novoustanovljena zavoda.

3. člen
Javni zavod Knjižnica Lendava se zadolži, da v roku 90

dni od dneva uveljavitve tega odloka, sproži postopek za
izbris javnega Zavoda za kulturo občine Lendava iz registra
pravnih oseb.

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 022-01/98
Lendava, dne 16. aprila 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Lendava

Anton Balažek l. r.

LJUTOMER

1685. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka na
območju KS Krištanci, Šalinci, Grlava

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85 – p.b.), 3. in 56. člena zakona o refe-
rendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, št.
13/95 – odločba US, št. 34/96 – odločba US, št. 38/96
in št. 43/96 – odločba US), 61. člena statuta KS Krištanci,
Šalinci, Grlava (Uradni list RS, št. 71/96, ter izida referen-
duma za uvedbo krajevnega smoprispevka v KS Krištanci,
Šalinci, Grlava, ki je bil izveden dne 23. 11. 1997, je Svet
KS Krištanci, Šalinci, Grlava, na 14. seji dne 26. 11. 1997
sprejel

S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka na območju

KS Krištanci, Šalinci, Grlava

1. člen
Na podlagi referendumske odločitve krajanov KS Kri-

štanci, Šalinci, Grlava, z dne 23. 11. 1997, se uvede kra-
jevni samoprispevek na območju celotne KS Krištanci, Ša-
linci, Grlava, v vaseh Šalinci, Krištanci in Grlava, in sicer za
dobo petih let, to je od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002.

2. člen
S samoprispevkom bo v celotni dobi zbranih

15,000.000 SIT. Zbrana sredstva bodo porabljena za ob-
novo in modernizacijo krajevnih cest ter sofinanciranje ob-
nove občinske ceste, ureditev javne razsvetljave, urejanje in
vzdrževanje vaških kapelic in vaškega doma, za vzdrževanje
drugih objektov in naprav skupne rabe ter za druge namene
v skladu z referendumskim programom.

3. člen
Zavezanci za plačilo samoprispevka so krajani – fizične

osebe in pravne osebe s stalnim bivališčem oziroma sede-
žem na območju KS Krištanci, Šalinci, Grlava.

Zavezanci plačujejo samoprispevek v denarju, in sicer
v naslednji višini:

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

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

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

olajšav tolarsko protivrednost 200 DEM po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila, enkrat letno zdomci, lastniki
vikendov in drugih gradbenih objektov ter gozdov in trajnih
nasadov, ki nimajo stalnega bivališča na območju KS Kri-
štanci, Šalinci, Grlava.

4. člen
Krajevni samoprispevek velja skupno za vse tri vasi.

Prilivi sredstev in poraba sredstev se vodi ločeno po posa-
meznih vaseh.

5. člen
Zbrana sredstva so strogo namenska in se zbirajo na

posebnem računu KS Krištanci, Šalinci, Grlava pri izpostavi
Agencije za plačilni promet v Ljutomeru, številka
51930-842-063-0082838.

6. člen
Svet KS Krištanci, Šalinci, Grlava opravlja nadzor nad

zbiranjem in porabo sredstev samoprispevka, in je dolžan
podati krajanom na zboru občanov vsaj enkrat letno poročilo
o zbranih sredstvih in porabi le-teh.

7. člen
Zbiranje oziroma odtegovanje sredstev krajevnega sa-

moprispevka izvajajo:
– podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplače-

valci plač, nagrad, plačil in nadomestil, pri zavezancih od
neto plače zaposlenih, oziroma nadomestila plače, ter na-
grad, plačil iz dopolnilnega dela in plačil po pogodbah o
delu

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

zavarovalne osnove obrtnikov oziroma samostojnih podjetni-
kov, ter zavezance iz katastrskega dohodka,

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

8. člen
Ob vsakokratnem izplačilu oziroma nakazilu, je potreb-

no krajevni skupnosti dostaviti seznam zavezancev, za kate-
re se nakazuje krajevni samoprispevek, in sicer na sedež KS
Krištanci, Šalinci, Grlava, Šalinci 29, pošta Križevci pri Lju-
tomeru.

9. člen
Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti v določe-

nem roku, se te obveznosti prisilno izterjajo v skladu s pred-
pisi, ki veljajo za izterjavo davkov in prispevkov občanov.
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10. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja sredstev krajev-

nega samoprispevka kontrolira pristojna izpostava Agencije
za plačilni promet, nadziranje in informiranje v Ljutomeru.

11. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samopris-

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

12. člen
Za vse, kar ni določeno s tem sklepom, se smiselno

uporabljajo določila zakona o samoprispevku (Uradni list
SRS, št. 35/85).

13. člen
Ta sklep začne veljati z dnem ko je bil sprejet, uporab-

lja pa se od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002.

Šalinci, dne 1. decembra 1997.

Predsednik
Sveta KS Krištanci, Šalinci,

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

1686. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka v KS Krištanci,
Šalinci, Grlava, ki je bil izveden dne 23. 11.
1997 na volišču v Krištancih

P O R O Č I L O
o izidu referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka v KS Krištanci, Šalinci, Grlava,
ki je bil izveden dne 23.11.1997 na volišču

v Krištancih

1. Odbor za izvedbo referenduma ugotavlja, da je bil
referendum izveden v skladu s predpisi, in da ni bilo nepra-
vilnosti, ki bi lahko vplivale na izid glasovanja.

2. Izid glasovanja:
– v volilni imenik je bilo vpisanih 282 volilnih upravičen-

cev iz vasi Šalinci, Krištanci in Grlava;
– na referendumu je glasovalo 222 volilnih upravičen-

cev ali 78,72 % , od tega 44 upravičencev ali 73,33 % od
vseh upravičencev iz Krištancev, 108 upravičencev ali 80 %
od vseh upravičencev iz Šalincev in 70 upravičencev ali
80,46 % od vseh upravičencev iz Grlave.

– ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 133 volilnih
upravičencev, kar je 59,90 % od tistih volilnih upravičencev,
ki so glasovali;

– PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 85 volilnih
upravičencev, kar je 38,30 % od tistih volilnih upravičencev,
ki so glasovali;

– neveljavne so bile 4 glasovnice, kar je 1,80 % .
3. Odbor za izvedbo referenduma na podlagi navede-

nega ugotavlja, da je referendum o uvedbi krajevnega samo-
prispevka v KS Krištanci, Šalinci, Grlava izglasovan, saj se je
zanj izrekla večina volilnih upravičencev, ki so glasovali.

Šalinci, dne 1. decembra 1997.

Predsednik Sveta Predsednik odbora
KS Krištanci, Šalinci, Grlava za izvedbo referenduma
Davorin Kurbos, dipl. ek. l. r. Anton Cof l. r.

MEDVODE

1687. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo oziroma
podaljšanje samoprispevka

Na podlagi 3. in 65. člena zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) 3. člena zakona o
samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in v skladu s
statutom KS Trnovec-Topol je delni zbor krajanov naselja
Tehovec pri Medvodah dne 1. 5. 1998 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo oziroma

podaljšanje samoprispevka

1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo samoprispevka v

delu KS Trnovec-Topol naselje Tehovec pri Medvodah.

2. člen
Sredstva krajevnega samoprispevka se namenijo za

obnovo, rekonstrukcijo in asfaltiranje krajevne ceste Teho-
vec-Studenčice.

3. člen
Referendum bo 31. 5. 1998 na Tehovcu 4.

4. člen
Samoprispevek se podaljša za obdobje 1 leta, to je od

1. 5. 1998 do 30. 4. 1999.

5. člen
Samoprispevek bodo plačevali občani s stalnim bivali-

ščem na Tehovcu z rednim virom dohodka in lastniki nepre-
mičnin (vikendov, hiš in drugih objektov), ki tu nimajo stalne-
ga bivališča. Samoprispevek se plačuje v 12 zaporednih
mesečnih obrokih po 5 % neto prihodkov povprečja prejš-
njega leta. Posamezni obroki zapadejo v plačilo do konca
tekočega meseca.

6. člen
Samoprispevek se uvede tudi v delu, materialu, prevo-

zu in drugih storitvah. Opravljeno delo se obračunava po
opravljenih urah. Material se obračunava po tržni ceni, ki
velja na trgu, prevoz in ostale storitve pa na podlagi veljavnih
cen in tarif.

Seznam zavezancev za katere se uvede samoprispe-
vek po merilih iz prvega odstavka tega člena vodi gradbeni
odbor, ki tudi določa vrednost ure in nadzor nad opravljeni-
mi urami.

7. člen
Vsem zavezancem iz prvega odstavka 6. člena tega

sklepa se obračunava in odteguje samoprispevek na osnovi
izstavljenih položnic. Sredstva samoprispevka se bodo zbi-
rala na posebnem žiro računu.
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8. člen
Zavezanci so dolžni poravnati zapadlo obveznost v ro-

ku, ki je določen v tem sklepu, sicer se jih bremeni z zamud-
nimi obrestmi po veljavnih predpisih.

Morebitna izterjava bo opravljena v skladu z zakonom o
davkih občanov preko davkoizterjevalca.

9. člen
Zbiranje in uporabo zbranih sredstev bo nadziral grad-

beni odbor za ureditev ceste. Gradbeni odbor, ki je odgovo-
ren za izvajanje del, ki se financirajo iz sredstev zbranega
samoprispevka, je dolžan po končanem zbiranju samopris-
pevka dati poročilo zboru krajanov tega območja o višini in
porabi teh sredstev.

10. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo občani v tem

delu KS, ki so vpisani v splošnem volilnem imeniku ter
lastniki nepremičnin, ki tukaj nimajo stalnega bivališča.

11. člen
Referendum vodi volilna komisija KS Trnovec-Topol,

pri čemer smiselno uporablja določila zakona o volitvah in
določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.

12. člen
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z gla-

sovnico, na kateri je naslednje besedilo

KRAJEVNA SKUPNOST TRNOVEC-TOPOL

GLASOVNICA

na referendumu dne 31. 5. 1998, o uvedbi oziroma
podaljšanju krajevnega samoprispevka za dobo od 1. 5.
1998 do 30. 4. 1999 v naselju Tehovec pri Medvodah za
financiranje rekonstrukcije in asfaltiranje ceste Tehovec-Stu-
denčice.

GLASUJEM
 ZA PROTI

(pečat)

Glasujte tako, da obkrožite besedo ZA, če se strinjate z
uvedbo krajevnega samoprispevka, oziroma besedo PROTI,
če se z uvedbo samoprispevka ne strinjate.

13. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi KS Trno-

vec-Topol.
14. člen

Zavezancem se plačani zneski krajevnega samopri-
spevka odštejejo od osnove za dohodnino (9. člen zakona o
dohodnini, Uradni list RS, št. 71/93).

15. člen
 Plačila samoprispevka so upravičeni zavezanci po do-

ločilih 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS,
št. 35/85). Zavezanci samoprispevka v delu ne morejo biti
zavezanci po določilih tretjega odstavka 12. člena zakona o
samoprispevku (Uradni list list SRS, št. 35/85).

16. člen
Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom določeno, se

smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku (Urad-
ni list SRS, št. 35/85 in 48/86).

17. člen
Ta sklep se objavi na krajevno običajen način v Urad-

nem listu Republike Slovenije, ter začne veljati z dnem spre-
jema.

Predsednik
Sveta KS Trnovec-Topol

Brane Tehovnik l. r.

MISLINJA

1688. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 9., 58., 59. in 61. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97 in Uradni list SRS, št.
18/84), zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83,
47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91 in 13/93) in 21.
člena statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 27/95) je
Občinski svet občine Mislinja na 43. seji dne 7. 5. 1998
sprejel

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

za uporabo stavbnega zemljišča

1. člen
S tem odlokom se spremenijo in dopolnijo 3., 8., 9.,

10., 13. in 14. člen odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 77/97).

2. člen
3. člen se spremeni tako, da glasi:
“Območja, na katerih se plačuje nadomestilo v Občini

Mislinja, so razvrščena v I. in II. območje.

V I. območje spadajo stavbna zemljišča v strnjenem
delu naselja Mislinja in v strnjenem delu naselja Šentilj.

V II. območje spadajo stavbna zemljišča v širšem delu
naselij Mislinja in Šentilj ter v zaselkih Dovž, Gornjega in
Srednjega Doliča, Male Mislinje in Završ ter stavbna zemlji-
šča počitniškega naselja in ostali poslovni objekti na Pun-
gartu.

Pogoj za odmero in plačilo nadomestila je opremlje-
nost območja vsaj z javnim vodovodom in električnim omrež-
jem ter z dano možnostjo priključitve in uporabe komunalne
infrastrukture pod normalnimi pogoji. Pogoje določi občin-
ski svet s sklepom.”

3. člen
8. člen se spremeni tako, da glasi:
Glede na namembnost se stavbna zemljišča delijo na

stavbna zemljišča za:
1. stanovanja, kamor prištevamo tudi počitniške hiše,
2. poslovne in proizvodne prostore, kamor prištevamo

tudi kamnolome in peskokope, odprte športno-rekreativne
površine, namenjene pridobitni dejavnosti, gostinske vrtove
in površine s stojnicami,

3. prostore za družbene dejavnosti, kamor štejemo šo-
le, vrtec, prostore za športno in kulturno dejavnost, prostore
društev, zdravstvenega doma, lekarne ter prostore za defici-
tarno obrt,
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4. gospodarske prostore, kamor prištevamo vse nepo-
krite površine stavbnega zemljišča, ki se funkcionalno upo-
rabljajo v proizvodnji in storitveni dejavnosti kot je industrija,
gradbeništvo, transport, skladiščna dejavnost, obrt, trgovi-
na, kmetijstvo z dopolnilno dejavnostjo, gozdarstvo, elektro-
gospodarstvo in ostale gospodarske javne službe. Takšni
prostori so: nepokrita skladišča, deponije, interna parkirišča
in poti, delavnice na prostem, energetski objekti itd.

4. člen
9. člen se spremeni tako, da glasi:
Za določitev nadomestila se m2 stavbnega zemljišča

ovrednoti z naslednjim številom točk:

Št. točk
a) stavbno zemljišče za stanovanjske namene v:
– I. območju  10
– II. območju  6
b) stavbno zemljišče namenjeno za poslovno

in proizvodno dejavnost v:
– I. območju  140
– II. območju  80
c) stavbno zemljišče namenjeno

za družbeno dejavnost v:
– I. območju  80
– II. območju  60
d) stavbno zemljišče namenjeno

za gospodarsko dejavnost v:
– I. območju  90
– II. območju  50
Pri komunalni opremljenosti se m2 stavbnega

zemljišča ovrednoti z naslednjimi točkami:

Št. točk
– sodobno urejena cesta  30
– makadamska cesta  10
– možna priključitev na javni vodovod  20
– možna priključitev na javno kanalizacijo  20
– možna priključitev na električno omrežje  10
– možna priključitev na telefon  10
– možna priključitev na kabelski sistem  3
– javna razsvetljava dostopne ceste  10

Pri komunalni opremljenosti stavbnega zemljišča se
upošteva možnost uporabe in priključitve na te naprave pod
normalnimi pogoji.

Pri izračunu nadomestila za stanovanjske objekte se
upoštevajo odbitki, ki znašajo

– za zgradbe do dveh etaž – 20 % točk
– za zgradbe s tremi etažami – 30 % točk
– za zgradbe s štirimi etažami – 40 % točk
– za zgradbe z več kot štirimi etažami – 50 % točk

5. člen
10. člen se spremeni tako, da glasi:
Mesečna višina nadomestila se določi po merilih iz 9.

člena tega odloka in se izračuna tako, da se skupno število
točk pomnoži s stanovanjsko ali poslovno površino, s površi-
no prostorov za družbene dejavnosti ali s površino gospo-
darskih prostorov in z vrednostjo točke za izračun nadome-
stila.

6. člen
13. člen se spremeni tako, da glasi:
Vrednosti točk za izračun nadomestila na območju Ob-

čine Mislinja določa letno s sklepom občinski svet.

7. člen
14. člen se spremeni tako, da glasi:
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se ne

plačuje v primerih, določenih v prvem odstavku 59. člena
zakona o stavbnih zemljiščih.

Plačevanja nadomestila je oproščen za dobo 5 let od
dneva vselitve zavezanec, ki kupi novo stanovanje ali zgradi
stanovanjsko hišo, pod pogojem, da je v ceni stanovanja
oziroma pri nakupu stavbne parcele plačal stroške komunal-
ne ureditve zemljišča.

Nadomestila ne plačujejo humanitarna, kulturna, šport-
na in druga društva za zemljišča in objekte, ki jih uporabljajo
za izvajanje svoje dejavnosti. Nadomestila se ne plačuje za
zemljišča in objekte, ki imajo sakralni namen ter za objekte,
ki so z občinskim odlokom razglašeni za kulturni spomenik
in jih lastnik ne uporablja za pridobitno dejavnost.

Za določen čas so lahko plačila nadomestila oproščeni
zavezanci v naslednjih primerih:

– če zavezanec prejema stalno socialno pomoč,
– če zavezanca prizadene elementarna nesreča (po-

plava, potres, požar), dokler se posledice ne odpravijo,
– v drugih primerih.
Za oprostitev plačila nadomestila mora zavezanec vlo-

žiti na občini pismen zahtevek. O oprostitvi (delni ali popolni)
odloča občinski svet.

8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 1998
dalje.

Št. 462-02/96
Mislinja, dne 11. maja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Mislinja
Dominik Javornik l. r.

1689. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
povprečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč, vrednosti in plačilu sorazmernega dela
stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega
zemljišča v Občini Mislinja

Na podlagi 12. in 20. člena pravilnika o enotni metodo-
logiji za izračun vrednosti stanovanjskih hiš (Uradni list SRS,
št. 8/87), 43.a in 44. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, in 33/89) in 21. ter
127. člena statuta Občine Mislinja (Uradni list RS,
št. 227/95) je Občinski svet občine Mislinja na 43. seji dne
7. 5. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o povprečni
gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških

komunalnega urejanja stavbnih zemljišč,
vrednosti in plačilu sorazmernega dela stroškov
za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča

v Občini Mislinja
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1. člen
S tem odlokom se spremenita in dopolnita 2., 3. in 5.

člen odloka o povprečni gradbeni ceni stanovanj, povpreč-
nih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč, vred-
nosti in plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in
opremljanje stavbnih zemljišč v Občini Mislinja (Uradni list
RS, št. 35/97).

2. člen
V 2. členu se spremeni druga alinea tako, da glasi:
“II. območje, ki zajema širši del naselij Mislinja in Šentilj

ter zaselke Dovž, Gornjega in Srednjega Doliča, Male Misli-
nje in Završ ter območje počitniškega naselja in ostalih
poslovnih objektov na Pungartu – 2% od povprečne gradbe-
ne cene stanovanjske površine.”

3. člen
3. člen se spremeni tako, da glasi:
“Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zem-

ljišč za III. kategorijo opremljenosti pri 2. skupini gostote
poselitve znašajo:

– za individualno komunalno rabo (IKR) 3.500 SIT/m2

koristne površine objekta,
– za kolektivno komunalno rabo (KKR) 5.000 SIT/m2

koristne površine objekta.
V primeru, da je višina stroškov za komunalno urejanje

stavbnega zemljišča znana ali pa je možno stroške realno
oceniti, lahko znaša prispevek največ v višini dejansko ugo-
tovljenih stroškov.

Pri izračunu stroškov komunalne opremljenosti se upo-
števata kriterija lokacija stavbnega zemljišča glede na razvr-
stitev v posamezna območja iz 2. člena tega odloka in
namembnost objekta, tako da se upošteva ustrezen korek-
cijski faktor:

a) korekcijski faktor glede na lokacijo objekta:
– KL = 0,75 za I. območje,
– KL = 0,50 za II. območje,
– KL = 0,25 za III. območje;
b) korekcijski faktor glede namembnosti objekta:
– KN = 1,00 za počitniške hiše,
– KN = 0,60 za proizvodne in poslovne objekte,
– KN = 0,40 za stanovanjske objekte,
– KN = 0,30 za kmetijske gospodarske objekte in
– KN = 0,20 za garaže in športne objekte.

Pri izračunu stroškov komunalne opremljenosti se upo-
števa tista komunalna infrastruktura, na katero je mogoče
objekt priključiti oziroma jo uporabljati pod normalnimi po-
goji. Pogoje določi občinski svet s sklepom.”

4. člen
5. člen se spremeni tako, da glasi:
“Povprečno gradbeno ceno za m2 stanovanjske površi-

ne in povprečne stroške komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč letno določa s sklepom občinski svet.

5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1998 dalje.

Št. 462-1/96
Mislinja, dne 11. maja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Mislinja
Dominik Javornik l. r.

1690. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Mislinja za leto 1998

Na podlagi 9., 58., 59. in 61. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97 in Uradni list SRS, št.
18/84), zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83,
47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91 in 13/93) in 21.
in 127. člena statuta Občine Mislinja (Uradni list RS,
št. 27/95) je Občinski svet Mislinja na 43. seji dne 7. 5.
1998 sprejel

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

Mislinja za leto 1998

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča v Občini Mislinja za leto 1998 znaša
0,055 SIT/m2/mesec.

2. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 462-02/96
Mislinja, dne 11. maja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Mislinja
Dominik Javornik l. r.

MORAVSKE TOPLICE

1691. Sklep o določitvi javne infrastrukture na
področju kulture v Občini Moravske Toplice

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 57/93, 57/94 in 14/95), 29. in 63.
člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju
kulture (Uradni list RS, št. 75/94) ter 20. člena statuta
Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 33/95) je
Občinski svet občine Moravske Toplice na 41. seji dne 23.
4. 1998 sprejel

S K L E P
o določitvi javne infrastrukture na področju

kulture v Občini Moravske Toplice

I
Javna infrastruktura na področju kulture postanejo na-

slednje nepremičnine na območju Občine Moravske Topli-
ce, ki so bile na dan 17. 12. 1994 družbena oziroma javna
lastnina in so namenjene opravljanju kulturne dejavnosti:

1. Kulturna dvorana Bogojina, v vaško-gasilskem domu
parc. št. 4451, k.o. Bogojina, ZKV 502,

2. Kulturna dvorana Čikečka vas, v vaško-gasilskem
domu Čikečka vas, parc. št. 2297, k.o. Čikečka vas, ZKV
110,

3. Kulturna dvorana Ivanjševci, v gasilskem domu Ivanj-
ševci 12, parc. št. 756, k.o. Ivanjševci, ZKV 63,
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4. Kulturna dvorana Prosenjakovci, v poslovni stavbi
(zadružni dom) Prosenjakovci, parc. št. 2143/1, k.o. Pro-
senjakovci, ZKV 545,

5. Kulturna dvorana Središče, v vaško-gasilskem domu
Središče, parc. št. Središče, ZKV 79,

6. Kulturna dvorana Tešanovci, v vaško-gasilskem do-
mu Tešanovci, parc. št. Tešanovci, ZKV 467,

7. Kulturna dvorana Vučja Gomila, v vaško-gasilskem
domu Vučja Gomila, parc. št. 1972/2, k.o. Vučja Gomila,
ZKV 833.

II
Kot javna infrastruktura na področju kulture se razglaša

tudi oprema v objektih oziroma dvoranah iz I. točke tega
sklepa, ki so namenjene za opravljanje kulturne dejavnosti.

III
Nepremičnine oziroma deli nepremičnin iz. I. točke

tega sklepa se kot javna infrastruktura na področju kulture
zaznamujejo v zemljiški knjigi.

IV
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z

dnem objave.

Št. 233/98
Moravske Toplice, dne 23. aprila 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Moravske Toplice
Štefan Kuhar l. r.

NOVO MESTO

1692. Program priprave spremembe lokacijskega
načrta lokalne ceste Dolž–Pangrč Grm–Gabrje z
avtobusno postajo Gabrje

Občinski svet mestne občine Novo mesto je 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 in 71/93) in 17 člena statuta
Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95,
37/95, 8/96 in 68/96) na 28. seji dne 10. 7. 1997 sprejel

P R O G R A M   P R I P R A V E
spremembe lokacijskega načrta lokalne ceste
Dolž–Pangrč Grm–Gabrje z avtobusno postajo

Gabrje

1. člen
Splošni podatki o pripravi lokacijskega načrta

1. Podatki o predhodnih aktivnostih z obrazložitvijo in
utemeljitvijo priprave spremembe lokacijskega načrta

V veljavnih prostorskih sestavinah dolgoročnega in sred-
njeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za ob-
močje Mestne občine Novo mesto je nova cestna povezava
med naselji Dolž, Pangrč Grm in Gabrje opredeljena s pro-
gramsko zasnovo za lokacijski načrt (Uradni list RS, št.
69/93) in lokacijskim načrtom (Uradni list RS, št. 50/94).

Zaradi nezadovoljstva krajanov glede poteka nove tra-
se je Sekretariat za komunalne zadeve Mestne občine Novo

mesto naročil novo tehnično preverjanje podkrepljeno z ur-
banizacijskimi zahtevami.

Skozi preverjanja je ugotovljeno, da je trasa predvide-
ne lokalne ceste po obstoječem lokacijskem načrtu na dolo-
čenih delih težko izvedljiva in jemlje funkcionalna zemljišča
ob domačijah, ki so prostorsko nagnetene in razvojno neu-
godno locirane.

Prometna navezava vasi Pangrč Grm na spodnjem (niž-
jem) delu naselja bi bila sila neugodna, saj bi po zgrajeni I.
fazi ceste sledil 80 dolg vzpon po obstoječi poti (delno tudi
preko 25%) do strnjene pozidave vasi.

Na podlagi omenjenih strokovnih preverjanj je sekreta-
riat za komunalne zadeve izdelal projektno nalogo, na pod-
lagi katere je podjetje K.A.B., d.o.o. iz Novega mesta izdela-
lo idejni projekt variantnega poteka južne variante lokalne
ceste Dolž–Pangrč Grm–Gabrje mimo naselja Pangrč Grm.

Ta idejni projekt, izdelan aprila 1997, bo podlaga za
izdelavo spremembe programske zasnove za lokacijski na-
črt in spremembe lokacijskega načrta.

2. Splošni podatki o predlagani ureditvi
Že 22. 12. 1995 je na Mestno občino Novo mesto

prišla peticija 22 krajanov Pangrč Grma, ki so bili mnenja,
da je trasa predvidene ceste neprimerno speljana, da bo
motila razvoj kmetij ter, da zemljišča za to niso pripravljeni
odstopiti pod nobenim pogojem. Tehnično, oziroma
stroškovno, je najbolj vprašljiv 38 m dolg most čez potok
Sovpad in serpentine ob njemu.

Nov idejni projekt variantnega poteka južne variante
ceste ob vasi Pangrč Grm obravnava odsek od stacionaže
1.400 km do 2.387 km v odnosu na veljaven lokacijski
načrt.

V premi med serpentinama, z zahodne strani vasi se
nova trasa spusti do dna doline, premosti potok Klamfer, se
pod domačijo Ilijaž v serpentini obrne v smeri proti vzhodu in
na vrhu vzpetine vtiri v traso obstoječe poljske poti ter v
križišču pri kozolcih (stacionaža 2.387 km) doseže stik z
obstoječo lokalno cesto Pangrč Grm–Gabrje.

“Južna varianta”, po kateri bi potekala nova trasa lokal-
ne ceste, zajema zemljišča, ki so v srednjeročnem družbe-
nem planu Občine Novo mesto opredeljena kot 1. in 2.
kategorija kmetijskih zemljišč ter delno gozd.

2. člen
Priprava spremembe lokacijskega načrta

1. Obseg priprave lokacijskega načrta
Sprememba lokacijskega načrta se pripravi v vsebini,

kot je predpisana z zakonom o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in
71/93) – v nadaljevanju: ZUNDPP in s podzakonskim navo-
dilom o vsebini potrebnih strokovnih podlag in o vsebini
prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).

Sprememba lokacijskega načrta bo pripravljena za del
trase nove lokalne ceste ob vasi Pangrč Grm, ki se spreme-
ni v odnosu na prvotno rešitev.

Vzporedno z izdelavo spremembe lokacijskega načrta
bo potekal postopek sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin planskih aktov Mestne občine Novo mesto v delu
kot bo opredeljeno v osnutku spremembe lokacijskega na-
črta.

2. Predhodno pripravljene strokovne podlage
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna

planska in urbanistična dokumentacija, ki se jih mora upo-
števati pri pripravi spremembe lokacijskega načrta so:

1. programska zasnova za lokacijski načrt lokalne ce-
ste Dolž–Pangrč Grm–Gabrje z avtobusno postajo Gabrje
(Uradni list RS, št. 69/93),
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2. srednjeročni družbeni plan Občine Novo mesto za
območje Mestne občine Novo mesto (Skupščinski Dolenj-
ski list, št. 24/86, 15/90, 3/91, 9/91, 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, 71/94, 78/94,
58/95, 11/96, 16/96, 32/96 in 21/97),

3. lokacijski načrt lokalne ceste Dolž–Pangrč Grm–
Gabrje z avtobusno postajo Gabrje (Uradni list RS, št.
50/94),

4. projektna naloga za izdelavo idejnega projekta va-
riantnega poteka lokalne ceste Dolž–Pangrč Grm–Gabrje
mimo naselja Pangrč Grm (južna varianta), Sekretariat za
komunalne zadeve Mestne občine Novo mesto, št. 351-03-
3/92-21, maj 1996,

5. idejni projekt variantnega poteka ceste Dolž–Pangrč
Grm–Gabrje (diskusijsko gradivo), št. proj. C-152/96,
K.A.B. d.o.o. Novo mesto, april 1997

3. Naročnik in izdelovalec spremembe lokacijskega
načrta ter investitor posega v prostor

Naročnik spremembe lokacijskega načrta je: Sekreta-
riat za komunalne zadeve Mestne občine Novo mesto

Investitor spremembe lokacijskega načrta je: Sekreta-
riat za komunalne zadeve Mestne občine Novo mesto

Investitor posega v prostor je: Sekretariat za komunal-
ne zadeve Mestne občine Novo mesto

Izdelovalec spremembe lokacijskega načrta:
V sodelovanju z investitorjem bo izdelovalec spremem-

be lokacijskega načrta izbran na podlagi javnega natečaja
na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Uradni list RS, št. 28/93).

4. Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne
pogoje in mnenja za pripravo osnutka spremembe lokacij-
skega načrta ter soglasja k dopolnjenem osnutku spremem-
be lokacijskega načrta

Organi in organizacije, ki morajo pred pričetkom pri-
prave lokacijskega načrta podati predhodne pogoje in mne-
nja za njegovo pripravo:

1. Mestna občina Novo mesto, Sekretariat za komunal-
ne zadeve

2. JP Komunala Novo mesto
3 JP Elektro PE Novo mesto
4. Telekom Slovenije PE Novo mesto
5. Ministrstvo za zdravstvo, zdravstveni inšpektorat RS,

enota Novo mesto
6. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo

pred naravnimi in drugimi nesrečami,
Izpostava Novo mesto
7. Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za var-

stvo narave, izpostava Novo mesto
8. Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto
9. Krajevna skupnost Dolž
10. Krajevna skupnost Stopiče
11. Cestno podjetje Novo mesto
V primeru, da organ oziroma organizacija v 30 dneh ne

bo podal pogojev, se bo v skladu s 45.a členom in 35.
členom ZUDPP smatralo, da nima pogojev, oziroma da s
predloženo dokumentacijo soglaša.

Organi in organizacije, ki morajo, v skladu z zakonskimi
pooblastili podati soglasje brez pogojev k predlogu spre-
membe lokacijskega načrta:

1. Mestna občina Novo mesto, Sekretariat za komunal-
ne zadeve

2. Krajevna skupnost Dolž
3. Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto
4. JP Komunala Novo mesto
5. JP Elektro, PE Novo mesto
6. Telekom Slovenije, PE Novo mesto

7. Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za var-
stvo narave, izpostava Novo mesto

8. Ministrstvo za zdravstvo, zdravstveni inšpektorat RS,
enota Novo mesto

9. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami

Izpostava Novo mesto
10. Krajevna skupnost Stopiče
11. Cestno podjetje Novo mesto
5. Izdelava osnutka spremembe lokacijskega načrta
V postopku priprave spremembe lokacijskega načrta

lokalne ceste Dolž–Pangrč Grm–Gabrje z avtobusno posta-
jo Gabrje je potrebno povzeti in predstaviti dosedanje vred-
notenje območja ter pripraviti strokovne podlage v skladu z
Navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini
prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).

Izdelovalec spremembe lokacijskega načrta bo ocenil
ali je bilo vrednotenje ustrezno in ga dopolnil z metodologija-
mi posameznih resorjev (kmetijstvo, krajinska arhitektura,
vodno gospodarstvo, varstvo okolja).

Na osnovi strokovnih podlag in predhodnih mnenj bo
izdelan osnutek spremembe lokacijskega načrta. Pred pri-
četkom izdelave spremembe lokacijskega načrta se morajo
pridobiti pogoji pristojnih organov in organizacij navedenih v
točki 4. tega programa.

Osnutek spremembe lokacijskega načrta, kot smiselni
izvleček sestavin iz 28., 29. in 32. člena ZUNDPP ter 55. in
56. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93)
mora vsebovati:

a) tekstualni del:
– splošni podatki o spremembi lokacijskega načrta, o

izdelovalcu spremembe lokacijskega načrta
– vsebinsko kazalo vseh sestavin spremembe lokacij-

skega načrta
– opis prostora in pogoji za realizacijo planskih odloči-

tev
– obrazložitev in utemeljitev spremembe lokacijskega

načrta z obrazložitvijo
– načrt parcel in tehnični elementi za zakoličenje ob-

jektov in cest
– odstopanja od določil spremembe lokacijskega na-

črta
– podatki o infrastrukturnih objektih in napravah
– opis prostorskih rešitev po posameznih področjih
– varstvo narave (voda, zrak, tla, biotopi) in bivalnega

okolja
– koordinate predvidene ekspropriacije ceste
– seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravna-

vanega območja, s podatki o označbi, površini, vrsti rabe in
lastništvu

– etape izvajanja spremembe lokacijskega načrta
– pogoji pristojnih organov in organizacij
– usklajenost rešitve s podanimi zahtevami ter pripom-

bami soglasodajalcev
b) grafični del
– prikazi iz prostorskih sestavin občinskega dolgoroč-

nega in srednjeročnega plana za obravnavano območje
– publikacijska karta s prikazom območja lokacijskega

načrta M 1:50000 in prikaz na topografski karti M 1:25000
– pregledni situacijski načrt M 1:5000 z vključujočo

namensko rabo prostora
– ureditvena situacija spremembe lokacijskega načrta

M 1:1000 (na topografski osnovi), ki vsebuje tehnične,
prometne, komunalne, krajinske, oblikovalske, urbanistič-
ne, okoljevarstvene in vodnogospodarske rešitve

– prikaz območja izključne in omejene rabe
– objekti predvideni za odstranitev
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– idejne rešitve komunalnih in energetskih ureditev in
ureditev s področja prometa in zvez ter drugih objektov in
naprav s področja gospodarjenja javnih služb

– situacija križanja z infrastrukturnimi vodi in napravami
– prometno tehnična situacija (elementi regulacije pro-

meta s prometno signalizacijo)
– idejne rešitve prestavitev, rušitev in prilagoditev ob-

stoječih objektov in naprav
– karakteristične prečne profile in normalne vzdolžne

profile cest
c) Osnutek odloka o spremembi lokacijskega načrta
– meja, oziroma obodna parcelacija in seznam parcel,

ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja
– funkcija območja s pogoji za izrabo in kvaliteto pose-

gov v prostor
– pogoji za urbanistično-arhitektonsko in krajinsko ob-

likovanje
– drugi pogoji ki so pomembni za izvedbo predvidenih

posegov
– možnost etapnega izvajanja posegov
– obveznosti investitorja in izvajalcev pri izvajanju spre-

membe lokacijskega načrta
6. Izdelava predloga, osnutka in dopolnitev prostorskih

sestavin planskih aktov občine
Vzporedno z izdelavo osnutka lokacijskega načrta se

mora izdelati osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin planskih aktov Mestne občine Novo mesto, ki bo
opredeljen v osnutku spremembe lokacijskega načrta.

7. Predlog sklepa o javni razgrnitvi osnutka spremem-
be lokacijskega načrta

Ko župan Mestne občine Novo mesto ugotovi da je
osnutek pripravljen po vsebini iz točke 5. tega programa ter
da so v postopku opravljene tudi druge aktivnosti iz tega
programa (pogoji, mnenja itd.), sprejmeta sklepa o javni
razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta. Sklepa se objavita v
Uradnem listu RS, gradiva pa se razgrnejo v prizadetih KS
na krajevno običajen način.

8. Terminski plan
S pripravo posebnih strokovnih podlag za spremembo

lokacijskega načrta se prične po podpisu pogodbe z izdelo-
valcem.

Osnutek spremembe lokacijskega načrta se dostavi
Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto najkasneje v
treh mesecih od podpisa pogodbe z izdelovalcem spre-
membe lokacijskega načrta.

Župan Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o
enomesečni javni razgrnitvi osnutka v roku 30 dni po spreje-
mu gradiva iz prejšnje alinee; sklepa o javni razgrnitvi se
objavita v Uradnem listu RS.

Javna razgrnitev se izvede na sedežu Mestne občine
Novo mesto in sedežih krajevnih skupnosti Dolž in Stopiče
za 30 dni po dnevu objave sklepa o Javni razgrnitvi iz prejš-
nje alinee.

Javni razpravi se izvedeta na sedežih krajevnih skupno-
sti Dolž in Stopiče.

Strokovna obravnava se izvede na sedežu Mestne ob-
čine Novo mesto v času javne razgrnitve.

Občani, organi in organizacije, krajevna skupnost ter
drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne
pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb
in dopolnitev občinskih planskih aktov.

Župan Mestne občine Novo mesto zavzame stališča do
pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrni-
tve v roku 30 dni po prejetju stališč do pripomb.

Osnutek dokumenta s stališči do pripomb se posredu-
je v obravnavo Občinskemu svetu Mestne občine Novo
mesto.

Po obravnavi osnutka na občinskem svetu, župan po-
skrbi za pripravo dopolnjenega osnutka sprememb in dopol-
nitev občinskih planskih aktov oziroma dopolnitve in poprav-
ke tistih njegovih sestavin, na katere so se nanašale uteme-
ljene pripombe in predlogi ter ga posreduje na Ministrstvo za
okolje in prostor, Uradu RS za prostorsko planiranje (MOP)
s predlogom za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi
izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeroč-
nega plana Republike Slovenije.

Župan Mestne občine Novo mesto posreduje po spre-
jetju sklepa Vlade RS o usklajenosti sprememb in dopolnitev
občinskih planskih aktov z obveznimi izhodišči republiškega
prostorskega plana usklajeni predlog sprememb in dopolni-
tev občinskih planskih aktov občinskemu svetu v sprejem.

3. člen
Sprejemanje lokacijskega načrta

1. Javna razgrnitev osnutka spremembe lokacijskega
načrta

V skladu s 37. in 38. členom ZUNDPP Mestna občina
Novo mesto pripravi javno razgrnitev in javno obravnavo
osnutka spremembe lokacijskega načrta skupaj z osnutkom
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih plan-
skih aktov v prizadetih KS in sedežu Mestne občine Novo
mesto.

Občinski svet Mestne občine Novo mesto mora v času
javne razgrnitve spremembe LN, oziroma pred njo obravna-
vati osnutek spremembe LN in se seznaniti z vsemi do tedaj
danimi stališči, pripombami in predlogi iz javne razgrnitve
osnutka dokumenta.

2. Postopek usklajevanja po javni razgrnitvi
Do vseh pripomb in predlogov razvrščenih v tiste, ki se

nanašajo na osnutek spremembe lokacijskega načrta in ti-
ste, ki se nanašajo na osnutek spremembe za spremembo
plana (znotraj tega so razvrščene v smiselne vsebinske sklo-
pe) zavzame župan (v sodelovanju z odborom za okolje in
prostor) stališča. Predhodno župan, oziroma strokovna služ-
ba zbere strokovna stališča do pripomb strokovnih služb.
Tako pridobljena stališča do pripomb župan posreduje izde-
lovalcu spremembe LN.

3. Izdelava in vsebina usklajenega predloga spremem-
be lokacijskega načrta

Izdelovalec spremembe LN sprejeta stališča župana do
pripomb iz javne razgrnitve upošteva in dopolni osnutek
spremembe LN v 60 dneh od prejetja pripomb.

Na tako dopolnjen osnutek spremembe LN izvajalec
pridobi soglasja brez pogojev pristojnih organov, organizacij
in skupnosti, ki morajo odgovoriti v 30 dneh, sicer se sma-
tra, da se strinjamo.

Predlog lokacijskega načrta, kot smiselni izvleček se-
stavin iz 28., 29. in 32. člena ZUNDPP ter 55. in 56. člena
zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 3/93) mora
vsebovati poleg sestavin iz točke 6:

a) v tekstualnem delu:
– ocene stroškov za izvajanje spremembe LN
– soglasja pristojnih organov in organizacij (točka 5.

tega programa)
– tehnični elementi za zakoličenje objektov ter za zako-

ličenje gradbenih parcel (območje izključne rabe)
b) v grafičnem delu:
– zakoličbeni načrt.
4. Predlog odloka o spremembi lokacijskega načrta
Odlok o spremembi lokacijskega načrta mora biti obli-

kovan v skladu s 44. členom navodila o vsebini posebnih
strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov
(Uradni list SRS, št. 14/85) in mora vsebovati:
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– meje oziroma obodna parcelacija in seznam parcel,
ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja

– funkcija območja s pogoji za izrabo in kvaliteto pose-
gov v prostor

– pogoji za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko ob-
likovanje območja in posegov v prostor na obravnavanem
območju

– drugi pogoji ki so pomembni za izvedbo predvidenih
posegov

– določitev toleranc pri legi in funkciji, ki so lahko
dopustne v projektni dokumentaciji, z uporabo katerih pa se
ne sme spreminjati vpliv na sosednje objekte in parcele ter
na načrtovani videz obravnavanega območja in poslabšati
bivalne in delovne razmere obravnavanega območja

– možnost etapnega izvajanja posegov
– režim in začasna namembnost zemljišč
– obveznost investitorja pri izvajanju lokacijskega na-

črta.
5. Sprejetje odloka o spremembi lokacijskega načrta
Občinski svet mestne občine Novo mesto na predlog

župana sprejme spremembo lokacijskega načrta lokalne ce-
ste Dolž–Pangrč Grm–Gabrje z avtobusno postajo Gabrje z
odlokom.

Odlok se objavi v Uradnem listu RS, rok njegove uvelja-
vitve pa ne sme biti krajši kot 15 dni od njegove objave.

4. člen
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne

veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu mestne občine
Novo mesto.

Št. 352-01-3/97-12
Novo mesto, dne 11. julija 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

ODRANCI

1693. Odlok o proračunu Občine Odranci za leto 1998

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95) in 14. člena
statuta Občine Odranci, je Občinski svet občine Odranci na
24. redni seji dne 8. 4. 1998 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Odranci za leto 1998

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna

Občine Odranci za leto 1998 (v nadaljevanju: proračun
občine), upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter
premoženja.

2. člen
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in od-

hodkov. V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načr-
tovani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in
drugi dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja s
premoženjem občine in načrtovanimi odhodki.

3. člen
Prihodki proračuna občine za leto 1998 se določijo v

višini 133,563.000 SIT in se razporedijo za:
– tekoče obveznosti 76,157.000 SIT
– investicijske obveznosti 57,406.000 SIT
Pregled prihodkov proračuna občine in njihova razpo-

reditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je
sestavni del proračuna.

4. člen
Uporabniki sredstev proračuna občine smejo uporab-

ljati sredstva proračuna le za namene, ki so opredeljeni v
bilanci odhodkov, ki je sestavni del proračuna.

5. člen
Sredstva proračuna občine se med letom enakopravno

in v skladu s potrebami delijo med vse nosilce oziroma
uporabnike proračuna do višine doseženih prihodkov, če z
odlokom ali aktom občinskega sveta oziroma če v pogodbi
med občino in uporabnikom sredstev ni drugače določeno.

6. člen
Sredstva proračuna se med letom dodeljujejo pravilo-

ma enakomerno kot mesečne akontacije med vse uporabni-
ke proračuna vendar v odvisnosti od potreb in zapadlih
obveznosti uporabnikov proračuna.

7. člen
Sredstva za delovanje občinske uprave in uporabnikov

se zagotavljajo za:
– sredstva za plače,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za druge potrebe.

8. člen
Uporabniki proračuna občine morajo izvrševati svoje

naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti do višine sred-
stev, ki so jim za te namene odobrena v proračunu.

Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih ob-
veznosti, ki bi presegala za ta namen določena proračunska
sredstva.

9. člen
Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnostjo

in namembnostjo porabe teh sredstev opravlja nadzorni od-
bor.

10. člen
Od prihodkov proračuna za leto 1998 se izloči najmanj

0,5 % v rezerve občine.
Sredstva rezerve se uporabljajo v skladu z zakonom in

statutom občine.

11. člen
V proračunu se zagotavljajo tudi sredstva za tekočo

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

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

proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem ob-
segu.

Porabljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo se
razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nana-
šajo, če takšne postavke ni, pa se zanje odpre nova postav-
ka.

O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odlo-
ča župan.

12. člen
Za izvrševanje proračuna občine je odgovoren župan.

13. člen
Župan občine odloča:
– o prenosu sredstev med posameznimi nameni prora-

čuna občine, določenim v bilanci odhodkov;
– o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih

presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zago-
tovitvi tekoče likvidnosti proračuna;

– o podpisu pogodb za financiranje investicijskih ob-
jektov in opreme ter drugih materialnih stroškov do vrednosti
2,000.000 SIT.

O uporabi teh sredstev je župan dolžan poračati občin-
skemu svetu ob obravnavi porabe proračunskih sredstev v
občinskem svetu.

14. člen
O odpisu neizterljivih prispevkov ter drugih obvezno-

stih, ki so prihodek proračuna, odloča občinski svet.
Občinski svet daje soglasje k pogodbam za financira-

nje investicijskih objektov in opreme večje vrednosti od
2,000.000 SIT. Pogodbe, ki so brez tega soglasja, so
nične.

15. člen
Sredstva proračuna za investicije v izgradnjo občinskih

cest, lokalnih cest, vodovodnega omrežja in komunalnih
objektov se razporejajo v skladu s kriteriji, ki so določeni v
odloku proračuna ali jih pa v skladu s politiko investicij v
določenem obdobju sprejme občinski svet.

16. člen
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, inve-

sticijska dela, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogod-
bo in v skladu s predpisi, ki veljajo z zakonom o javnih
naročilih (Uradni list RS, št. 24/97).

17. člen
Nadzorni odbor nadzoruje finančno poslovenje upo-

rabnikov proračunskih sredstev.
Uporabniki pa so dolžni predložiti zahtevane podatke,

potrebne za analizo porabe sredstev.

II. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

18. člen
Sredstva iz naslova presežkov proračuna in ostalih ra-

čunov bivše Občine Lendava po zaključnem računu za leto
1994 se po delitveni bilanci med novo nastalimi občinami
naknadno vključijo v proračun občine.

19. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o zača-

snem financiranju javne porabe Občine Odranci v letu 1998
(Uradni list RS, št. 15/98).

20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1998 dalje.

Št. 187-24/98
Odranci, dne 9. aprila 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Odranci

Štefan Bogdan l. r.

1694. Odlok o zaščiti vodnih virov na območju Občine
Odranci

Na podlagi 60. člena zakona o vodah (Uradni list SRS,
št. 38/81), 3. in 5. člena zakona o prekrških (Uradni list
SRS, št. 25/83), zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 66/93) ter 14. in 15.
člena statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 43/95) je
Občinski svet občine Odranci na 24. redni seji dne 8. 4.
1998 sprejel

O D L O K
o zaščiti vodnih virov na območju

Občine Odranci

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se določijo varstveni pasovi in ukrepi za

zavarovanje vodnega vira pred onesnaževanjem, ki bi uteg-
nilo škodljivo vplivati na higiensko neoporečnost in kakovost
pitne vode na območju Občine Odranci.

2. člen
Zavaruje se vodovodno zajetje v Občini Odranci, ki se

izkorišča za pitno vodo.

3. člen
Varstveni pasovi za zavarovanje vodnih virov so nasled-

nji:
1. najožji varstveni pas – območje s strogim režimom

zavarovanja,
2. ožji varstveni pas – območje s sanitarnim režimom

zavarovanja,
3. širši varstveni pas – območje z blagim režimom za-

varovanja.

4. člen
Za vsak poseg v varstveni pas vodnega vira, ki bi lahko

vplivala na spremembe lastnosti vodnega vira, je potrebno
pridobiti predpisana soglasja.
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II. VARSTVENI PASOVI

5. člen
1. Najožji varstveni pas zavzema ograjeno površino čr-

pališče v Odrancih, to je parc. št. 161/2.
2. Ožji varstveni pas zavzema površino okrog črpališča

v Odrancih in ga tvorijo naslednje parcelne številke: 1601,
1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 167, 1608, 1609,
1610, 1611, 1612, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626,
1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633/1, 1634/1,
1635/1, 1637/1, 1637/2, 1635/2, 1639 k.o. Odranci.

3. Širši varstveni pas pa zavzema površine, ki se raz-
prostirajo v širini od magistralne ceste Murska Sobota–Len-
dava (Napole od parc. št. 650 do vasi Odranci, Črnčič od
parc. št. 538 do Prešernove ulice).

III. VARSTVENI UKREPI “1.0”

1. Najožji varstveni pas

6. člen
V najožjem varstvenem pasu ni dovoljen nikakršen po-

seg v prostor. Površina je namenjena izključno objektom, ki
služijo za preskrbo z vodo in z njimi upravlja upravljalec
javnega vodovoda.

Najožji varstveni pas predstavlja območje s strogim
režimom zavarovanje za katerega veljajo naslednje določbe:

1. najožji varstveni pas je potrebno ograditi v skladu z
opredelitvami hidrogeoloških raziskav z varnostno ograjo
višine najmanj 1,80 m;

2. prepovedana je gradnja novih objektov, z izjemo
objektov, ki so namenjeni vodovodu;

3. prepovedano je vsako gnojenje in uporaba vseh
sredstev za zaščito rastlin in živalskih škodljivcev;

4. gradnja kanalizacije preko območja najožjega
varstvenega pasu ni dovoljena;

5. prepovedano je odlaganje vseh vrst odpadkov.

2. Ožji varstveni pas “1”

7. člen
V ožjem varstvenem pasu s sanitarnim režimom se

zavaruje vodozbirno območje in zanj veljajo naslednje do-
ločbe:

1. na vseh cestah in poteh ob vstopu v ožji varstveni
pas se postavijo vidne opozorilne table;

2. prepovedana je uporaba vseh sredstev za zaščito in
varstvo rastlin ter zatiranje živalskih škodljivcev;

3. prepovedana je gradnja novih in adaptacija gospo-
darskih stavb;

4. javna kanalizacija mora biti izvedena vodotesno in
speljana izven širšega varnostnega pasu. Prepovedana je
gradnja ponikovalnic za odpadne vode. Dovoljena je gradnja
vodotesnih prekatnih greznic brez odtoka oziroma pretoka v
ponikovalnico, obstoječe pa se morajo ustrezno sanirati;

5. prepovedano je odlaganje vseh vrst odpadkov;
6. prepovedano je odvzemanje zemlje in gramoza ter

peskokopa;
7. prepovedano je vsakršno gnojenje z naravnimi (gnoj,

gnojevka) in umetnimi gnojili;
8. zemljišče je lahko namenjeno samo za določene

kulture: travnik, pašnik ali gozdno površino.

3. Širši varstveni pas “2+3”

8. člen
Za širši varstveni pas, ki zajema prispevno območje

vodnega vira, pa veljajo naslednje določbe:
1. gradnja novih stanovanjskih in gospodarskih objek-

tov je dovoljena pod pogojem, da je urejeno odvajanje od-
plak in odpadnih voda v kanalizacijsko omrežje, ki bo odva-
jalo odpadne vode izven širšega pasu;

2. prepovedana je gradnja nove industrije in obrti, ki
porabijo veliko naftnih derivatov in energetskih obratov na
pogon z naftnimi derivati oziroma skladiščenje lahko tekočih
naftnih derivatov;

3. dovoljen je lokalni promet z nevarnimi škodljivimi
snovmi oziroma naftnimi derivati. Za lokalni promet oziroma
dovoz naftnih derivatov je omenjena hitrost na 40 km/h;

4. prepovedana je uporaba nevarnih snovi, biocidov na
osnovi svinca, živega srebra, arzena, cianovodikove kisline,
krezola in drugih škodljivih snovi ter naravnega gnoja, gnoj-
nice in mineralnih gnojil v času ko narava miruje;

5. prepovedano je odlaganje vseh vrst odpadkov;
6. vsa obstoječa gnojišča je potrebno sanirati v skladu

s strokovnimi navodili o urejanju gnojišč, kar je potrebno
upoštevati pri gradnji novih gnojišč;

7. prepovedano je odvažanje zemlje, prepovedano od-
piranje in črpanje gramoza.

IV. KAZENSKE DOLOČBE

9. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 do 120.000 SIT se

kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki krši 6., 7. ali 8.
člen tega odloka.

Prav tako se kaznuje z denarno kaznijo od 10.000 do
30.000 SIT odgovorna oseba pravne osebe ter posameznik
za storjene prekrške iz zgoraj omenjenih členov odloka o
zaščiti vodnih virov na območju Občine Odranci.

Oseba, pooblaščena za izvajanje komunalnega nadzo-
ra, lahko kazen izterja takoj na kraju. Kdor povzroči vodne-
mu viru škodo namenoma ali z opustitvijo varstvenih ukre-
pov, je odškodninsko odgovoren in nosi vse stroške more-
bitne škode, sanacije in odprave škode.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

10. člen
Upravljalec mora v roku enega leta po uveljavitvi tega

odloka izdelati sanacijski program za izvedbo vodnih virov v
skladu s tem odlokom in ga predložiti v potrditev Občinske-
mu svetu občine Odranci.

Upravljalec vodovodnega omrežja je dolžan v roku 3
mesecev od sprejetja tega odloka pridobiti od ustrezne stro-
kovne institucije gnojilni načrt ter ga predložiti v potrditev
Občinskemu svetu občine Odranci.

11. člen
Obstoječe dejavnosti v varstvenih pasovih morajo nji-

hovi izvajalci urediti po določilih tega odloka.
Lastniki oziroma upravljalci objektov in zemljišč morajo

prilagoditi razmere zahtevam tega odloka, v najožjem varstve-
nem pasu v roku enega mesece, v ožjem varstvenem pasu
pa v dveh mesecih in v širšem varstvenem pasu v treh
mesecih po uveljavitvi tega odloka.
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12. člen
Lastniki kmetijskih zemljišč v varstvenih pasovih, kjer

se omeji izkoriščanje zemljišč so upravičeni do davčne olaj-
šave oziroma odškodnine v skladu z zakonskimi predpisi.

13. člen
Postopek za pridobitev lokacijskih dovoljenj v varstve-

nem območju pasov, začeti pred sprejetjem tega odloka, se
nadaljuje pod pogoji sanitarne zaščite, ki jo zahteva režim v
določenem pasu v katerem se nahaja lokacija.

14. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja zdravstve-

na inšpekcija ter ostale pristojne inšpekcije (okolje – varstve-
na, komunalna, kmetijska, gozdarska ...)

15. člen
Obseg varstvenih pasov zajetja pitne vode je določen v

grafičnih prilogah (kartah) v merilu 1:2500. Določi se meja
območij po katastrski občini (k.o.), parcelne številke, dolo-
čiti in uvesti smer podtalnice in hitrosti podtalnice ter točno
določiti velikost varstvenih pasov, varnostno ograjo in grafič-
no obdelati črpališče – vodni vir posebej.

Karta in ostala dokumentacija je na vpogled na sedežu
Občinske uprave občine Odranci.

16. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 190-24/98
Odranci, dne 9. aprila 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Odranci

Štefan Bogdan l. r.

PIVKA

1695. Odlok o grbu in zastavi Občine Pivka

Na podlagi 10. in 29. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97 in
70/97) in na podlagi 6. člena statuta Občine Pivka (Uradni
list RS, št. 44/95 in 27/96) je Občinski svet občine Pivka
na 28. seji dne 15. 4. 1998 sprejel

O D L O K
o grbu in zastavi Občine Pivka

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok ureja grb in zastavo Občine Pivka (v nadaljeva-

nju: simboli), ki predstavljata identitetna simbola Občine
Pivka in označujeta pripadnost lokalni skupnosti.

Simbola se uporabljata v skladu z določbami tega odlo-
ka, z njuno uporabo se ne sme škodovati ugledu Občine
Pivka.

2. člen
Izvirnike identitetnih simbolov Občine Pivka hrani žu-

pan.

3. člen
Simbolov se ne sme avtorsko zavarovati po drugih ose-

bah, prav tako ne zavarovati ali uporabljati kot znamko,
model ali vzorec za označevanje blaga in storitev.

4. člen
Za pravilno uporabo simbolov in pravilno izvajanje tega

odloka je odgovorna občinska uprava, ki daje potrebna po-
jasnila, sprejema prošnje za uporabo simbolov, izdaja od-
ločbe o uprabi 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 vsebova-
ti ime in naslov uporabnika grba, opis tehnike (ofset tisk, sito
tisk, reliefni tisk, perorisba ali druge vrste tiska, suha tehni-
ka, vezenje, rezbarjenje, fotografija ipd.) in naklado. Če gre
za označbo prireditve, mora prosilec v prošnji opredeliti
vsebinsko opredelitev prireditve, za katero prosi, da se do-
voli uporaba simbolov.

Prosilec mora dokumentacijo iz prejšnjega odstavka
tega člena predložiti v dveh izvodih.

6. člen
V odločbi, s katero se dovoljuje uporaba simbolov, se

določi pogoje, pod katerimi se dovoljuje uporaba, omejuje
uporaba samo za določen namen ali določi rok do katerega
je uporaba dovoljena. Izdano dovoljenje lahko izdajatelj od-
ločbe prekliče, če ugotovi, da uporabnik ne upošteva pogo-
jev, navedenih v odločbi oziroma dovoljenju, če ne skrbi za
primeren videz simbolov ali če s svojim ravnanjem škodi
ugledu občine.

O pritožbi zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena
odloča župan Občine Pivka.

7. člen
Gospodarske družbe, zavodi, društva, ustanove in dru-

ge pravne osebe, ter samostojni podjetniki posamezniki, ki
imajo sedež v Občini Pivka, predvsem pa tisti, ki imajo javno
pooblastilo za izvajanje posameznih nalog iz pristojnosti Ob-
čine Pivka, lahko zaprosijo, da se jim dovoli uporaba simbo-
lov 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 ob-

veščanja,
5. v priznanjih, ki jih podeljujejo,
6. v obliki spominkov ali značk.
Dovoljena je uporaba simbolov izkjučno v celoti.

II. GRB

8. člen
Splošno: Grb Občine Pivka predstavlja narodni junak

Martin Krpan z “mesarico” in kijem, ki jezdi na rdeči “kobili-
ci” po zelenem griču, vse v srebrnem ščitu.

Natančen opis grba: Grb Občine Pivka je upodobljen
na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Zajeten mo-
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žak v modrem suknjiču, črnih hlačah, visokih črnih škornjih
in s črnim klobukom na glavi, z zlatim kijem v levici in zlato
črno dvojno sekiro na desni rami, jezdi rdečega konjiča s
črno grivo in repom, po zelenem griču v dnu srebrnega
ščita. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunajih robovih,
lahko služi le kot grbovni okras.

Upodobitev grba v narisu, v črno belem odtisu, v pečat-
ni grafiki, v heraldični šrafuri in v barvah skupaj z barvnimi
kodami v prilogi, je sestavni del tega odloka.

9. člen
Grb občine se uporablja:
1. v pečatu in v žigu, ter ostalih znakih občinskih orga-

nov, vaških in krajevnih skupnosti na območju Občine Pivka,
2. v prostorih in na poslopju sedeža občine, ter sede-

žih delov občine,
3. na plaketah in drugih priznanjih občine se uporablja

z grbovnim okrasjem,
4. v drugih primerih pod pogoji tega odloka,
Grbovno okrasje se uporablja na listinah, vabilih, čestit-

kah, vizitkah in podobnih uradnih listinah, ki jih za službene
namene uporabljajo župan občine, občinski svet in občin-
ska uprava.

10. člen
Grb občine se lahko uporablja:
1. ob mednarodnih, državnih in medobčinskih sreča-

njih, 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 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 in znaki razvrščeni v

krogu,
2. v sredini polkroga – kadar so grbi in znaki ravrščeni

v polkrogu,
3. na čelu kolone – kadar so grbi in znaki razvrščeni v

koloni,
4. na prvem mestu oziroma, gledano od spredaj, na

levi strani – kadar so grbi in znaki razvščeni v vrsto,
5. na čelu skupine – kadar so grbi in znaki razvrščeni v

skupine.
Če se grb uporablja skupaj z grbom Republike Sloveni-

je 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. Grba ni dovoljeno upo-
rabljati v nasprotju z javnim mirom, ali tako, da se škoduje
ugledu Občine Pivka.

III. ZASTAVA

13. člen
Zastava Občine Pivka je bela z atributom občinskega grba

na sredini zastavine rute, ter z modrimi pravokotniki (V/3: (L-V)
/2), položenimi horizontalno v vsakega od štirih kotov.

Opis zastave: Belo modra ruta občinske zastave je
krojena v razmerju višine “V” proti dolžini “L” ena proti dve
celi in pet desetin, oziroma “V”: ”L”=1: 2,5.

Zastava je krojena v kombinaciji horizontalnih in verti-
kalnih barvnih polj tako, da je njena ruta v zamisli deljena
vertikalno na tri dele, od katerih sta prvo in tretje med seboj
enaki, drugo, oziroma srednje polje je kvadratno.

Prvo in tretje (zadnje) polje sta deljeni tretjinsko hori-
zontalno na modro-belo-modro barvo s tem, da se beli,
sredinski progi zlivata v belino drugega (srednjega) kvadra-
ta; le-ta nosi atribut občinskega grba, (zajetni jezdec v mo-
drem suknjiču, črnih hlačah in škornjih, s črnim klobukom
na glavi, ter s kijem in dvojno sekiro v rokah, na rdečem
konjiču), na svoji sredini.

Podoba atributa ne sme biti višja od 9/10 zastavine
višine (“V”) in ne nižja od 7/10 zastavine višine.

Detajlni prikaz razmerij zastanih polj in kode njenih barv
so sestavni del tega odloka.

14. člen
Zastava je stalno izvešena na poslopju sedeža občine.
Zastavo se izvesi:
1. ob prazniku Občine Pivka,
2. ob komemoracijah, pomembnejših kulturnih in šport-

nih prireditvah občinskega pomena,
3. ob obiskih uradnih delegacij mednarodnih in doma-

čih organizacij in lokalnih skupnosti,
4. ob drugih podobnih priložnostih.
V tem primeru se zastavo izvesi na poslopjih, v katerih

so sedeži delov občine, na drugih javnih zgradbah oziroma
mestih, kjer je prireditev.

Župan občine lahko odredi, da se zastave občine izve-
si tudi na drugih zgradbah, zlasti ob slovesni seji občinskega
sveta, prazniku občine, slovesni ali kulturni prireditvi po-
membni za občino ali kadar predstavniki občine sprejemajo
uradne obiske.

Zastavo občine se izvesi tudi v času sklepanja zakon-
skih zvez v prostorih, v katerih se sklepajo zakonske zveze.

V primeru žalovanja se zastavo izvesi na pol droga.
Zastavo se lahko izvesi tudi ob državnih praznikih sku-

paj z zastavo Republike Slovenije na način, ki ga določa
zakon.

15. člen
Zastave se izvesi v času praznikov in prireditev navede-

nih v 18. členu tega odloka in se jih odstrani najkasneje 24
ur za tem, ko je prenehal razlog, zaradi katerega so bile
izvešene.

16. člen
Če je zastava Občine Pivka izvešena 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, kadar je ta zastava
izvešena ob uradnem obisku predstavnika druge občine
oziroma države.

Če je zastava izvešena skupaj z dvema ali več zastavami
na prekrižanih drogovih, mora biti, gledano od spredaj, drog z
zastavo Občine Pivka postavljen pred drogovi teh zastav.

Če je zastava izvešena skupaj z dvema zastavama,
mora biti zastava Občine Pivka v sredini.
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Če je zastava izvešena z več drugimi zastavami, je
zastava Občine Pivka:

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 izvešanja veljajo le za izvešanje zastav na ob-

močju Občine Pivka.
Če se zastava izveša skupaj z zastavo Republike Slove-

nije, veljajo za način izvešanja določbe zakona.

17. člen
Zastave ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovana,

obledelih barv, strgana, zmečkana ali umazana. Zastave
prav tako ni dovoljeno uporabljati na način, ki je v nasprotju z
javnim redom ali tako, da škoduje ugledu Občine Pivka.

IV. NADZOR

18. člen
Izvajanje določb tega odloka nadzoruje občinska upra-

va Občine Pivka.

V. KAZENSKE DOLOČBE

19. 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 zunanjo-

sti neprimerni za uporabo,
4. uporablja grb ali zastavo v nasprotju z veljavnim

odlokom o javnem redu ali miru ali tako, da krni ugled
Občine Pivka.

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje od-
govorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje fizič-
na oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

20. člen
Pravne in fizične osebe, ki v svoji dejavnosti uporabljajo

različne oblike simbolov Občine Pivka, morajo v roku enega
leta po uveljavitvi uporabo prilagoditi določilom tega odloka.

21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 00104/98
Pivka, dne, 15. aprila 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Pivka
Robert Smrdelj l. r.
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1696. Pravilnik o plačah, nadomestilih in drugih
prejemkih funkcionarjev v Občini Pivka

Na podlagi 3. člena zakona o funkcionarjih v državnih
organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I
in 4/93), začasnega sklepa o razvrstitvi občin v skupine in
določitvi količnika za najvišje vrednoteno funkcijo v posa-
mezni skupini (Uradni list RS, št. 21/95), ter 19. člena
statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 44/95, 27/96) je
Občinski svet občine Pivka na seji dne 26. 3. 1998 sprejel

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

funkcionarjev v Občini Pivka

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
S tem pravilnikom so določene osnove in merila za

plače in druge prejemke, ki jih lahko prejemajo funkcionarji
v Občini Pivka. Funkcionarji so: župan, podžupan, tajnik
občine, člani občinskega sveta, člani delovnih teles sveta in
člani nadzornega odbora (v nadaljnjem besedilu: funkcio-
narji).

2. člen
Funkcionarji opravljajo svoje funkcije v skladu s statu-

tom občine poklicno ali nepoklicno.
Funkcionarji, ki opravljajo funkcijo poklicno, imajo pra-

vico do plače, prejemkov iz sredstev skupne porabe in do
povračila stroškov, ki jih imajo pri delu in v zvezi z delom.

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

II. RAZVRSTITEV FUNKCIJ

a) Funkcionarji, ki funkcijo opravljajo poklicno

3. člen
Plača funkcionarja, ki opravlja funkcijo poklicno se do-

loči tako, da se osnova za obračun plače pomnoži s količni-
kom za določanje plače, določenim s tem pravilnikom in
poveča za dodatek za delovno dobo in dodatek iz naslova
delovne uspešnosti oziroma za dodatno delovno obreme-
njenost.

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

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

župan 7,0
tajnik občine 6,0

4. člen
Dodatek iz naslova delovne dobe se vrednoti tako, da

se plača v mesečnem znesku poveča za 0,5% za vsako
začeto leto delovne dobe, vendar največ za 20%.

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

5. člen
Del plače za delovno uspešnost znaša največ do 50%

osnovne plače funkcionarja.
Višina dela plače za delovno uspešnost določa komisi-

ja za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in kadrovske
zadeve na osnovi naslednjih kriterijev:

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

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

b) Funkcionarji, ki opravljajo funkcijo nepoklicno

6. člen
Funkcionarji, ki opravljajo funkcijo nepoklicno, imajo

pravico do nadomestila plače, če se jim plača zmanjša za
čas, ko so opravljali delo, ki izhaja iz funkcije. Nadomestilo
plače se izplačuje delodajalcu, pri katerem je funkcionar v
delovnem razmerju, iz proračuna občine, na zahtevo delo-
dajalca.

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

7. člen
Funkcionarjem, ki opravljajo funkcijo nepoklicno se za

opravljanje funkcije prizna del plače, ki bi pripadala funkcio-
narju za poklicno opravljanje funkcije za poln delovni čas, in
sicer:

Funkcija Osnovni količnik % Količnik

Župan 7,0 33 3,310

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

8. člen
Funkcionarji, ki opravljajo funkcijo nepoklicno in ne

prejemajo dela plače so upravičeni do sejnin v naslednji
višini:

Funkcija Količnik

podžupan 1,40
predsednik občinskega sveta 1,40
podpredsednik sveta 1,00
ostali člani občinskega sveta 0,70
predsednik nadzornega odbora 0,70
ostali člani nadzornega odbora 0,35
predsedniki delovnih teles 0,30
ostali člani delovnih teles 0,15

Naslednji funkcionarji, ki nepoklicno opravljajo funkcijo
prejmejo del sejnine v obliki povračila stroškov priprave na
sejo, del pa v obliki povračila stroškov udeležbe na seji.
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Priprava Udeležba
na seji

predsednik občinskega sveta 0,70 0,70
podpredsednik občinskega sveta 0,50 0,50
člani občinskega sveta 0,35 0,35

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

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

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

Za vsako sejo občinskega sveta se ne glede na določ-
be prejšnjega odstavka članom občinskega sveta izplača
priprava na sejo.

V primeru, da nadaljevanje prekinjene seje občinskega
sveta, ni na dan sklica prvotne seje sveta, se za nadaljevanje
upravičenim izplača nov del sejnine za udeležbo na nadalje-
vanju seje sveta.

Sejnine se izplačujejo mesečno za nazaj.

9. člen
Funkcionarji, ki opravljajo funkcijo nepoklicno so upra-

vičeni do povračila stroškov za službena potovanja v zvezi z
opravljanjem svoje funkcije. Višina teh stroškov je enaka
višini povračila stroškov, ki veljajo za zaposlene v državnih
organih.

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

10. člen
Pravice funkcionarjev, ki opravljajo funkcijo poklicno,

se po prenehanju funkcije zagotavljajo v skladu z zakonom o
funkcionarjih v državnih organih.

11. člen
Višina osnovne plače in višina nadomestil se usklajuje z

rastjo osnove za obračun plače, ki jo določi Vlada Republike
Slovenije.

12. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, prenehajo veljati

sklepi Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja
in kadrovske zadeve, z dne 22. 5. 1995 in 28. 5. 1997, ki
se nanašajo na osnove za izračun prejemkov funkcionarjev
občine.

13. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 03201/2-98
Pivka, dne 26. marca 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Pivka
Robert Smrdelj l. r.

PODČETRTEK

1697. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna
Občine Podčetrtek za leto 1997

Občinski svet občine Podčetrtek je na podlagi
29. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list
RS, št. 48/90), 13. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) ter na podlagi 78. člena statuta Občine
Podčetrtek (Uradni list RS, št. 30/95), na 24. redni seji dne
29. 4. 1998 sprejel

O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine

Podčetrtek za leto 1997

1. člen
Potrdi se zaključni račun proračuna Občine Podčetrtek

za leto 1997 katerega sestavni del je tudi zaključni račun
rezerv.

2. člen
1. Zaključni račun proračuna izkazuje:

SIT
prihodke v višini 349,163.800
odhodke v višini 347,061.566

Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem raču-
nu v znesku 2,102.234 SIT se prenese v proračun Občine
Podčetrtek za leto 1998.

2. Zaključni račun sredstev rezerv izkazuje:
SIT

prihodke v višini 1,849.343
odhodke v višini –

Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem raču-
nu sredstev rezerv Občine Podčetrtek v znesku 1,849.343
SIT se prenese v sredstva rezerv Občine Podčetrtek za leto
1998.

3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov zaključnega računa za

leto 1997 je sestavni del tega odloka.

4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 06202-229/98
Podčetrtek, dne 29. aprila 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Podčetrtek
Marko Stadler l. r.

1698. Odlok o povprečni gradbeni ceni, ceni stavbnih
zemljišč in povprečnih stroških komunalnega
urejanja stavbnih zemljišč v letu 1998

Na podlagi 42. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97), 7., 12. in 20. člena pravilnika o
enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stano-
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vanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list
SRS, št. 8/87), 2. člena navodila za podrobnejši izračun
sorazmernega dela stroškov priprave in opremljanja stavb-
nega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in naprava-
mi sekundarnega omrežja (Uradni list RS, št. 22/90) ter 19.
člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 30/95)
je Občinski svet občine Podčetrtek na 24. redni seji dne
29. 4. 1998 sprejel

O D L O K
o povprečni gradbeni ceni, ceni stavbnih

zemljišč in povprečnih stroških komunalnega
urejanja stavbnih zemljišč v letu 1998

1. člen
Povprečna gradbena cena m2 koristne stanovanjske

površine, ki se izračuna po JUS U.C2.100, III stopnje oprem-
ljenosti, zmanjšana za povprečne stroške urejanja stavbne-
ga zemljišča in za vrednost zemljišča na dan 1. 1. 1998 za
območje Občine Podčetrtek znaša 109.320 SIT.

2. člen
Cena za stavbno zemljišče se določi v odstotkih od

povprečne gradbene cene iz 1. člena tega odloka in znaša
0,9% povprečne gradbene cene.

3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zem-

ljišč za III. stopnjo opremljenosti in gostoto naseljenosti 100
do 200 prebivalcev na hektar znašajo na dan 1. 1. 1998
16.500 SIT za m2 koristne stanovanjske površine.

Od tega:
– stroški za naprave individualne komunalne rabe

7.350 SIT na m2 koristne stanovanjske površine
– stroški za naprave kolektivne komunalne rabe 9.150

SIT na m2 koristne stanovanjske površine.

4. člen
Tako določena gradbena cena, cena za stavbno zem-

ljišče in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč se letno valorizirajo v skladu z določili zakona o
stavbnih zemljiščih.

5. člen
Občani lahko izjemoma uveljavljajo oprostitev plačila

komunalnega prispevka v višini do 30% na podlagi predloži-
tve dokazila o vlaganjih v komunalno infrastrukturo v prete-
klih letih.

O znižanju plačila komunalnega prispevka do 30% od-
loči župan ali od njega pooblaščena oseba na osnovi pisme-
nega dokazila o vlaganjih v komunalno infrastrukturo v zad-
njih štirih letih, ki ga izda svet KS. Upoštevajo se vlaganja v
ceste, vodovode, kanalizacijo in plazove.

Župan lahko olajšavo zmanjša do 10% na osnovi ute-
meljenih argumentov.

6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalne-
ga urejanja stavbnih zemljišč v Občini Podčetrtek (Uradni list
RS, št. 26/96).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 06202-235/98
Podčetrtek, dne 30. aprila 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Podčetrtek
Marko Stadler l. r.

1699. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka
ureditvenega načrta za ureditveno območje AT2
– kopališče in kamp Atomske Toplice

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in
29/86) in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97) ter 19. člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni
list RS, št. 30/95) je Občinski svet občine Podčetrtek na
24. redni seji dne 29. 4. 1998 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka ureditvenega

načrta za ureditveno območje AT2 – kopališče in
kamp Atomske Toplice

I
Javno se razgrne osnutek odloka ureditvenega načrta

za ureditveno območje AT2 – kopališče in kamp Atomske
Toplice.

II
Dokumentacija bo javno razgrnjena v prostorih Občine

Podčetrtek. Javna razgrnitev bo trajala 30 dni od objave v
Uradnem listu Republike Slovenije.

III
V času javne razgrnitve lahko k dokumentu podajo

svoje pisne pripombe in predloge vsi zainteresirani in le-te
posredujejo uradu župana Občine Podčetrtek do zadnjega
dne javne razgrnitve.

IV
V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava v

Osnovni šoli Podčetrtek.

V
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 06202-234/98
Podčetrtek, dne 30. aprila 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Podčetrtek
Marko Stadler l. r.
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POSTOJNA

1700. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za
izobraževanje odraslih Ljudska univerza
Postojna

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94 – odločba US, 71/85 – odločba US in
8/96), 15. člena zakona o izobraževanju odraslih (Uradni
list RS, št. 12/96) in 16. člena statuta Občine Postojna
(Uradni list RS, št. 1/96, 68/97) je Občinski svet občine
Postojna na 31. seji dne 20. 4. 1998 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda za izobraževanje

odraslih Ljudska univerza Postojna

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom Občina Postojna, Ljubljanska 4, Po-

stojna (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj) ustanovi na po-
dročju izobraževanja odraslih javni zavod Ljudska univerza
Postojna (v nadaljevanju: zavod).

2. člen
Ime zavoda je: Ljudska univerza Postojna, skrajšano

ime zavoda je: LU Postojna.
Sedež zavoda je v Postojni, Ljubljanska 2.

3. člen
Zavod je pravna oseba.
Zavod je pravni naslednik Ljudske univerze Postojna, ki

je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kopru na
registrskem vložku številka 1-147-00. Zavod prevzame vse
pravice in obveznosti prejšnjega zavoda.

Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževa-
nja, ki ga vodi ministrstvo pristojno za izobraževanje odra-
slih.

Zaščitni znak zavoda je oblikovan v dveh vrstah z ver-
zalnimi črkami vijolične barve na beli podlagi. Napis je po-
stavljen v blok, v sredini je simbolično postavljen bel nepopi-
san list, obrobljen z dveh strani s sivo barvo.

Zavod ima pečat okrogle oblike premera 35 mm in
pečat premera 20 mm. Sredi pečata je grb Republike Slove-
nije, na obodu pa izpisano ime Ljudska univerza Postojna.

Direktor zavoda sprejme sklep o hrambi in uporabi
pečatov ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.

II. DEJAVNOST ZAVODA

4. člen
Zavod opravlja naslednjo dejavnost:
– M/80.101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraže-

vanje
– M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– M80.21 Srednje splošno izobraževanje
– M/80.22 Srednješolsko poklicno in strokovno izo-

braževanje,
– M/80.301 Višješolsko izobraževanje,
– M/80.302 Visoko strokovno izobraževanje,
– M/80.303 Univerzitetno izobraževanje,

– M/80.241 Izobraževanje po posebnih programih us-
merjenih k razvijanju posameznih nagnjenj, ki ne spadajo v
obvezno osnovnošolsko izobraževanje oziroma v redni šol-
ski sistem

– M/80.42 Drugo izobraževanje,
– K/74.832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
– DE/22.11 Izdajanje knjig,
– K/74.83 Tajniška dela in prevajanje,
– K/74.84 Druge poslovne dejavnosti (npr. organiza-

cija razstav, sejmov in kongresov),
– O/74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
– O/92.34 Druge razvedrilne dejavnosti in
druge dejavnosti, v obsegu, ki je potreben za izvajanje

dejavnosti izobraževanja odraslih.
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvaja-

nje je v javnem interesu.

III. ORGANI ZAVODA

5. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– strokovni organi.

1. Svet zavoda

6. člen
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda.
Svet zavoda šteje pet članov, ki jih sestavljajo:
– dva predstavnika ustanovitelja,
– dva predstavnika delavcev zavoda,
– en predstavnik odraslih, ki so vključeni v izobraževa-

nje v zavodu.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Mandat predstavni-

ka odraslih je vezan na čas, ko se izobražuje v zavodu.
Člani sveta so lahko ponovno imenovani oziroma po-

novno izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.
Svet odloča z večino glasov vseh članov.

7. člen
Ustanovitelj imenuje svoje predstavnike v skladu z do-

ločili statuta občine.
Predstavnika delavcev izvolijo delavci zavoda na nepo-

srednih in tajnih volitvah. Kandidate predlagajo delavci na
zboru delavcev, kjer oblikujejo kandidatno listo. Volitve so
veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda.
Izvoljena sta kandidata, ki sta dobila večino glasov delavcev,
ki so volili.

Predstavnika odraslih, ki so vključeni v izobraževanje v
zavodu, izvolijo udeleženci izobraževanja neposredno na
tajnih volitvah. Odrasli oblikujejo kandidatno listo na podlagi
predlogov kandidatov po posameznih oddelkih. Volitve se
izvedejo po oddelkih, in sicer v času, ki je potreben, da se
po urniku izobraževanja v tednu volitev zvrstijo vsi oddelki
zavoda. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovi-
ca odraslih, ki so vključeni v izobraževanje v zavodu. Izvoljen
je kandidat, ki je dobil večino glasov odraslih, ki so volili.

Svet zavoda najkasneje v 60 dneh pred iztekom man-
data določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje tričlansko
komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev
in predstavnika odraslih v svet in pripravi končno poročilo, ki
ga predloži svetu zavoda po njegovem konstituiranju.

Članu sveta zavoda preneha mandat pred potekom
dobe, za katero je bil imenovan, oziroma izvoljen, če:
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– odstopi,
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov

ne more več opravljati funkcije člana sveta zavoda,
– je razrešen.
Člana sveta zavoda razreši za volitve oziroma imenova-

nje pristojni organ na način in po postopku določenem za
imenovanje.

Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz razlogov iz zgor-
njega odstavka prenehal mandat, o tem obvesti pristojne za
imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel
mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik in ime-
nuje tričlansko komisijo v skladu s tretjim odstavkom tega
člena.

Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta
zavoda ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini
članov in je do izteka mandata sveta šole manj kot šest
mesecev.

8. člen
Svet zavoda ima poleg pristojnosti, določenih v 48.

členu zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra-
ževanja (Uradni list RS, št. 12/96), še naslednje pristojno-
sti:

– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki so
pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda,

– sprejema finančni načrt in zaključni račun,
– predlaga ustanovitelju spremembe ali razširitev de-

javnosti,
– daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in

mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet

zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– opravlja druge z zakonom in splošnimi akti zavoda

določene naloge.

2. Direktor

9. člen
Direktor je poslovodni organ in andragoški vodja

zavoda.
Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda ter

zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Direktor predstavlja in zastopa zavod brez omejitev.
Direktor vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovo-

ren za strokovnost dela zavoda.
Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda po postop-

ku in v skladu s pogoji, ki jih določa zakon v soglasju z
ustanoviteljem.

Mandat direktorja traja štiri leta.

10. člen
Direktor lahko imenuje pomočnika direktorja, ki mu

pomaga pri opravljanju poslovodnih in andragoških nalog.
Pomočnik direktorja opravlja naloge, za katere ga pi-

sno pooblasti direktor in ga nadomešča v njegovi odsot-
nosti.

3. Strokovni organi

11. člen
Strokovni organi zavoda so:
– andragoški zbor,
– strokovni aktiv in
– vodja izobraževalnega področja.

IV. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV IN FINANCIRANJE

12. člen
Premoženje, s katerim upravlja zavod in ga uporablja za

opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina
ustanovitelja. Zavod lahko razpolaga s premičnim premože-
njem.

Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje
ustanovitelja s skrbnostjo dobrega gospodarja in je odgovo-
ren ustanovitelju za upravljanje s premoženjem.

13. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz

proračuna Republike Slovenije, pa tudi iz proračuna Občine
Postojna v skladu z zakoni, iz prispevkov udeležencev izo-
braževanja in iz drugih virov.

Z odlokom o proračunu Občine Postojna se določi
letna višina sredstev za pokrivanje dejavnosti zavoda na
podlagi dogovorjenih in finančno ovrednotenih nalog iz let-
nega delovnega načrta zavoda.

Nadzor nad porabo javnih sredstev zavoda opravljata
Nadzorni odbor občine Postojna in Računsko sodišče Re-
publike Slovenije.

V. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV
NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA

SREDSTEV ZA DELO

14. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže

pri opravljanju svoje dejavnosti, uporablja zavod skladno z
80. členom zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 12/96).

Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju
medsebojno dogovorjenega programa registrirane dejavno-
sti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in
standarde, ki veljajo na tem področju, krije ustanovitelj.

VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI V
PRAVNEM PROMETU

15. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu

povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljen, v svojem
imenu in za svoj račun.

Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sred-
stev, s katerimi razpolaga.

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do višine
sredstev, ki jih zagotavlja v skladu s 13. členom tega odlo-
ka.

Zavod je dolžan poročati ustanovitelju vsaj enkrat letno
o svojem poslovanju in poslovnih rezultatih ter mu zagotav-
ljati podatke, ki so potrebni za opravljanje funkcije ustanovi-
telja.

VII. JAVNOST DELA

16. člen
Delo zavoda je javno, razen v primerih, ko zakon to

prepoveduje oziroma, ko svet zavoda z večino glasov odloči
o izločitvi javnosti.
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Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili občanom,
novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.

Javnost obvešča o delu zavoda direktor ali oseba, ki jo
pooblasti.

VIII. VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI

17. člen
Direktor in drugi delavci zavoda morajo varovati listine

in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo
pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so dolo-
čeni za poslovno tajnost.

Za poslovno skrivnost se štejejo podatki in listine, ki jih
opredeljuje zakon.

IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

18. člen
Zavod ima lahko pravila, s katerimi se urejajo vpraša-

nja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje
zavoda.

Zavod ima lahko druge splošne akte, s katerimi ureja
druge zadeve, če tako določa zakon.

Pravila in splošne akte sprejme svet zavoda s soglas-
jem ustanovitelja razen tistih, za katere je določeno, da jih
sprejme direktor.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

19. člen
Svet zavoda opravlja svoje naloge do konstituiranja

novega sveta zavoda v skladu s tem odlokom.

20. člen
Direktor zavoda opravlja funkcijo direktorja do izteka

sedaj veljavnega mandata.

21. člen
Direktor zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je

pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi
organizacijo dela ter oblikuje svet zavoda v skladu s tem
odlokom v roku šestih mesecev od dneva uveljavitve tega
odloka.

22. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

ustanovitvi javnega zavoda za izobraževanje odraslih (Uradni
list RS, št. 52/92), ki ga je sprejela Skupščina občine
Postojna dne 1. 10. 1992.

23. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 03201-2/98
Postojna, dne 20. marca 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Postojna

Danijel Mislej, dipl. inž. str. l. r.

1701. Odlok o organizaciji gospodarjenja s stavbnimi
zemljišči in urbanistično načrtovanje v Občini
Postojna

Na podlagi 8. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Urad-
ni list RS, št. 44/97), 3. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 8. člena odloka o gos-
podarskih javnih službah v Občini Postojna (Uradni list RS,
št. 27/96, 51/97), 67. 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), 16. in 60. člena statuta Občine Postojna
(Uradni list RS, št. 1/96 in 68/97) je Občinski svet občine
Postojna na 31. seji dne 20. 4. 1998 sprejel

O D L O K
o organizaciji gospodarjenja s stavbnimi

zemljišči in urbanistično načrtovanje v Občini
Postojna

1. člen
S tem odlokom se ureja organizacija gospodarjenja s

stavbnimi zemljišči in urbanističnim načrtovanjem v Občini
Postojna.

2. člen
Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in urbanistično na-

črtovanje se organizira kot obvezna gospodarska javna služ-
ba. Izvajanje dejavnosti po tem odloku se zagotovi tako, da
se ustanovi režijski obrat z imenom urad za gospodarjenje s
stavbnimi zemljišči in urbanistično načrtovanje (v nadaljeva-
nju: urad).

3. člen
Urad ni pravna oseba. Pooblastila v pravnem prometu

opravlja v imenu in za račun Občine Postojna.
Urad je kot samostojna enota vključen v Oddelek za

okolje, prostor in urbanistično načrtovanje Občine Postoj-
na.

4. člen
Poleg zakonskih obveznosti izvajalca javne službe,

opravlja urad vsa tehnična, strokovna, organizacijska in ad-
ministrativna dela, ki se nanašajo na njegovo dejavnost.

Računovodska opravila za potrebe urada opravlja Od-
delek za proračun in gospodarstvo občine Postojna.

5. člen
Urad izvaja v zvezi z gospodarjenjem s stavbnimi zem-

ljišči naslednje dejavnosti:
– pridobiva, prodaja, menjava in oddaja stavbna zem-

ljišča za gradnjo;
– vodi evidenco stavbnih zemljišč v občini;
– ureja stavbna zemljišča za potrebe investitorjev;
– pripravlja investicijske programe v zvezi z urejanjem

stavbnih zemljišč;
– pripravlja strokovne podlage za razlastitev in priprav-

lja pogodbe v zvezi s tem;
– pripravlja in vodi evidenco zavezancev za plačilo na-

domestila za uporabo stavbnega zemljišča;
– pripravlja izračun sorazmernega dela stroškov oprem-

ljanja zemljišč (komunalni prispevek) in izdaja odločbe o
odmeri komunalnega prispevka.

Na področju urbanizma opravlja naslednje dejavnosti:
– pripravlja gradiva za pripravo prostorskih izvedbenih

aktov in prostorskih planov;
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– skrbi za izpolnitev pogojev, ki jih določijo ustrezni
organi, organizacije in skupnosti za pripravo prostorskih iz-
vedbenih aktov;

– organizira pripravo prostorskih izvedbenih aktov in
sodeluje z ustreznimi strokovnimi organizacijami pri pripravi
podlag zanje;

– skrbi za razgrnitev strokovnih rešitev in osnutkov pro-
storskih izvedbenih aktov ter daje pojasnila o rešitvah osnut-
ka prostorskega izvedbenega akta na javnih razgrnitvah;

– po dogovoru z izdelovalcem akta pridobiva soglasja k
prostorskim izvedbenim aktom;

– skrbi za usklajenost lokacijske dokumentacije z vse-
bino izvedbenih aktov;

– zbira, evidentira ter analizira podatke o predvideni
rabi prostora in o posegih v prostor ter vodi evidenco in
dokumentacijo predpisov in drugih aktov, s katerimi se ureja
prostor;

– izdeluje strokovne podlage za prostorske plane, os-
nutke prostorskih izvedbenih aktov, prostorskih planov ter
lokacijske dokumentacije;

– ugotavlja, ali na zemljišču, ki je predmet pogodbe,
obstaja predkupna pravica občine ali države;

– nudi strokovno pomoč organizacijam in skupnostim
pri zadevah urejanja prostora;

– daje delovnim ljudem in občanom informacije o mož-
nih lokacijah za graditev in druge posege v prostor ter druge
informacije v zvezi z urejanjem prostora;

– skrbi za regionalno planiranje in urejanje podeželja.

6. člen
Sredstva za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in ur-

banistično načrtovanje se zagotavljajo v občinskem proraču-
nu.

Za izvajanje nalog iz 5. člena tega odloka se v proraču-
nu občine namenijo naslednji finančni viri:

1. nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča;
2. odškodnine za oddana stavbna zemljišča;
3. komunalni prispevek za urejanje stavbnega zemlji-

šča posameznih investitorjev;
4. takse za postavitev reklamnih panojev, oglasnih ta-

bel ipd.
5. najemnine za začasno oddana stavbna zemljišča;
6. odškodnine za uporabo javnih površin;
7. republiška sredstva – zagotovljena poraba;
8. republiška sredstva na podlagi razpisov.

7. člen
Program dela in finančni načrt na področju gospodar-

jenja s stavbnimi zemljišči in urbanistično načrtovanje za
tekoče leto sprejme občinski svet na predlog župana, pravi-
loma ob sprejemanju občinskega proračuna.

Pridobivanje, razporejanje in porabo sredstev, določe-
nih za izvajanje programa dela iz prvega odstavka tega člena
spremlja in nadzoruje župan. Pri tem mora poiskati najugod-
nejši način tako, da urad pri svojem poslovanju ne posluje z
izgubo.

8. člen
Odločitve o prodaji, oddaji, nakupu oziroma pridobitvi

ter menjavi stavbnih zemljišč sprejme občinski svet na pred-
log župana in po predhodnem mnenju Odbora za okolje in
prostor.

9. člen
Za zakonitost delovanja Urada je odgovoren načelnik

Oddelka za okolje, prostor in urbanistično načrtovanje in je

dolžan zagotavljati izvajanje javne službe skladno s programi
in finančnimi načrti, ki jih sprejme občinski svet.

Župan izmed delavcev občinske uprave imenuje vodjo
po predhodnem soglasju občinskega sveta, ki prevzame
organizacijo dela ter druge naloge, ki so določene s sistemi-
zacijo.

10. člen
Strokovna, tehnična in administrativna dela urada izva-

jajo delavci ukinjenega Sklada stavbnih zemljišč občine Po-
stojna, ki je prenehal z delom v skladu s 54. členom zakona
o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) ter urada za
urbanistično načrtovanje, ki se s tem odlokom ukinja.

V skladu z določbo iz prejšnjega odstavka tega člena,
se spremeni in uskladi odlok o organizaciji in delovnem
področju občinske uprave ter o delavcih v Občinski upravi
občine Postojna (Uradni list RS, št. 35/96, 68/97) ter
pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi ob-
čine Postojna.

11. člen
Sredstva, ki so bila na žiro računu ukinjenega sklada

stavbnih zemljišč, se s 1. 1. 1998 prenesejo v proračun
Občine Postojna.

12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu.

13. člen
S 1. 1. 1998 sta se prenehala uporabljati odlok o

ustanovitvi sklada stavbnih zemljišč (Uradne objave, št.
30/85 in 22/90) in statutarni sklep, sprejet na 3. seji Ob-
činskega sveta občine Postojna (Uradni list RS, št. 18/95),
z dnem uveljavitve tega odloka pa se tudi razveljavita.

Št. 03201-2/98
Postojna, dne 20. aprila 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Postojna

Danijel Mislej, dipl. inž. str. l. r.

1702. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Postojna

Na podlagi prvega odstavka 140. člena ustave RS, 3.,
4. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni
list RS, št. 32/93), 26. in 105. člena zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93) ter 16. in 62. člena statuta
Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96 in 68/97) je
Občinski svet občine Postojna na 31. seji dne 20. 4. 1998
sprejel

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o

gospodarskih javnih službah v Občini Postojna

1. člen
V 4. členu odloka o gospodarskih javnih službah v

Občini Postojna (Uradni list RS, št. 27/96 in 51/97) se
doda nova točka, ki se glasi:
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“10. gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in urbanistič-
no načrtovanje”.

2. člen
V 7. členu odloka se doda nova alinea, ki se glasi:
“- stavbna zemljišča v naseljih in drugih območjih, na-

menjenih za kompleksno graditev.”

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 03201-2/98
Postojna, dne 20. aprila 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Postojna

Danijel Mislej, dipl. inž. str. l. r.

1703. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
organizaciji in delovnem področju občinske
uprave ter o delavcih v Občinski upravi občine
Postojna

Na podlagi 35. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 –
odločba US in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 –
odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba
US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98) in 16.
člena statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96,
68/97) je Občinski svet občine Postojna na 31. seji dne
20. 4. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

organizaciji in delovnem področju občinske
uprave ter o delavcih v Občinski upravi občine

Postojna

1. člen
V odloku o organizaciji in delovnem področju občinske

uprave ter o delavcih v Občinski upravi občine Postojna
(Uradni list RS, št. 35/96, 13/97 in 68/97) se v prvi podali-
nei 5. člena črtata besedi “stavbnih zemljišč”.

V peti alinei 5. člena se črta besedilo: ”samostojna
notranja organizacijska enota urad za urbanistično načrtova-
nje” in se ga nadomesti z besedilom “Urad za gospodarjenje
s stavbnimi zemljišči in urbanistično načrtovanje”.

2. člen
V 6. členu odloka se četrti odstavek črta.

3. člen
V 10. členu odloka se črta deveta alinea.
Dodata se dve novi alinei:
“– izdelovanje strokovnih podlag za pripravo lokacijske

dokumentacije”;
“– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči”.

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 03201-2/98
Postojna, dne 20. aprila 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Postojna

Danijel Mislej, dipl. inž. str. l. r.

1704. Sklep o razpisu krajevnega samoprispevka v
denarju za območje KS Razdrto

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85), in 56. člena zakona o referendumu in
o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) je Svet KS
Razdrto na seji dne 17. 4. 1998 sprejel

S K L E P
o razpisu krajevnega samoprispevka v denarju

za območje KS Razdrto

1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samo-

prispevka v denarju za območje KS Razdrto. Sredstva kra-
jevnega samoprispevka se na podlagi sprejetega programa
namenijo za: dokončanje cerkvenega zvonika.

2. člen
Vrednost programa znaša 6,000.000 SIT.
Iz sredstev krajevnega samopripevka se bo predvido-

ma zbral znesek 2,000.000 SIT.

3. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 31. maja 1998 od 7.

do 19. ure, na običajnem glasovalnem mestu.

4. člen
Krajevni samoprispevek bo uveden za obdobje 1 leta,

in sicer od 1. 6. 1998 do 31. 5. 1999.

5. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi krajani, ki

so vpisani v splošni volilni imenik KS Razdrto.

6. člen
Zavezanci za samoprispevek so:
1. Občani, ki imajo stalno prebivališče na območju

Krajevne skupnosti Razdrto, ki plačujejo samoprispevek v
naslednji višini:

– 2% od neto plače iz delovnega razmerja in nadome-
stil ter pogodb o delu,

– 2% od pokojnin,
– 2% od samostojnega opravljanja gospodarske dejav-

nosti – od zavarovalne osnove, od katere samostojni podjet-
niki plačujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavaro-
vanje,

– 1% od katastrskega dohodka,
– 5% od čistega dobička podjetij – obrti, ki imajo se-

dež na območju Krajevne skupnosti Razdrto.
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7. člen
Samoprispevek se ne plačuje od socialno-varstvenih

pomoči, od priznavalnin, od invalidnin in drugih prejemkov
po predpisih o vojaških invalidiih ter civilnih invalidih vojne,
od denarnega nadomestila za telesno okvaro, od dodatka za
pomoč in postrežbo, od štipendij dijakov in študentov ter
nagrad, ki jih dijaki in študentje prejemajo na proizvodnem
delu oziroma delovni praksi, od regresa za letni dopust in od
jubilejnih nagrad in odpravnin.

Plačilo krajevnega samoprispevka so oproščeni kraja-
ni, katerih prejemki ne presegajo zneska, ki zagotavlja mate-
rialno in socialno varnost delavca, določenega z zakonom.

8. člen
KS lahko sredstva samoprispevka, ki so začasno pro-

sta, vroči banki za določen čas.

9. člen
Sredstva samoprispevka se zbirajo na poseben račun

KS Razdrto.
Za zbiranje sredstev in realizacijo referendumskega pro-

grama skrbi svet KS. Svet KS enkrat letno poroča zboru
krajanov o uporabi sredstev samoprispevka.

10. člen
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno s gla-

sovnicami, na katerih je naslednje besedilo:

GLASOVNICA
Na referendumu, dne 31. 5. 1998 za uvedbo samo-

prispevka v denarju za dobo enega leta, to je od 1. 6. 1998
do 31. 5. 1999, za območje KS Razdrto, za dokončanje
cerkvenega zvonika

glasujem
ZA PROTI

Glasovnica se izpolni tako, da se obkroži beseda “ZA“,
če se glasovalec strinja z uvedbo samoprispevka oziroma
beseda PROTI, če se glasovalec z uvedbo samoprispevka
ne strinja.

11. člen
Glasovnica mora biti opremljena s štampiljko Občinske

volilne komisije občine Postojna.

12. člen
Za izvedbo sklepa skrbi občinska volilna komisija. Pri

izvedbi referenduma se smiselno uporabljajo določila zako-
na o lokalnih volitvah.

13. člen
Samoprispevek bodo obračunavali in odtegovali delo-

dajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala in
odtegovala samoprispevek Davčna uprava Republike Slove-
nije – Davčni urad Postojna.

14. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in na krajevno običajen način.

Razdrto, dne 24. aprila 1998.

Predsednik
Sveta KS Razdrto

Rudolf Blažek l. r.

PUCONCI

1705.  Sklep o določitvi ekonomske cene programov v
javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu
Osnovne šole Puconci – enote vrtca

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96), 3. člena pravilnika o plačilih staršev za
programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98) in
20. člena statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 34/95,
4/97, 68/97 in 87/97) je Občinski svet občine Puconci na
seji dne 20. 4. 1998, sprejel

S K L E P
o določitvi ekonomske cene programov v javnem

vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovne šole
Puconci – enote vrtca

1
Ekonomska cena programov v Javnem vzgojno-izobra-

ževalnem zavodu Osnovne šole Puconci – enote vrtca na
otroka znaša mesečno 32.000 SIT.

2
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v

Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. maja 1998.

Št. 15204-32/98
Puconci, dne 20. aprila 1998.
  

Predsednik
Občinskega sveta
občine Puconci

Branko Drvarič l. r.

RAVNE-PREVALJE

1706. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi

Na podlagi 35. člena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, odločbe Ustavnega
sodišča RS, št. 6/94, 45/94, 26/97 in 70/97) in 54. člena
poslovnika o delu Občinskega sveta občine Ravne-Prevalje
(Uradni list RS, št. 54/95 in 51/97) je Občinski svet občine
Ravne-Prevalje na 38. seji dne 31. 3. 1998 sprejel

S K L E P
1

Ukine se družbena lastnina v splošni rabi – pota za zem-
ljišče parc. št. 884/5 – neplodno v izmeri 46 m2, pripisano pri
z. k. vl. št. 268 k. o. Ravne in se vpiše v ustrezni zemljiškoknjiž-
ni vložek št. 993, kjer je že vknjižena lastninska pravica za
osebo: Jamnica, Trgovsko podjetje, d.d., Trg 40, Prevalje.

2
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 465-02-1/98-31
Ravne-Prevalje, dne 31. marca 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

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

1707. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Ribnica

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 8. člena zakona o stavb-
nih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in 21. člena statuta
Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 44/95 in 41/96) je
Občinski svet občine Ribnica na seji dne 7. aprila 1998
sprejel

O D L O K
 o spremembah in dopolnitvah odloka o

gospodarskih javnih službah v Občini Ribnica

1. člen
V odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Ribni-

ca (Uradni list RS, 35/95) se v 4. členu prvega odstavka za
8. točko doda dve novi, ki glasita:

“9. gospodarjenje s stavbnimi zemljišči”,
“10. plakatiranje”.
Vse druge točke se preštevilčijo za dve točki naprej.
Tretji odstavek istega člena glasi:
Dejavnosti iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. in 9. točke

prvega odstavka tega člena so obvezne lokalne javne služ-
be, javnosti iz 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18.,
19. in 20. točke prvega odstavka tega člena pa so izbirne
lokalne javne službe.

2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 01-353-5-95
Ribnica, dne 7. aprila 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Ribnica
mag. Andrej Mate l. r.

1708. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole dr. Franceta Prešerna
Ribnica

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
12/96) ter 21. člena statuta Občine Ribnica (Uradni list RS,
št. 44/95 in 41/96) je Občinski svet občine Ribnica na seji
dne 7. 5. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega
zavoda Osnovne šole dr. Franceta Prešerna

Ribnica

1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega

zavoda Osnovne šole dr. Franceta Prešerna Ribnica se

razveljavi 9. člen odloka in se ga nadomesti z novim 9.
členom, ki glasi:

Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po os-
novnošolskem izobraževanju na območju šolskega okoliša,
ki obsega naslednja naselja: Blate, Breg pri Ribnici, Breže,
Bukovec pri Poljanah, Bukovica, Dane, Dolenja vas, Dole-
nje Podpoljane, Dolenji Lazi, Dule, Finkovo, Gornje Podpo-
ljane, Gorenji Lazi, Goriča vas, Grič, Grčarice, Grčarske
Ravne, Hrovača, Jelendol, Jelenov Žleb, Jurjevica, Kot pri
Rakitnici, Kot pri Ribnici, Lipovec, Makoše, Nemška vas,
Ortnek, Otavice, Prigorica, Rakitnica, Ribnica, Sajevec, Slat-
nik, Sušje, Škrajnek, Velike Poljane, Vrh pri Poljanah, Zado-
lje, Zapuže pri Ribnici, Zlati rep, Žlebič, Žukovo.

Podružnična šola Dolenja vas zadovoljuje potrebe po
osnovnošolskem izobraževanju od 1. do 4. razreda na ob-
močju šolskega okoliša, ki obsega naslednja naselja: Blate,
Dolenja vas, Grčarice, Grčarske Ravne, Jelendol, Jelenov
Žleb, Kot pri Rakitnici, Lipovec, Makoše, Prigorica, Rakitni-
ca.

Podružnična šola Sušje zadovoljuje potrebe po osnov-
nošolskem izobraževanju od 1. do 4. razreda na območju
šolskega okoliša, ki obsega naslednja naselja: Breže, Buko-
vec pri Poljanah, Dolnje Podpoljane, Dule, Finkovo, Gornje
Podpoljane, Gorenji Lazi, Ortnek, Sušje, Slatnik, Škrajnek,
Velike Poljane, Vrh pri Poljanah, Zlati rep, Žlebič, Žukovo.

Matična enota je Osnovna šola dr. Franceta Prešerna,
kjer je sedež zavoda. V matični enoti se vpisuje otroke v
osnovno šolo za celotni zavod.

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 01-601-6-96
Ribnica, dne 7. maja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Ribnica
mag. Andrej Mate l. r.

1709. Odlok o zazidalnem načrtu za območje
stanovanjske soseske R6 – S6 Mali Humec

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in 26/90 ter Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93 in 71/93) ter 21. člena statuta Občine Rib-
nica (Uradni list RS, št. 44/95, 41/96) je Občinski svet
občine Ribnica na 28. seji dne 7. aprila 1998 sprejel

O D L O K
o zazidalnem načrtu za območje stanovanjske

soseske R6 – S6 Mali Humec

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt za območje

stanovanjske soseske R6-S6 “Mali Humec” v Občini Ribni-
ca, ki ga je izdelala area – Line d.o.o. Cerknica, Podjetje za
prostorski, svetovalni in gradbeni inženering, v juniju 1996
in januarju 1997, pod številko 96/VII – 54.
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2. člen
Zazidalni načrt iz prejšnjega člena vsebuje:
Tekstualni del:
– obrazložitev,
– geodetska dokumentacija,
– besedilo odloka,
– ekonomska presoja,

Grafični del:
1. Izvleček iz dolgoročnega plana

– načini urejanja M 1 : 5000
– naselja in območja, ki se urejajo s M 1 : 50000

posebnimi plani
– naravni in kulturni spomeniki M 1 : 50000
– prometno omrežje
– območja infrastrukturnih objektov M 1 : 50000

in naprav izven naselij
– omrežje za oskrbo s pitno vodo M 1 : 50000
– odvajanje odpadnih vod
– energetsko omrežje M 1 : 50000

2. Programska zasnova
– prikaz območja M 1 : 5000
– idejna zasnova poselitve

3. Obstoječe stanje območja M 1 : 1000
4. Zazidalno ureditvena situacija M 1 : 1000
5. Namenska raba M 1 : 1000
6. Funkcionalno oblikovalske usmeritve

– lociranje objektov M 1 : 1000
7. – gabariti objektov
8. Hortikulturne ureditve M 1 : 1000

– situacija
– detajli

9. Prometne rešitve M 1 : 1000
– situacija
– prerezi

10. Načrt parcelacije M 1 : 1000
11. Meja območja na katastrskem načrtu M 1 : 1000
12. Idejne rešitve infrastrukture M 1 : 1000

(– kanalizacija, vodovod, elektrika, telefon)
13. Etape izvajanja M 1 : 1000

II. MEJE OBMOČJA

3. člen
Območje, ki se ureja s tem zazidalnim načrtom leži ob

robu starejše stegnjene pozidave s centralnimi dejavnostmi,
novejše organizirane ter odprtim prostorom. Območje je
pretežno namenjeno stanovanjski gradnji s poslovnimi de-
javnostmi v okviru objektov. Poslovna dejavnost ne sme
presegati 30% brutto uzurpirane površine proti celotni graje-
ni strukturi na določeni gradbeni parceli.

Območje je mešana stanovanjska gradnja, dopolnjena
s poslovno, trgovskimi, storitvenimi in gostinskimi dejavnost-
mi. V območju niso dovoljene proizvodne dejavnosti in de-
javnosti, ki povzročajo prekomeren hrup, vibracije, onesna-
ževanje zraka in voda ter nimajo zunanjih deponij. Skladiščni
prostori tako materiala, proizvodov ali odpadkov so le v
okviru zaprtih prostorov osnovnih gabaritov.

4. člen
Območje zazidalnega načrta R6-S6 Mali Humec po

funkcionalnih delih obsega naslednje parcele:

R6/S6 – D1 – dopolnilna gradnja
   (obstoječa pozidava)

R6/S6 – S2 – individualna stanovanjska gradnja
   (nova pozidava)

R6/S6 – P3 – pogojna zazidava
   (del nove pozidave pod posebnimi

    pogoji, ki se definirajo v lokacijskem
postopku)

III. FUNKCIJE OBMOČJA S POGOJI IZRABE

5. člen
Območje je razdeljeno na tri funkcionalne sklope:
– del območja z obstoječo pozidavo, individualnimi hi-

šami ruralnega značaja, se predlagajo rešitve v zvezi z na-
daljnjimi širitvami in prenovami objektov v skupen koncept,

– del nove pozidave, ki obsega pobočja griča Mali
Hunec, je namenjen stanovanjski gradnji z dopolninimi de-
javnostmi v okviru objektov,

– gradnja na območju, ki je opredeljeno kot pogojno
zazidljivo, je odvisna od rezultatov predhodnih zaščitnih ar-
heoloških raziskav. Gradnja na ostalih travnih površinah in
na območju predvidenega trga Mali Humec mora potekati
pod arheološkim nadzorom, zato so investitorji dolžni ta dela
pravočasno prijaviti LRZVNKD, ki bo nadzor izvajal.

Osnovna namembnost območja in seveda tudi objek-
tov so stanovanjski objekti. V okviru objektov pa je možno
poleg stanovanj urediti tudi prostore za razne dejavnosti, ki
ne motijo bivalnega okolja naselja kot celote.

V dokumentu so naznačene lokacije željenih javnih
dejavnosti, ker je smiselno dopolniti program s centralnimi
funkcijami in oblikovati sosesko kot zaključeno celoto z
vsemi (ne samo spalnimi) funkcijami.

Površine obsegajo:
A) območje individualne stanovanjske gradnje
– novogradnja (R6/S6 – S2 in R6/S6 – P3)
V pobočju ležeče prostostoječe stanovanjske hiše, ki

se navezujejo na novozgrajeni prometni skelet s prilagoditvi-
jo na razgiban relief. Gradnja je zasnovana v podolgovati
zasnovi, kjer je daljša stranica vzporedna s plastnicami,
kakor tudi sleme simetrične dvokapnice. Oblikovno je mož-
no na glavno os priključiti izzidek v pravokotni smeri, ki nudi
dodatno tlorisno površino za dopolnilne dejavnsti, ali tvori
dvorišče ali oblikuje bivalni zunanji ambient.

B) območje dopolnilne stanovanjske gradnje
– obstoječa pozidava (R6/S6 – D1)

Ob cesti ležeč kompleks obstoječe neorganizirane po-
zidave tvori z novim delom zazidave skupno sosesko, ki se
stika s centralnimi funkcijami celotnega naselja. Skladno z
oblikovalskimi zahtevami nove soseske se določajo pogoji
nadaljnjih širitev in oblikovanje objektov obstoječe pozidave.

C) osrednji trg
Na reliefnem prelomu je oblikovan manjši trg, ki po

svoji zasnovi poleg napajanja stanovanjskih objektov, tvori
osrednji prostor naselja. Glede na gravitacijsko zaledje je ta
osrednji prostor manjši, zato je tu predvideno samo izpo-
stavljeno oblikovana hortikulturna ureditev.

D) križišča in peš povezave
Zahteven prometni skelet tvori nekaj križišč, ki jih je

potrebno urediti kot dobre orientacijske točke. Kljub temu,
da je soseska namenjena individualni pozidavi planiramo
skupne peš povezave za lažje in hitrejše povezave v prečnih
smereh naselja. Ureditve rekreacijskih in igralnih površin so
izven obravnavanega območja. Delno so zagotovljene v ne-
posrednji bližini (šola in vrtec).
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6. člen
Vrste posegov v prostor
V obravnavanem R6/S6 – D1 območju so dovoljeni

naslednji posegi:
– redno vzdrževanje objektov, naprav in okolice,
– adaptacije,
– rekonstrukcije,
– prizidave – pogojno,
– nadzidave – pogojno,
– nadomestna gradnja,
– novogradnja (kot dopolnitev),
– spremembe namembnosti stanovanjskih objektov in

delov objekta za potrebe centralnih dejavnosti (nemoteča
obrt),

– gradnja za potrebe komunalne in prometne infra-
strukture,

– ureditev zunanjih, zelenih, in prostih površin.

7. člen
Gradnja prostostoječih objektov je dopustna na no-

vooblikovnih zemljiščih, pri čemer se upošteva oblikovanost
terena in velikost razpoložljive parcele skladno z urbanistič-
nimi konstantami. Zemljišče za gradnjo objektov mora biti
vsaj 1,5 krat večje od brutto etažne površine vseh objektov
na pripadajočem zemljišču.

8. člen
V območju R6/S6 – S2 in R6/S6 – P3 individualne

gradnje veljajo pogoji, ki se bodo lahko gradili s časovnim
zamikom:

– maksimalen vertikalen gabarit za individualno grad-
njo je dK + P + M,

– maksimalen horizontalen gabarit stanovanjskega
(glavnega) objekta je določen z obvezno izhodiščno točko v
načrtu oziroma mejo maksimalne tlorisne zasnove, kot je
določena v grafičnih prilogah (glej karta št. 6 in 7 – funkcio-
nalno rešitve),

– pri oblikovanju objektov je nujno upoštevati tipične
arhitekturne zasnove in člene, ki jih opredeljuje tipika posa-
mezne arhitekturne krajine,

– pri gradnji novih prostostoječih objektov je potrebno
upoštevati:

– glavno smer slemena,
– vzporednost slemen med seboj in z drugimi ele-

menti v prostoru,
– izhodiščno točko objekta (en vogal), ki tvori obliko-

vanost ulice,
– prilagojenost terenu z obsegom etaž ali medetaž,
– vsi pogoji so za vsak poseg prikazani v grafični

prilogi – karta št. 6 in 7,
– izgradnja dopolnilnih objektov tudi dozidave na funk-

cionalnih zemljiščih prostostoječih individualnih hišah je do-
voljena pod pogoji:

– tlorisna bruttoetažna površina vseh objektov na
zemljišču ne sme presegati 30% etažne površine stanovanj-
ske hiše,

– vertikalen gabarit dopolnilnih objektov in dozidav je
P + dP, ali v vkopanih primerih dK + P + dP,

– vsi dopolnilni objekti po namenu služijo kot dopol-
nitev stanovanjskim prostorom oziroma njihovi dopolnilni de-
javnosti,

– dopolnilna gradnja naj bo locirana ob stanovanjski
objekt tako, da ublaži močne višinske kontraste (P + M –
padajoč teren – oporni zid),

– dopolnilno gradnjo je nujno oblikovati v skladno
arhitektonsko celoto pozidave na parceli, oziroma težiti k
spojitvi objektov v eno grajeno strukturo na parceli,

– pri dozidavah je potrebno zagotoviti vsem varstve-
nim, sanitarno-tehničnim in požarnim predpisom (dostop,
dovoz, intervencija, hrup, osvetlitve, onesnaževanje zraka,
požarni obmiki ali ukrepi, moteči pogledi, itd.),

– vse nastale kaskade zaradi opornih zidov, ureditev
teras ali dopolnilne gradnje je nujno maksimalno zimzeleno
ozeleniti

– oporni zidovi se izvedejo po izgledu v kamiti izvedbi.

9. člen
– Ob povezovalni cesti so locirane parkirne površine

ter predvidena gradnja garažnih objektov.
– Na parkiriščih ni dovoljena gradnja garažnih ali dru-

gih sekundarnih objektov.
– Predvidene površine za parkiranje se ne sme zmanj-

ševati.
– Posamezni deli soseske se v prikazanem konceptu

povezujejo z bližnjicami za peš promet.
– Poleg promenadne aleje ima ob vstopu v naselje

ploščad s pogledom na širše območje in glavno regionalno
cesto ter leži v presečišču poti.

– Ob osrednjem delu se v zelenicah uredi igrišče za
najmlajšo populacijo prebivalstva.

– Dostopnost do novih stavbnih površin mora biti funk-
cionalno in varnostno v skladu z osnovnimi principi urejanja
novogradenj, oziroma prometno-tehnično varen.

– Intenzivnost rabe se s posameznim posegom ne sme
bistveno spreminjati.

– Vsi posegi morajo biti usklajeni s predpisi o požarni
varnosti, ter sanitarno tehničnimi predpisi.

10. člen
Spremembe namembnosti objektov so možne le v to-

likšni meri, da se ne spreminja pretežna namembnost ob-
močja. Ni dovoljeno vnašanje novih dejavnosti, ki bi negativ-
no vplivale na sedanjo namembnost. Objekt z novo na-
membnostjo ne sme motilno vplivati na bivalne in delovne
pogoje sosednjih in okoliških objektov. Dopustne so spre-
membe funkcij objektov za potrebe razvoja naselja kot do-
polnitev, predvsem centralnim dejavnostim.

Programi proizvodnih in drugih servisnih dejavnosti, ki
potrebujejo večje zunanje deponije in odprto skladiščenje,
ter obremenjujejo območje z emisijami hrupa in povečanjem
prometa, ne sodijo v območje.

11. člen
Gradnja pomožnih objektov, ki jih določa odlok o dolo-

čitvi objektov za potrebe občanov in njihovih družin (SDL, št.
9/86 in Uradni list RS, št. 15/94) je dopustna le, kadar v
sklopu obstoječih objektov ni možno zadovoljiti manjkajočih
prostorskih potreb in, ko dovoljuje velikost zemljišča, ki
mora biti večje 1,5 krat od brutto etažne površine vseh
objektov na skupnem dvorišču. Pri novogradnji se najprej te
potrebe rešujejo znotraj objekta. Kolikor pa je nujno graditi
pomožne objekte, se le ti locirajo v podaljšku obstoječih
smeri in so praviloma na eni strani navezani na glavni objekt.
Ti prizidani deli naj ne ovirajo preglednosti prometnih povr-
šin, ne ovirajo osončenja bivalnih prostorov sosednjih ob-
jektov in so oblikovani v skladno arhitektonsko celoto z
osnovnim objektom.

12. člen
Urbana oprema odprtega prostora kot so kioski, stojni-

ce, telefonske govorilnice, nadstreški, klopi, brisoleji, in
ulične svetilke morajo biti oblikovno poenoteni in skladni s
celostno podobo soseske. Pred izdajo dovoljenja za posta-
vitev teh vrst objektov in naprav je potrebno predložiti skico
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nameravanega posega, ki jo pristojna služba uskladi s ce-
lostno podobo uličnega izgleda ožjega območja soseske.

13. člen
Večja reklamna znamenja, informacijske table in turi-

stične oznake naj bodo praviloma postavljena na skupnih
lokacijah tako, da niso moteče za okoliški ambient, ter ne
ovirajo prometa in vzdrževanja komunalnih naprav. Pred iz-
dajo ustreznega dovoljenja za postavitev ulične opreme in
vsake oznake mora investitor predložiti skico nameravanega
posega, ki jo pristojna služba uskladi s celostno podobo
uličnega izgleda ožjega območja soseske.

Kolikor niso oznake, table, znamenja in druga ulična
oprema primerno vzdrževana, jih je dolžan investitor odstra-
niti po pogojih pristojne urbanistične inšpekcije, oziroma jih
odstrani komunalno podjetje na stroške investitorja.

14. člen
Lokacija za postavitev spominskega ali kakega druge-

ga obeležja naj bo izbrana na podlagi vsakokratne podrobne
urbanistične presoje prostora, tako da se s postavitvijo do-
polnjuje javni prostor.

15. člen
Velikosti gradbene parcele za individualno gradnjo so

določene z osnovnim načrtom parcelacije.
Velikost gradbene parcele mora omogočiti zadovoljitev

spremljajočih prostorskih potreb osnovne dejavnosti, razen
v primeru, če so potrebe v skupnem širšem prostoru (peš
aleja, igralne površine, skupna parkirišča itd.).

Hortikulturne ureditve

16. člen
Območja dosedanjih oblikovanih zelenih površin je po-

trebno obnoviti in ves čas vzdrževati. Območje urejanja se
tudi po hortikulturnem značaju deli na 3 funkcionalne sklope.

Zaradi izpostavljene lege so v zazidalno ureditveni si-
tuaciji (list št. 4) naznačene lokacija predpisane zasaditve z
visokimi avtohtonimi drevesi ter površine, ki se sanirajo z
nižjimi grmovnicami.

Potrebno je vzdrževanje vrtov ob individualnih hišah
vključno z objekti v vrtovih in ograjami ter zidovi. Dovoljena
je uporaba tudi drugih drevesnih in grmovnih vrst, ne samo
avtohtonih, kar velja tako za prostostoječe rastline, skupine
in žive meje.

17. člen
Naročnik ZN je obvezen določiti vzdrževalca vseh skup-

nih površin. Zelene površine je potrebno redno kositi in
vzdrževati posamezna drevesa, skupine dreves in druge
zelene sklope.

Eventualne nadomestitve odmrlega ali poškodovanega
rastja je vzdrževalec dolžan izvesti z istimi rastlinskimi vrstami.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE

18. člen
Povezave med posameznimi deli območja urejanja

omogoča načrtovan sistem cest in pešpoti, ki je funkcional-
no prirejen urbanistični zasnovi naselja, le-ta pa se prilagaja
oblikovanosti in danostim prostora.

19. člen
Območje zazidave je določeno z obodno parcelacijo.

Notranja parcelacija, ki je prikazana v grafičnem delu, je
obvezna. Lega in velikost objektov je definirana v grafičnih
prilogah ureditvenega načrta.

20. člen
Specifika posameznih lokacij znotraj soseske zahteva

specifične rešitve, ki so prikazane v grafičnih prilogah in so
obvezno izhodišče projektantom posameznih objektov.

21. člen
Pri oblikovanju arhitekturnih členov kot so: zunanji hod-

nik, hodnik na stebrih, mostovž, balkon, zunaje stopnišče,
arkade, vogalne arkade, opaž, zatrep, dimnik, ograja, vhod,
portal, stebri in slopi, vratni okvir, dvoriščni vhod, okno,
okenski okvir, fasadni elementi v ometu, v kamnu, v lesu, naj
projektanti v večji meri uporabljajo oblikovanje z usmeritvami
arhitekturne krajine (po prof. Fistru).

V. PROMETNE UREDITVE

22. člen
Osnovne prometne rešitve slonijo na obstoječi osnovni

mreži. Skladno s prometno zasnovo poteka motorni promet
po razvejanem cestem sistemu dvosmernih ulic.

23. člen
V delu naselja z individualno stanovanjsko gradnjo je

potrebno za potrebe parkiranja stanovalcev in obiskovalcev
predvideti prostore znotraj individualnih parcel.

24. člen
Za potrebe dopolnilnih dejavnosti v predelu individualne

gradnje je treba pred izdajo dovoljenja za dejavnost preveriti
zadostnost prostora za parkiranje na sami parceli in brez
večjih obremenitev za ožje okolje tudi primernost glede na
pogostost in varnost dostav in frekvence samega prometa.

25. člen
Intervencijski promet je dovoljen po vseh prometnih in

drugih utrjenih površinah.

26. člen
Peš promet je urejen ob vseh prometnih površinah.

Glavne dostopne ceste imajo urejen enostranski 1,2m širok
hodnih za pešce. Naselje po svoji zasnovi omogoča tudi
nekatere prečne povezave med prometnicami s peš kori-
dorji oblikovani z javnimi stopnišči, kot je razvidno v grafičnih
prilogah.

VI. POGOJI KOMUNALNEGA UREJANJA

27. člen
Vsi objekti morajo biti priključeni na obstoječe oziroma

novozgrajeno komunalno omrežje. Investitorji so obvezni
skladno z skupno izgradnjo primarnih vodov ter dinamiko
gradnje poskrbeti za potrebne priključke, ki tvorijo opremlje-
nost stavbnega zemljišča.

Komunalna oprema obsega omrežja in naprave za os-
krbo s pitno vodo, naprave in omrežje za odvajanje odpad-
nih vod, oskrbo z električno energijo, omrežje zvez ter plino-
vodno omrežje. Načrti komunalnih naprav morajo upoštevati
planske usmeritve, zasnove, ki so jih izdelale pooblaščene
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organizacije in v skladu z določili predpisov in pravilnikov
veljavnih na območju Občine Ribnica.

Komunalne ureditve morajo biti izvedene na način, ki
zagotavlja ustrezno varstvo okolja (zrak, vodo, tla) in ustrez-
no obrambno zaščito (varstvom pred požarom, oskrbo v
izrednih razmerah, zmanjšanje ogroženosti itd.)

Priključitev objektov na komunalne naprave je možna v
skladu s pogoji upravljalcev.

28. člen
Vodovodno omrežje

V območju zazidalnega načrta je potrebno zgraditi no-
vo vodovodno omrežje. Istočasno se zgradi tudi hidrantno
omrežje z nadzemnimi hidranti, ki se priključi na obstoječe
omrežje. Trasa omrežja in nadzemnih hidrantov je razvidna
iz situacije komunalnega omrežja (vodovod, kanalizacijsko
omrežje) v M 1 : 1000.

Vodovodno omrežje se priključi na obstoječe omrežje v
naselju Dolenja vas.

29. člen
Kanalizacijsko omrežje

V območju zazidalnega območja je potrebno zgraditi
novo kanalizacijsko omrežje, ločeno za fekalno in meteorno
kanalizacijo. Trasa kanalizacijskega omrežja in vseh sprem-
ljajočih objektov je razvidna iz karte komunalnih naprav v M
1:1000, ki je sestavni del zazidalnega načrta.

Fekalno in meteorno kanalizacijo na vzhodni strani za-
zidalnega območja se priključiti na kanal, ki je planiran oziro-
ma ga je potrebno zgraditi, to je kanal “A”, ki je predviden v
idejnem projektu, ki ga je izdelalo Cestno podjetje Novo
mesto.

Fekalno kanalizacijo zahodnega dela zazidalnega ob-
močja priključimo na novopredvideno čistilno napravo za
200 EE, ki je locirana ob lokalni cesti z možnostjo izpusta v
obstoječi potok.

Na trasi kanala 1 je predvideno črpališče za prečrpava-
nje iz nižje ležečega predela v jašek J15 in nato v čistilno
napravo.

Meteorno kanalizacijo pa na lokaciji jaška J19 preko
peskolova in lovilca olja speljemo v melioracijske kanale
proti področju Blata. Drugi del meteorne kanalizacije pa
pred čistilno napravo preusmerimo na peskolov in lovilec
olja v obstoječi potok.

30. člen
Ravnanje z odpadki

Komunalni odpadki se odvažajo na občinsko deponijo
komunalnih odpadkov. Posode za zbiranje odpadkov so
tipske. Tip in velikost posode določi upravljalec odvoza od-
padkov. Dostopi do zabojnikov morajo biti vedno dostopni s
specialnimi smetarskimi vozili za odvoz odpadkov.

Vsi koristniki odvoza so se dolžni ravnati v skladnu z
odlokom o obveznem odstranjevanju odpadkov na območju
Občine Ribnica.

Kolikor na posamezni parceli zaradi dopolnilne ali druge
dejavnosti nastajajo posebni odpadki, je potrebno v projektu
za pridobitev dovoljenj predvideti prostor za zbiranje in odvoz
skladno z zahtevami zdravstvene inšpekcije. Vse deponije za
potrebe dejavnosti morajo biti na zemljiščih investitorja.

31. člen
Pogoji za energetsko urejanje območja

Na območju zazidalnega načrta poteka visokonape-
tostno omrežje 20 kV, ki ga je potrebno prestaviti. Območje

se bo napajalo iz obstoječe trafo postaje, ki je locirana pri
osnovni šoli. Za področje novega zazidalnega načrta se
zgradi nova trafo postaja. Trasa omrežja in lokacija trafo
postaje je razvidna iz karte elektro omrežja, ki je sestavni del
zazidalnega načrta.

Trasa elektro omrežja poteka na nasprotni strani, kot
trasa vodovoda in kanalizacije.

Na isti trasi kot nizkonapetostno omrežje je tudi omrež-
je javne razsvetljave.

Za javno razsvetljavo uporabimo svetilke UE 283, viši-
ne 4 m.

Lokacija trafo postaj in trasa omrežja je razvidna iz karte
komunalnih naprav (elektro in telefonsko omrežje) v M 1 :
1000.

32. člen
Telekomunikacijsko omrežje

Na območju zazidalnega načrta ni telekomunikacijske-
ga omrežja. Priključitev telekomunikacijskega omrežja je v
ATC Dolenja vas. Na območju zazidalnega načrta se zgradi
kabelska kanalizacija.

Jaški PTT kabelske kanalizacije se izvedejo v takem
razporedu, da je mogoče priti s kabli v najbližja fasadna
razvodišča in iz njih nadaljevati priključevanje predvidenih
objektov.

Cevi za novo omrežje se položi vzporedno z elektro-
energetskim omrežjem.

Lokacija telefonskega omrežja je razvidna iz karte ko-
munalnih naprav (elektro in telefonsko omrežje) v M 1 :
1000.

VII. POGOJI VAROVANJA IN IZBOLJŠANJE OKOLJA

33. člen
Varstvo zraka

V območju ZN trenutno ni predvidena dejavnost, ki
predstavlja večjo nevarnost za onesnaževanje zraka. Predvi-
dena gostota malih kurišč pa lahko predstavlja povečano
emisijo, še zlasti ob uporabi slabših vrst goriva. Posebno
pozornost je potrebno posvetiti temu, da se ne bi povečale
emisije.

Za objekte tehnoloških dopolnilnih dejavnosti ali po-
sebna kurišča določi pogoje Hidrometeorološki zavod RS.

Pri objektih, ki imajo možnost izgradnje obratovalnic
dopolnilnih dejavnosti, je potrebno preveriti možnost preko-
mernega onesnaževanja zraka.

34. člen
Varstvo pred hrupom

Soseska Mali Humec je zaradi svoje lege nekoliko
izpostavljena prometnemu hrupu – tranzitni promet. S po-
sebnimi ukrepi želimo zmanjšati hitrosti in s tem tudi ublažiti
hrup. Po maksimalni dolžini ob cesti naj bodo protihrupne
ozelenjene bariere. Celotno območje zazidalnega načrta
spada v III. stopnjo varstva pred hrupom – mešano območ-
je, to je trgovsko-poslovno-stanovanjsko območje.

Mejne ravni hrupa za to območje so:
– dnevna 60 dBA – nočna 50 dBA,
kritične ravni za obravnavano območje so:
– dnevna 69 dBA – nočna 59 dBA,
mejne ravni hrupa za posamezen vir znotraj območja

ZN pa so:
– dnevna 48 dBA – nočna 58 dBA.
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V lokalih v pritličjih večnamenskih objektov niso dovo-
ljene hrupne dejavnosti, ki poslabšujejo bivalne pogoje so-
seske.

35. člen
Varstvo voda

Meteorne vode z utrjenih površin (parkirišč in ploščadi)
je potrebno pred iztokom očistiti s peskolovci, ki so oprem-
ljeni z lovilci olja.

Pri dopolnilnih dejavnostih definira pogoje za posamez-
no dejavnost pristojna inšpekcijska služba.

Po končani gradnji je potrebno območje urediti sklad-
no z rabo površin. Vse proste površine je potrebno urediti
zavarovanja zemljišč pred erozijo in prekomernim onesnaže-
vanjem sosednjih zemljišč.

36. člen
Protipožarna varnost

Pogoji protipožarne zaščite so podani v pogojih požar-
ne inšpekcije.

VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV

37. člen
Zazidalni načrt je obvezen za investitorje, projektante in

izvajalce vseh objektov in naprav, vključno s komunalnimi in
ostalimi posegi na obravnavanem območju. Določila zazidal-
nega načrta morajo biti smiselno uporabljena v lokacijskih
odločbah.

Poleg določil zazidalnega načrta je pri realizaciji po-
trebno upoštevati pogoje soglasodajalcev za vsak poseg v
prostor posebej.

Pri urejanju objektov in spremembi namembnosti ali pri
definiranju dopolnilnih dejavnosti v objektih je nujno upošte-
vati potrebe po dodatnih zunanjih površinah za potrebe ma-
nipulacije in parkiranja. Pri vsakem posegu je potrebno pre-
veriti zadostnost zunanjih površin in zagotoviti pregledne in
varne dostope in dovoze.

Izbor novih ali dopolnilnih programov mora projekt vklju-
čevati tudi presojo ekološke obremenitve okolja.

Projekt hortikulture mora biti posebej opredeljena ure-
ditev na zelenicah, ki spadajo k objektom. Vrste zelenja naj
bodo določene, pri čemer naj bo lastnikom prepuščena
svoboda pri izbiri in lociranju ozelenitve razen v delih, kjer so
označene nujne ozelenitve z ustrezno vegetacijo. Potrebno
je paziti pri preglednosti cestnega omrežja ter glavnim vedu-
tam naselja.

Pri izvajanju sprememb zazidalnega načrta morajo biti
glede na njihova določila upoštevani vsi veljavni gradbeno-
tehnični, prometni, sanitarno-higienski, varnostni in drugi
predpisi.

IX. KONČNE DOLOČBE

38. člen
Določila odloka o pomožnih objektih je potrebno smi-

selno prilagoditi tako, da tlorisna bruttoetažna površina vseh
objektov na zemljišču ne sme presegati 30% etažne površi-
ne stanovanjske hiše.

39. člen
Investitor se pred izdajo lokacijskega dovoljenja prido-

bi smernice zdravstvene inšpekcije za projektiranje glede
sevanja radona.

Za gradnjo novih prostostoječih objektov, dopolnilnih
objektov ter dozidav izdela registrirana gospodarska družba
za dejavnost urbanističnega načrtovanja lokacijsko doku-
mentacijo, ki je osnova za izdajo dovoljenja in projektiranje.

40. člen
Zazidalnega načrta za območje stanovanjske soseske

R6/S6 Mali Humec je na vpogled občanom, podjetjem in
drugim organizacijam na Občini Ribnica.

41. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem sprejetega načrta opravlja

pristojna inšpekcijska služba.

42. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 01-352-3/97
Ribnica, dne 7. aprila 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Ribnica
mag. Andrej Mate l. r.

1710. Sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi javne
infrastrukture na področju kulture v Občini
Ribnica

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 57/93, 57/94 in 14/95), 29. in 63.
člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju
kulture (Uradni list RS, št. 75/94) ter 21. in 74. člena
statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 44/95 in 41/96)
je Občinski svet občine Ribnica na 28. seji dne 7. 4. 1998
sprejel

S K L E P
o dopolnitvi sklepa o določitvi javne

infrastrukture na področju kulture v Občini
Ribnica

1. člen
V sklepu o določitvi javne infrastrukture na področju

kulture v Občini Ribnica (Uradni list RS, št. 70/97) se v
točki I. za številko 3 doda številka 4, ki glasi:

4. Marof, parc. št. 962/1, 962/2, 962/3, k.o. Ribni-
ca, zk. vl. št. 1072, DL Občina Ribnica

2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in prične veljati z

dnem objave.

Št. 01-611-2-96
Ribnica, dne 8. aprila 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Ribnica
mag. Andrej Mate l. r.
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1711. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za
pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini
Ribnica

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97 in 70/97)
in 21. člena statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št.
44/95) je Občinski svet občine Ribnica na seji dne 7. 4.
1998 sprejel

P R A V I L N I K
o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja

gospodarstva v Občini Ribnica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji in postopek za

dodeljevanje sredstev iz občinskega proračuna, sredstev
poslovnih bank in drugih institucij za pospeševanje razvoja
gospodarstva v Občini Ribnica.

2. člen
Sredstva se dodeljujejo kot:
a) enkratno nepovratno finančno pomoč delodajalcu,

ki zaposli za nedoločen čas delavca prijavljenega na zavodu
za zaposlovanje,

b) kreditiranje – posojila (dolgoročna in kratkoročna),
c) subvencioniranje obrestne mere,
č) garancijo za posojila bank in drugih finančnih organi-

zacij,
d) nepovratna sredstva za sofinanciranje podjetniškega

izobraževanja in svetovanja,
e) nepovratna sredstva za sofinanciranje sejemskih de-

javnosti in drugih promocijskih predstavitev.

3. člen
Sredstva se dodeljujejo za naslednje namene:
– nakup, graditev, prenovo in adaptacijo poslovnih pro-

storov,
– nakup opreme,
– odpiranje novih delovnih mest, razširitev in posodo-

bitev obstoječe proizvodnje in storitvenih kapacitet,
– nakup, urejanje, opremljanje zemljišč in pridobivanje

projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
– obratna sredstva,
– podjetniško izobraževanje in svetovanje,
– sejemske in promocijske aktivnosti,
– druge namene iz 2. člena tega pravilnika.

4. člen
Za sredstva lahko zaprosijo pravne in fizične osebe s

sedežem ali dejavnostjo v Občini Ribnica, in sicer:
– samostojni podjetniki,
– gospodarske družbe v zasebni ali mešani lastnini,
– zadruge.
Sredstva se dodeljujejo prosilcem s stalnim prebiva-

liščem v Občini Ribnica ter s slovenskim državljanstvom.

II. SREDSTVA ZA NEZAPOSLENE DELAVCE

5. člen
Sredstva se dodelijo za namene:
a) če nezaposleni delavec postane samostojni podjet-

nik ali podjetnik,

b) če nezaposlenega delavca za nedoločen čas zaposli
samostojni podjetnik ali podjetnik.

Višina sredstev za posamezni namen se določi z razpi-
snimi pogoji.

6. člen
V primeru, da na novo zaposleni delavec postane brez-

poselni pred pretekom dveh let in upravičenec ne zaposli v
30 dneh drugega delavca za nedoločen čas ali da obratoval-
nica preneha delovati, mora upravičenec, ki je dobil finanč-
na sredstva, vrniti vsa dodeljena sredstva v roku 10 dni s
pripadajočimi obrestmi, ki se določijo v pogodbi.

V primeru, da gre obratovalnica ali podjetje v stečaj, se
terjatev prijavi v stečajno maso.

7. člen
Pred nakazilom sredstev se med upravičencem do teh

sredstev in županom Občine Ribnica sklene pogodba z
ustreznim zavarovanjem (z zavarovalnico, vknjižba na nepre-
mičnine ali drugo ustrezno zavarovanje). Stroške zavarova-
nja nosi upravičenec.

III. POSOJILA

8. člen
Posojila se dodeljujejo preko poslovne banke, s katero

sklene župan Občine Ribnica ustrezno pogodbo.

9. člen
Sredstva v obliki posojila se prednostno dodeljujejo:
a) dejavnostim, ki so razvojno perspektivne,
b) deficitarnim dejavnostim,
c) dejavnostim, ki so razvojno usmerjene ali nado-

meščajo uvoz,
d) dejavnostim iz točk od a do d, ki bodo omogočile

večje število novih delovnih mest, da so ekološko primerne,
se organsko vraščajo v okolje in bo nova zaposlitev trajala
nedoločen čas.

10. člen
Dolgoročna posojila se dodeljujejo z najdaljšo dobo

vračanja 5 let. Višina posojila ne sme presegati 30% predra-
čunske vrednosti investicije oziroma je lahko najvišja vsota
posojila 100.000 DEM v tolarski protivrednosti.

Posojila za obratna sredstva se dodeljujejo z dobo vra-
čanja do 1 leta. Višina posojila za obratna sredstva se določi
v dogovoru s poslovno banko.

11. člen
Dokumentacija, ki jo mora prosilec predložiti:
a) vloga, ki vsebuje: ime in priimek, naslov obratovalni-

ce ali podjetja, šifro dejavnosti, opis investicije, opis in pred-
računsko vrednost investicije, finančno konstrukcijo celotne
investicije, število zaposlenih pred in po zaključitvi investici-
je, obrazec BON-1 in BON-2.

b) dokazila glede na vrsto investicije:
– pri nakupu poslovnih prostorov, notarsko overjeno

kupoprodajno pogodbo,
– pri gradnji ali adaptaciji poslovnih prostorov, gradbe-

no dovoljenje oziroma priglasitev del in predračun ali najem-
no pogodbo, ki mora biti sklenjena najmanj za dobo vrača-
nja posojila,

– pri nakupu opreme, predračun ali račun ali kupopro-
dajno pogodbo.

a) ostala dokazila v skladu z zahtevo poslovne banke,
b) izpolnjevati pogoje, ki jih določa 4. člen tega pravil-

nika.
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IV. SUBVENCIONIRANJE OBRESTNE MERE

12. člen
Prosilec lahko zaprosi za subvencioniranje obrestne

mere za posojila, ki jih odobravajo poslovne banke in druge
finančne organizacije.

13. člen
Dokumentacija za subvencioniranje mora vsebovati:
– vlogo, ki vsebuje: ime in priimek, naslov obratovalni-

ce ali podjetja, šifro dejavnosti, opis investicije, opis in pre-
dračunsko vrednost investicije, finančno konstrukcijo celot-
ne investicije, število zaposlenih pred in po zaključitvi inve-
sticije, obrazec BON-1 in BON-2.

– pogodbo o dodelitvi posojila poslovne banke ali dru-
ge finančne organizacije in oceno bonitete posojilojemalca.

14. člen
O subvencioniranju obrestne mere se med upravičen-

cem do subvencioniranja in županom Občine Ribnica skle-
ne ustrezna pogodba.

V. GARANCIJA ZA NAJETA POSOJILA

15. člen
Najemnik posojila pri poslovni banki ali drugi finančni

organizaciji lahko zaprosi za garancijo za najeto posojilo.
Skupna vrednost danih garancij lahko doseže do 50%

celotnih sredstev v posamičnem letu. Garancija se lahko
dodeli samo za tekoče leto.

16. člen
Vloga za dodelitev garancije mora vsebovati: ime in

priimek, naslov obratovalnice ali podjetja, šifro dejavnosti,
opis dejavnosti, opis in predračunsko vrednost investicije,
finančno konstrukcijo celotne investicije, število zaposlenih
pred in po zaključitvi investicije, višino posojila, za katero se
prosi garancija.

17. člen
Vlogi za garancijo mora prosilec priložiti zaradi zavaro-

vanja terjatve zemljiškoknjižni izpisek lastnih nepremičnin ali
nepremičnin porokov, da se vknjiži zastavna pravica pri pri-
stojnem sodišču v korist Občine Ribnica.

Vse stroške zemljiškoknjižnega zavarovanja nosi prosi-
lec garancije.

VI. SREDSTVA ZA PODJETNIŠKO IZOBRAŽEVANJE IN
SVETOVANJE

18. člen
Sofinancira se dva namena:
a) Izobraževanje vodilnih in vodstvenih kadrov ter redno

zaposlenih delavcev v podjetjih, ki izvajajo svoje projekte ali
poslovne načrte za svojo prenovo.

b) Specialistično svetovanje pri sprejemanju poslovnih
odločitev.

19. člen
Izobraževanje vodilnih in vodstvenih kadrov ter redno

zaposlenih delavcev v podjetjih, ki izvajajo svoje projekte ali
poslovne načrte za svojo prenovo, kakor tudi specialistično
svetovanje pri sprejemanju poslovnih odločitev, se sofinan-
cira v višini do 30% načrtovanega obsega potrebnih sred-
stev za izobraževanje oziroma svetovanje.

20. člen
Vloga za uveljavljanje izobraževanja mora vsebovati:

ime in priimek, naslov obratovalnice ali podjetja, šifro dejav-
nosti, opis dejavnosti, program izobraževanja za tekoče leto
in poslovni načrt, potrdilo o plačanih stroških izobraževanja,
izjava, da program ni financiran iz državnih virov.

VII. SREDSTVA ZA SOFINANCIRANJE SEJEMSKIH
DEJAVNOSTI IN DRUGIH PROMOCIJSKIH

PREDSTAVITEV

21. člen
Sofinanciranje je namenjeno udeležbi samostojnih pod-

jetnikov in gospodarskih družb na sejmih doma in v tujini.
Pogoja za uveljavljanje sredstev sofinanciranja sta:

– Sejem mora imeti karakter mednarodnega sejma.
– Sejem mora predstavljati promocijo kraja in njegovih

značilnosti.
– Program sejemske predstavitve občine mora biti pred-

hodno dogovorjen in usklajen z ostalimi promocijskimi aktiv-
nostmi občine.

Sofinancira se tudi druge promocijske predstavitve za
katere prav tako velja, da morajo biti usklajene s promocij-
skimi aktivnostmi občine.

VIII. NATEČAJ

22. člen
Sredstva za pospeševanje razvoja gospodarstva se do-

deljujejo na podlagi javnega natečaja.
Natečaj za pridobivanje sredstev za pospeševanje raz-

voja gospodarstva se objavi praviloma dvakrat in traja 30 dni
od dneva objave.

23. člen
Prošnjo za pridobitev sredstev s prilogami vložijo prosil-

ci na oddelku za gospodarstvo in kmetijstvo občinske upra-
ve Občine Ribnica, kjer lahko pridobijo tudi ostale informa-
cije.

Prošnje prouči oddelek za gospodarstvo in kmetijstvo
in pripravi predlog odobritve.

Župan Občine Ribnica odloči o odobritvi sredstev s
sklepom, ki se vroči vsem prosilcem v 8 dneh po sprejemu.

24. člen
Oddelek za gospodarstvo in kmetijstvo spremlja in kon-

trolira namensko porabo sredstev, pridobljenih po tem pra-
vilniku.

O namenski porabi sredstev za pospeševanje razvoja
gospodarstva poroča župan Občinskemu svetu Občine Rib-
nica v skladu z odlokom o proračunu dvakrat letno.

25. člen
Razmerje med posameznimi oblikami dodeljenih sred-

stev iz 2. točke tega pravilnika določi Občinski svet Občine
Ribnica ob sprejetju proračuna.

Različne oblike dodeljenih sredstev za pospeševanje
razvoja gospodarstva iz 2. člena se med seboj ne izklju-
čujejo.

26. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravil-

nik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja obrti in
podjetništva v Občini Ribnica.
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27. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 01-414-03-2/98
Ribnica, dne 7. aprila 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Ribnica
mag. Andrej Mate l. r.

ROGATEC

1712. Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto
1998

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) in 70. člena statuta Občine Rogatec
(Uradni list RS, št. 42/95, 19/96 in 30/97) je Občinski
svet občine Rogatec na 28. redni seji dne 9. 4. 1998
sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Rogatec za leto 1998

1. člen
S tem odlokom se ureja financiranje nalog, ki jih v

skladu z ustavo in zakonom opravlja občina.

2. člen
Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 1998

znašajo 224.665,116 SIT.

3. člen
Proračun občine sestavlja bilanca prihodkov in odhod-

kov ter račun financiranja.

4. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma ena-

komerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov
in odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni v odloku, v
splošnem delu proračuna, posebnem aktu občine ali s po-
godbo med občino in uporabnikom drugače določeno.

5. člen
Uporabniki smejo prevzemati obveznosti v imenu obči-

ne le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za
posamezne namene.

6. člen
Uporabniki morajo sredstva, ki so jim zagotovljena v

proračunu uporabljati za namene, za katera so jim bila dana
in v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju
z njimi.

7. člen
Sredstva proračuna se lahko razporejajo na uporabni-

ke do konca leta, za katero je proračun sprejet.

8. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan

skrbi, da se med letom prihodki razporejajo skladno z njiho-
vim pritekanjem.

9. člen
Če prihodki proračuna med letom ne pritekajo v predvi-

deni višini, lahko župan, da bi ohranil proračunsko ravnotež-
je, začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v posebnem
delu proračuna razporejena za posamezne namene ali zača-
sno zadrži uporabo teh sredstev.

10. člen
Župan sme v okviru skupnega obsega proračunskih

sredstev spreminjati namen in višino sredstev, ki so v prora-
čunu razporejena za posamezne namene, če s tem ni bis-
tveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovlje-
na sredstva.

O odločitvah iz prejšnjega odstavka mora župan dobiti
soglasje občinskega sveta.

11. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov

proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se
lahko za začasno kritje uporabijo sredstva rezerve občine in
tekoče proračunske rezerve ali najame posojilo največ 5%
sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca pro-
računskega leta. O najetju posojila odloča župan.

12. člen
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago

listino, s katero se zagotavljata obveznost in višina izplačila.

13. člen
Za zakonito uporabo sredstev, ki so uporabniku razpo-

rejena iz proračuna je odgovoren predstojnik ali poslovodni
organ uporabnika, oziroma druga pooblaščena oseba kot
odredbodajalec.

Poleg osebe iz prejšnjega odstavka je za zakonito upo-
rabo sredstev odgovoren tudi vodja računovodstva pri upo-
rabniku.

14. člen
Župan odloča o uporabi proračunske rezerve, ki je

namenjena za pokrivanje nepredvidenih ali premalo predvi-
denih proračunskih odhodkov.

15. člen
Od odhodkov iz 2. člena izločamo 1,500.000 SIT v

rezervni sklad Občine Rogatec.
Izločanje v rezerve se praviloma izvrši vsak mesec,

vendar najpozneje do 31. decembra tekočega leta.

16. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o uporabi sredstev

rezerv Občine Rogatec za namene iz 12. člena zakona o
financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94).

17. člen
Občinski svet opravlja nadzor nad politiko in smotr-

nostjo porabe sredstev občinskega proračuna. Da bi občin-
ski svet ali od njega pooblaščeni organ lahko opravljal ta
nadzor, mu morajo porabniki na njegovo zahtevo pošiljati
poročila in podatke o izvajanju nalog.

18. člen
Za proračun pristojni organ občine opravlja nadzor nad

finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem upo-
rabnikov glede na namen, obseg in dinamiko porabe sred-
stev.
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Če za proračun pristojni upravni organ občine pri oprav-
ljanju proračunskega nadzora pri uporabnikih ugotovi, da se
sredstva ne uporabljajo za namene, za katere so bila dode-
ljena, mora zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter
o tem obvestiti župana.

19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-27/98
Rogatec, dne 9. aprila 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogatec

Anton Roškar, dipl. inž. l. r.

1713. Odlok o dopolnitvi odloka o organizaciji in
delovnem področju občinske uprave

Na podlagi 50. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 6/97 in 70/97),
17. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list
RS, št. 32/93), 8. člena odloka o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 21/96), 8. člena zakona o stavb-
nih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in 17. člena statuta
Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 42/95, 19/96 in 30/97)
je Občinski svet občine Rogatec na 28. redni seji dne 9. 4.
1998 sprejel

O D L O K
o dopolnitvi odloka o organizaciji in delovnem

področju občinske uprave

1. člen
V odloku o organizaciji in delovnem področju občinske

uprave (Uradni list RS, št. 40/97) se za 5. členom dodajo
novi 5.a, 5.b, 5.c in 5.d člen, ki glasijo:

»5.a člen
V okviru občinske uprave se ustanovi režijski obrat za

opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb za:
– oskrbo končnih porabnikov z zemeljskim plinom po

javnem plinovodnem omrežju,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.

5.b člen
Režijski obrat opravlja oskrbo z zemeljskim plinom na

območju Občine Rogatec in to za naselja, kjer je zgrajeno
plinovodno omrežje in omogočena priključitev nanj.

5.c člen
Režijski obrat poleg neposrednega izvajanja gospodar-

ske javne službe opravlja še upravne in strokovne naloge, ki
se nanašajo na:

– določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem
za posege v prostor in okolje, če ti zadevajo infrastrukturne
objekte in naprave oskrbe z zemeljskim plinom,

– dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infra-
strukturne objekte in naprave oskrbe z zemeljskim plinom.

Režijski obrat opravlja tudi naloge iz pristojnosti oddel-
ka za gospodarstvo, okolje in prostor, ki se nanašajo na:

– razvoj, načrtovanje in pospeševanje oskrbe s plinom,
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in

napravami, potrebnimi za oskrbo z zemeljskim plinom.

5.d člen
Režijski obrat opravlja gospodarsko javno službo go-

spodarjenja s stavbnimi zemljišči, ki obsega:
– pridobivanje, prodajo, menjavo zemljišč za gradnjo
– graditev javne infrastrukture, s katero se zagotavlja

uporabnost zemljišč glede na njihov namen (opremljanje
stavbnih zemljišč).«

2. člen
Prvi odstavek 7. člena se dopolni tako, da glasi:
»Oddelke, službe in Režijski obrat vodijo vodje, ki so

višji upravni delavci«.

3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-30/98
Rogatec, dne 9. aprila 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogatec

Anton Roškar, dipl. inž. l. r.

SEMIČ

1714.  Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in
družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje
od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine
Semič – dopolnitev 1996

Na podlagi 17. člena statuta Občine Semič (Uradni list
RS, št. 38/95), 43. člena zakona o urejanju prostora (Urad-
ni 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
Semič na seji dne 26. 2. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih

sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in

družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje
od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine

Semič – dopolnitev 1996

1. člen
(uvodne določbe in razlog za spremembe in dopolnitve)

Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje
od leta 1986 do leta 2000 (Skupščinski Dolenjski list, št.
13/90 št. ter Uradni list RS, št. 57/95) in družbenega plana
Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 1990
(Skupščinski Dolenjski list, št. 2/87, 7/91, 11/91 in Urad-
ni list RS, št. 45/95 in 57/95), ki veljajo na prostoru Občine
Semič na podlagi drugega odstavka 22.a člena zakona o
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lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in
14/95) in se nanašajo na:

– dopolnitev ureditvenih območij naselij z uskladitvijo
posegov na 1. območja kmetijskih zemljišč,

– opredelitev novih območij varstva naravne in kulturne
dediščine,

– določitev območja novih vodnih virov,
– določitev načinov urejanja prostora.
Celotno besedilo sprejetih odlokov se ob upoštevanju

sprememb in dopolnitev nadomesti z naslednjim besedilom:

I. DOLGOROČNI PLAN

2. člen
V poglavju 3.9. Razvojne usmeritve v prostoru in var-

stvo okolja, se posamezna podpoglavja delno dopolnijo ozi-
roma spremenijo tako, da glasijo:

3.9.1. Strategija urejanja prostora in organizacija de-
javnosti v prostoru

Poselitev in organizacija dejavnosti v prostoru
Osnovni pogoj za skladnejši družbenogospodarski raz-

voj v prostoru je izoblikovanje in izvajanje strategije razvoja
poselitve, ki bo omogočala na eni strani učinkovito in eko-
nomsko upravičeno omrežje naselij, boljše pogoje za življe-
nje v mestnem naselju in na podeželju, nemoten razvoj in
smotrno organizacijo vseh dejavnosti v prostoru, racionalno
koriščenje neobnovljivih naravnih virov, izboljšanje in varo-
vanje okolja, naravnih in ustvarjenih vrednot.

a) Strategija dolgoročnega razvoja poselitve in razvoja
dejavnosti v prostoru

Za zagotovitev skladnega dolgoročnega razvoja poseli-
tve in organizacije dejavnosti v prostoru bomo upoštevali
naslednjo strategijo razvoja:

1. Demografski razvoj (ki bo temeljil na naravni rasti in
pozitivnih selitvenih tokovih, ki bodo manjši kot v preteklosti)
bo potekal skladno z že oblikovano politiko policentričnega
razvoja. Pri tem je naša strateška usmeritev, da bo naravni
porast prebivalstva obstajal znotraj posameznih gravitacij-
skih območij oskrbnih vasi. S takšno strateško usmeritvijo
bomo ohranjali vitalnost celotnega prostora Občine Semič.

2. Z omrežjem naselij in z usmeritvami za razvoj naselij
po omrežju naselij bomo v prostoru občine ustrezno razme-
stili prebivalstvo in (sekundarne, terciarne in kvartarne) de-
javnosti v prostor.

3. Za preprečevanje odseljevanja prebivalstva iz hribo-
vitih in manj razvitih območij občine bomo zagotovili boljšo
prometno povezanost teh krajev, z ureditvijo osnovnega ko-
munalnega standarda, boljšo osnovno dnevno preskrbo in z
drugimi aktivnostmi.

4. Razvoj kmetijstva in gozdarstva bomo primarno po-
speševali z učinkovitim gospodarjenjem s kmetijskimi zem-
ljišči in gozdovi. To usmeritev bomo lahko dosegli z uskladi-
tvijo dolgoročne namenske rabe površin z uresničevanjem
dolgoročnih razvojnih programov kmetijstva in gozdarstva.

5. Dejavnosti v prostoru bomo usmerjali tako, da bodo
le-te imele čim manjše negativne vplive na okolje. Za izbolj-
šanje sedanjih negativnih vplivov na okolje (onesnaževanje
vode, zraka, tal, prekomeren hrup) bomo izdelali ustrezne
sanacijske programe ter izvajali ukrepe sanacije.

6. Naravno in kulturno dediščino bomo ohranjali s pra-
vočasnim vrednotenjem te dediščine. Z revitalizacijo vaških
jeder bomo obnovili star gradbeni fond ter tako omogočili
vitalnost ruralnih naselij.

7. Na področju širšega zaledja Črmošnjic bomo uskla-
dili navzkrižne interese turističnih aktivnosti in produktov
(predvsem potreb za razvoj smučišča Gače ter površin za

šport in rekreacijo) s kmetijskimi in gozdarskimi ureditvami,
ter naravovarstvenimi pogoji. To območje bomo razvijali kot
perspektivno turistično območje občine.

b) Operativne usmeritve za razvoj naselij
Skladen in načrten razvoj naselij, njihovo urejanje in

graditev bomo zagotavljali predvsem s:
– smotrno uporabo obstoječih stavbnih zemljišč,
– prenavljanjem in izboljšanjem obstoječega stavbne-

ga fonda,
– dolgoročnimi programi za pridobivanje in urejanje

stavbnih zemljišč,
– usklajenim razvojem terciarnih in kvartarnih dejavno-

sti,
– urbanistično oblikovalskim urejanjem, ohranitvijo in

izboljšanjem značilnega oblikovanega izraza posameznih na-
selij,

– dvigom komunalnega standarda,
– izboljšanjem prometnih povezav v naseljih in med

naselji,
– ureditvijo telekomunikacijskih povezav.
Na podlagi teh operativnih usmeritev bodo v prvi fazi pri

razvoju naselij prednostne naslednje naloge:
1. V pomembnejših naseljih (naselja občinskega po-

mena ter oskrbni centri):
– stanovanjsko graditev bomo načrtovali tako, da bo

čimbolj racionalna in oblikovalsko najprimernejša, vendar
bomo upoštevali tiste vrednosti, ki jih prebivalci iščejo v
svojem okolju;

– gradnjo bomo usmerjali (kolikor bo le mogoče) na
slabša kmetijska oziroma slabša gozdna zemljišča, pri tem
pa bomo upoštevali možnosti priključitve na prometno in
komunalno infrastrukturo;

– urejanje stavbnih zemljišč bomo učinkoviteje zago-
tavljali z usmerjanjem novogradenj v posamezna zaključena
območja;

– gradnjo bomo predvsem usmerjali k zapolnjevanju
obstoječih stanovanjskih predelov ter pospeševali prenovo
že pozidanih območij naselij in jedra Semiča.

2. V lokalno oskrbnih centrih ter v drugih naseljih:
gradbeni razvoj teh naselij bomo praviloma prilagajali obsto-
ječim mejam naselij, pri načrtovanju pa dajali večji poudarek
celoviti in parcialni prenovi celotnih ali delov naselij, sanacij-
skim programom, omogočali celovito zasnovo nadomestne
gradnje, zagotovili osnovno prometno in komunalno oprem-
ljenost.

c) Operativne usmeritve za razvoj dejavnosti v prostoru:
– industrijsko bomo razvijali pretežno na obstoječih lo-

kacijah. Manjše obrate bomo odpirali v lokalno oskrbnih
centrih, da zagotovimo prebivalstvu možnost zaposlitve blizu
doma, ob upoštevanju omejitev pri izboru bodočih proizvod-
nih dejavnosti in možnosti umestitve objektov v prostor,

– površine za dejavnosti terciarnega in kvartarnega sek-
torja bomo zagotavljali predvsem z boljšo ureditvijo sedanjih
vaških oskrbnih centrov ter s prenovo vaških jeder in jedra
Semiča. Dodatne površine bomo zagotavljali v Semiču,

– osnovna usmeritev razvoja v ruralnem prostoru mora
upoštevati obstoj in razvoj kmetijstva ter gozdarstva kot os-
novne funkcije tega prostora. Samo na podlagi razvitega
kmetijstva in gozdarstva bo mogoče razvijati tudi dopolnilne
dejavnosti, kot so turizem, drobno gospodarstvo itd.

č) Usmeritve razvoja sekundarnih počitniških bivališč:
Temeljne usmeritve za nadaljnji razvoj sekundarnih po-

čitniških bivališč so:
Gradnja počitniških hiš je lahko le na komunalno ureje-

nih parcelah, zato bomo za taka območja izdelali zazidalne
načrte in podrobne oblikovalske usmeritve za arhitekturo
objektov:
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– za opredelitev potencialnih lokacij za gradnjo počit-
niških ali stanovanjskih kapacitet bo občina pripravila po-
sebno študijo ter vrsto in količino opredelila po definiranju
turističnega proizvoda Semič,

– preureditev opuščenih kmetijskih objektov na območ-
ju opuščenih kočevarskih naselij je možna ob upoštevanju
usmeritev strokovne službe za varstvo naravne in kulturne
dediščine. V hribovitih območjih je možna gradnja posamez-
nih počitniških hiš znotraj naselja, ob upoštevanju gabarita iz
temeljnih arhitektonskih elementov grajene strukture,

– nadaljnja gradnja sekundarnih počitniških bivališč bo
temeljila na kompleksni in podrobni proučitvi že obstoječih
ali potencialno primernih območij.

d) Organizacija omrežja naselij in razvoja dejavnosti v
prostoru:

Za enakomernejši razvoj in porazdelitev dejavnosti v
prostoru občine ter za zagotavljanje družbeno in gospodar-
sko smotrne prostorske organizacije proizvodnje, storitve,
oskrbe, bivanja in drugih dejavnosti ter zagotavljanje boljše-
ga standarda bomo razvili naslednje tipe naselij:

– Pomembnejše lokalno središče – center Občine Se-
mič

Naselje Semič se bo krepilo v osrednji občinski center
in sicer kot upravno, kulturno in gospodarsko središče obči-
ne. Naselje ima značaj mestnega naselja in ima s krepitvijo
urbanih funkcij možnost pridobiti status mesta. Naselje se
bo razvijalo kot osrednji oskrbni center občine.

Glavna razvojna funkcija naselja je krepitev terciarnih in
kvartarnih dejavnosti v centru naselja ter ustvarjanje ugodnih
pogojev pri pridobivanju in opremljanju stavbnih zemljišč za
potrebe malega gospodarstva. Proizvodne dejavnosti bomo
ohranjali na območju sedanje tovarne Iskra. Zagotavljali bo-
mo ustrezne površine za stanovanjsko gradnjo, tudi v kombi-
naciji z oskrbnimi dejavnostmi. Za potrebe športnih dejavno-
sti bomo namenili večje površine ob osnovni šoli, za kultur-
ne dejavnosti pa v jedru naselja.

V gravitacijsko območje Semiča sodijo naselja Starihov
vrh, Kot pri Semiču, Trebnji vrh, Sadinja vas, Gaber pri
Semiču, Trata, Mladica, Vavpča vas, Coklovca, Sela pri
Semiču, Kašča, Vrtača pri Semiču, Oskoršnica, Podreber,
Brezje, Pugled, Lipovec in Nestoplja vas.

– Oskrbni centri (vasi)
Štrekljevec:
Štrekljevec bomo razvijali kot oskrbni center vzhodne-

ga dela občine. Oskrbne funkcije naselja bomo koncentrira-
li ob lokaciji gasilnega doma v nadaljevanju novejše pozida-
ve. Skladno z razvojnimi projekti bo v naselju zagotavljali tudi
površine za kulturo, turistične aktivnosti ter ponudbo zaled-
nega področja vinorodnih goric Osojnika in Malin. Nove
stanovanjske površine bomo predvideli za naravni prirast
prebivalstva širšega območja.

V gravitacijsko območje tega naselja sodijo naselja Bre-
zova reber, Maline pri Štrekljevcu, Osojnik, Kal, Praproče,
Sodji vrh in Gradnik, Omota.

Črešnjevec:
Naselje bomo razvijali kot drugi oskrbni center ožjega

območja vzhodnega dela občine, na katerega gravitirajo
naslednja naselja: Cerovec, Hrib pri Cerovcu in Krvavčji vrh.
Širitev naselja in razvoj dejavnosti bomo omogočali pred-
vsem v sklopu dopolnitve nastajajočega centra ob lokalni
cesti, ki sodi pod naselje Cerovec, v Črešnjevcu pa bomo
novogradnje usmerili v zgoščevanje obstoječe pozidave. V
naselju bomo pospeševali tiste dejavnosti, ki pomenijo manj-
šo obremenitev za okolje, oziroma dejavnosti, ki jih bo po
arhitektonski zasnovi in povzročenih vplivih na okolje možno
prilagoditi stanovanjskemu okolju.

Stranska vas:
Naselje bomo razvijali kot tretji oskrbni center ožjega

območja vzhodnega dela občine, na katerega gravitirajo
naslednja naselja: Krupa, Moverna vas, Vinji vrh, Brstovec,
Praprot.

Stanovanjske površine bomo zagotavljali z manjšimi
širitvami. Ob vključevanju naravne in kulturne dediščine bo
območje Stranske vasi definirano kot turistično območje.

Črmošnjice:
Kočevski Rog je osrednji potencial za razvoj turističnih

aktivnosti zahodnega dela občine z vključevanjem naravne
in kulturne dediščine. Z razvojem turističnega centra ter
možno revitalizacijo nekaterih naseljih ob komunikaciji do
Gač ima naselje Črmošnjice poseben status in sicer kot
naselje s poudarjeno turistično funkcijo. V naselju bomo
pospeševali dejavnosti, ki neposredno izboljšujejo turistično
ponudbo občine, stacionarne kapacitete in objekte, ki jih
lahko povezujemo kot izhodišče za vstop v regijski park
Kočevska Kolpa.

V gravitacijsko območje Črmošnjic sodijo naslednja
naselja: Mašelj, Srednja vas, Brezovica, Blatnik pri Črmoš-
njicah, Vrčice, Sela pri Vrčicah, Komarna vas, Gričice, Ga-
če in Planina.

Rožni dol:
Rožni dol bomo razvijali kot oskrbno naselje za gravita-

cijsko območje naselij Hrib, Brezje, Potoki, Preloge, Pribiš-
je in Gor. Laze. Na tem območju bomo razvijali turizem na
kmetih, v povezavi s širšim zaledjem Semiča in Dolenjskih
Toplic. Površine za stanovanjsko gradnjo bomo zagotavljali
za naravni prirast prebivalstva.

– Ostala naselja
Ostala naselja so pretežno ruralnega značaja, ki zaradi

bližine večjih središč zgubljajo svojo funkcijo, imajo pa tudi
stagnacijo prebivalstva. Ta naselja v bodoče ne bomo širila,
dejavnosti pa bomo usmerjali tako, da zaustavimo praznje-
nje vasi. Predvsem bomo težili k zagotavljanju ustrezne dnev-
ne oskrbe prebivalcev teh območij.

3.9.2. Raba in preobrazba prostora
Postopoma bomo spreminjali sedanjo namensko rabo

prostora. Spremembe bodo najmočnejše v hribovitih ob-
močjih, kjer se prejšnje obdelovalne površine zaraščajo. S
krčenjem jih bomo usposabljali za višinske pašnike. Na ni-
žinskem območju občine in na drugih zemljiščih, ki so pri-
merna za kmetijsko obdelavo, bomo izvajali agromelioracij-
ska dela.

Pri usklajevanju navzkrižnih interesov, ki jih povzroča
gospodarski in socialni razvoj pri namenski rabi prostora,
bomo upoštevali obvezna izhodišča dolgoročnega plana
Republike Slovenije, s katerim so opredeljeni širši družbeni
interesi, obvezna izhodišča občine, s katerimi so opredelje-
ni občinski družbeni interesi, 6. in 7. člen zakona o urejanju
prostora (Uradni list SRS, št. 18/84) in 8. člen zakona o
kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96).

Pri presojanju možnih posegov bomo upoštevali:
– pri opredeljevanju za varovanje in rabo ene ali druge

dobrine splošnega pomena bomo izhajali iz zemljiških, pro-
izvodnih in vrednostnih bilanc glede na dolgoročne potrebe
ter o spoštovanju izjemnih in nenadomestljivih kakovosti;

– pri usklajevanju navzkrižnih interesov med varova-
njem dobrin splošnega pomena in infrastrukturnimi posegi
bomo primerjali in vrednotili najugodnješe rešitve s stališča
posameznih infrastrukturnih dejavnosti, z rešitvami, ki v ce-
loti ali najbolje varujejo dobrine splošnega pomena;

– pri usklajevanju navzkrižnih interesov med varova-
njem in rabo dobrin splošnega pomena in poselitvijo bomo
upoštevali vlogo naselja v omrežju naselij, njegovo opremlje-
nost s potrebnimi dejavnostmi ter izkoriščenost obstoječih
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stavbnih zemljišč oziroma možnost za realizacijo teh dejav-
nosti na teh zemljiščih; če to ni mogoče, bomo upoštevali
rešitve, ki v največji meri varujejo dobrine splošnega pome-
na;

– uskladitev navzkrižnih interesov v prostoru bomo iz-
vedli na podlagi prejšnjih usmeritev v dolgoročnem planu
občine in v srednjeročnem planskem obdobju z navedenimi
usmeritvami dolgoročnega plana in na podlagi projektov.

Navzkrižni interesi s predvideno rabo prostora z varova-
njem območja kmetijskih zemljišč so prikazani v kartograf-
skem delu Tematski karti – zasnova kmetijstva, gozdarstva,
rudnin in območij za poselitev – karta št. 1.

V srednjeročnih planskih procesih bomo opredelili ob-
močja zaraščanja in dolgoročne namenske rabe teh obmo-
čij in uskladili bilance površin.

S stimulativnimi ukrepi za ohranitev poselitve in nadalj-
njega razvoja kmetijskih gospodarstev v hribovitih območjih
bomo zaustavili izseljevanje iz teh območij.

Za degradirana območja (kamnolomi, deponije) bomo
pripravili sanacijske programe in določili drugo namembnost.

Površine, ki so dolgoročno predvidene za razvoj naselij
in drugo rabo, se do spremembe namembnosti obravnavajo
kot kmetijska oziroma gozdna zemljišča, s tem da niso do-
pustna vlaganja v ta območja. Sprememba namembnosti bo
dokončno opredeljena v srednjeročnem planu.

3.9.3. Varstvo in izboljšanje okolja:
Varstvu okolja pred škodljivimi snovmi bomo namenili

posebno družbeno skrb. Vodili bomo takšno gospodarsko
in prostorsko politiko, ki bo omogočala, da bomo okolje
zavarovali pred škodljivimi snovmi in ga izboljševali.

Spodbujali bomo razvoj sodobnih energetsko in suro-
vinsko varčnih, čistih tehnologij. Vse naložbe bomo presojali
tudi s stališča vpliva na okolje. Urbanistično dokumentacijo
in investicijske programe tako za nove investicije kot za
rekonstrukcije bomo izpopolnili s tehničnimi dokumenti o
tehnologiji in napravah za preprečevanje škodljivih vplivov
na okolje. Naložbe v tehnologijo, ki zmanjšuje onesnaževa-
nje okolja, bomo obravnavali kot prednostno.

Med nalogami in usmeritvami razvoja, ki so dolgoročno
najpomembnejše na področju varstva okolja v občini so:

Glede namenske rabe bomo:
– spreminjali rabo kakovostnim kmetijskim zemljiščem

izjemoma in pod pogoji, kot jih določa zakon in preprečevali
nadaljnje zaraščanje kmetijskih zemljišč,

– kakovostne gozdove, varovalne gozdove ter gozdove
s posebnim namenom varovali pred vsemi posegi, ki bi
prizadeli njihovo funkcijo,

– varovali vodne vire za preskrbo s pitno vodo ter pri
tem upoštevali tudi potrebe sosednjih območij,

– varstvo in izboljševanje voda in zraka izvajali z zmanj-
ševanjem virov onesnaževanja ter tudi s sanacijo, kjer je to
že potrebno,

– opuščene kamnolome bomo sanirali glede na degra-
diranost in potrebe območja,

– naravno primernost prostora, predvsem pa naravne
znamenitosti in kulturno dediščino uporabljali kot osnovo za
razvoj turizma in rekreacije na način, s katerim ne bodo
ogrožene njihove kvalitete.

Na področju varstva zraka bomo:
– dopolnjevali in vzdrževali zelene površine naselja,
– dosledno izvajali program urejanja prometnega reži-

ma z izgradnjo obvoznice Semiča, parkirišč na vpadnicah
ter širjenjem zaprtih con.

Izboljšanje in ohranitev kvalitete vodotokov bomo izva-
jali z odvajanjem in čiščenjem odpadnih voda in z določitvijo
varstvenih pasov in režimov okoli vodnih virov. Da bi to
dosegli bomo:

– pospešeno dogradili potrebne čistilne naprave z os-
novnim kanalizacijskim sistemom in zagotavljali njihovo traj-
no obratovanje v naseljih,

– zaščitili območja izvirov pitne vode ter aktivno varova-
li vodne vire pred onesnaženjem,

– skrbeli za varno ravnanje z odpadki vseh vrst in pre-
prečevali njihovo nekontrolirano odlaganje v prostoru.

Na področju ravnanja z odpadki bomo:
– prešli na višji tehnološki nivo ravnanja s komunalnimi

in industrijskimi odpadki (reciklaža),
– dosledno ohranjali in dograjevali sistem odlaganja

pogojno neuporabnih industrijskih odpadkov,
– problematiko ravnanja s posebnimi odpadki urejali

na regijski ravni,
– preprečili vsakršno divje odlaganje odpadkov v pro-

storu ter prostor ustrezno sanirali.
Za varstvo pred prekomernim hrupom bomo:
– pri načrtovanju nove ali spremenjene rabe prostora,

izgradnje ali obnove industrijskih obratov dosledno izvajali dolo-
čila zakonskih predpisov (lokacije, dopustni nivoji hrupa itd.).

3.9.4. Varstvo naravne in kulturne dediščine
Naravno in kulturno dediščino bomo trajno varovali, še

posebej pa njen najkvalitetnejši del, ki je razglašen ali pred-
viden za razglasitev za kulturni spomenik oziroma naravno
znamenitost.

Dediščina bo obravnavana kot spodbuda in možnost
kvalitetnega razvoja, ne pa zgolj kot omejitveni faktor pri
uporabi prostora. Predvsem bomo pri usmerjanju rasti in
oblike naselij in oblikovanju krajine kot celote težili k ohra-
njanju krajinskih značilnosti ter varovanju objektov in obmo-
čij naravne ter kulturne dediščine.

Za varovanje dediščine bomo pripravili odlok o razgla-
sitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgo-
dovinskih spomenikov v občini.

Dediščino bomo varovali na naslednje načine:
– z varovanjem v procesu planiranja v prostoru ter ure-

janju naselij in drugih posegov v prostor, posebno z uveljav-
ljanjem varstvenih interesov pri določanju načinov gospo-
darjenja v prostoru ter pri nadaljnjem razčljenjevanju in kon-
kretizaciji planskih odločitev kot osnove za njihovo realizaci-
jo v prostoru, pri oblikovanju pogojev in meril za realizacijo
planskih odločitev in pri nadzoru nad izvajanjem;

– pripravo strokovnih predlogov za zavarovanje tistih
delov dediščine iz zasnove varstva naravne in kulturne de-
diščine, ki imajo posebno kulturno, znanstveno-zgodovin-
sko ali estetsko vrednost kot kulturne ali zgodovinske spo-
menike oziroma naravne znamenitosti;

– vodenjem in izvajanjem sanacijskih in restavracijskih
del;

– z materialno podporo investitorjem, ki prenavljajo in
vzdržujejo razglašene kulturne spomenike.

V kartografskem delu na karti “Zasnova naravne in kul-
turne dediščine” so prikazani spomeniki in območja njihove-
ga varovanja, seznam spomenikov in območij kot priloga h
grafičnemu delu je sestavni del tega odloka.

3.9.5. Način urejanja prostora
Razvoj posameznega naselja, območja in dejavnosti v

prostoru bomo urejali skladno z zakonskimi določili:
– z urbanistično zasnovo naselja Semič, ki jo bo obči-

na pripravila kot nadaljevanje dela priprave planskih doku-
mentov v letu 1998,

– v okviru ureditvenih območij naselij:
– z zazidalnimi načrti bomo urejali območja za stano-

vanjsko, turistično, industrijsko, obrtno in športno-rekreacij-
sko dejavnost,
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– z ureditvenimi načrti bomo urejali jedro naselja Semič
in območja, ki niso namenjena za graditev, vendar so po-
membna za ohranitev naravne in kulturne dediščine (zelene
rekreacijske površine, regulacije vodotokov, pokopališča);

– s prostorsko ureditvenimi pogoji urejali ostale dele
naselja Semič ter vsa druga naselja v občini;

– z lokacijskimi načrti bomo urejali gradnjo pomem-
bnejših infrastrukturnih objektov in naprav.

Izven ureditvenih meja območij naselij bomo z (s):
– ureditvenimi načrti urejali posege v prostor, ki niso

graditev (urejanje zelenih rekreacijskih površin, melioracij-
skih območij, območja varovanja naravne dediščine, razgla-
šene za naravno znamenitost in kulturni spomenik),

– lokacijskimi načrti urejali gradnjo pomembnejših in-
frastrukturnih objektov in naprav,

– prostorsko ureditvenimi pogoji urejali odprti prostor.
Do sprejema novih ali noveliranih obstoječih prostor-

skih izvedbenih aktov ostanejo na prostoru občine v veljavi
vsa določila obstoječih, sprejetih v okviru Občine Črnomelj.
S programom izdelave prostorskih izvedbenih aktov bomo
podrobneje opredelili njihovo vsebino ter način za uskladitev
pogojev upravljalcev posameznih infrastrukturnih objektov in
naprav ter ostalih uporabnikov prostora.

Doda se novo poglavje 4., ki se glasi: Obvezna izhodiš-
ča za pripravo sprememb in dopolnitev srednjeročnega plan-
skega akta:

1. Obvezna izhodišča dolgoročnega plana Republike Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 2000:

Področje Obvezno izhodišče

Kmetijstvo - območje kmetijskih zemljišč, trajno namenjenih kmetijski
proizvodnji (1. območje kmet. zemljišč)

Gozdarstvo - območje varovalnih gozdov
Vodno gospodarstvo - območja pomembnejših vodnih izvirov in zajetij pitne vode

– razmestitve zbiralnikov vode
Rudarstvo -
Naravna in kulturna dediščina - območja varstva naravne dediščine (narodni parki, regijski parki,

krajinski parki)
– območja varstva kulturne dediščine (pomembnejši kulturni
spomeniki)

Sanacija naravnih virov - sanacije območij onesnaženega zraka
Poselitev -
Promet - magistralno cestno omrežje (magistralne ceste, regionalne ceste)
Energetika - magistralno elektroenergetsko omrežje (400 kV, 110 kV

daljnovodi, razdelilne transformatorske postaje 400/xkV 220/x kV,
110/x kV)
– omrežje magistralnega tranzitnega plinovoda

2. Obvezna izhodišča dolgoročnega plana občine:

Področje Obvezno izhodišče
Vodno gospodarstvo - zasnova drugih virov

– zasnova drugih podtalnic
– druga zajetja
– primarni vodovodi
– odseki regulacije vodotokov

Gozdarstvo - gozdovi posebnega pomena
Rudarstvo - zasnova drugih rudnin (pesek, gramoz)
Naravna in kulturna dediščina - zasnova varstva naravne dediščine (naravni rezervati, naravni

spomeniki, oblikovanje narave)
– zasnova varstva kulturne dediščine (drugi kulturni spomeniki)

Sanacija naravnih virov - zasnova razmestitve čistilnih naprav za odpadne vode
z zmogljivostjo pod 10.000 EE (druge čistilne naprave)
– zasnova razmestitve primarnih zbiralnikov za tranzit odpadne vode

Poselitev - pomembnejše lokalno središče
– zasnova ureditvenih meja območij naselij (zakonska obveza)

Promet - zasnova prometnega omrežja, lokalne ceste
Energetika - zasnova energetskega omrežja (35 in 20 kV daljnovodi,

razdelilne transformatorske postaje x/0,4 kV)
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Točka 5. Splošna ljudska obramba in družbena samo-
zaščita se spremeni in glasi Razvoj obrambe in zaščite:

Zasnova območja za posebne namene ter druge potre-
be zaščite je označena na ustrezni karti, ki zaradi svoje
narave ni javno razgrnjena. Navzkrižne interese med primar-
no in predvideno rabo bomo uskladili v posameznih srednje-
ročnih obdobjih.

Doda se nova točka, ki glasi 6. Program dodatnih
raziskav, analiz in študij:

Za strokovno odločanje o bodočem ekonomskem,
družbenem in prostorskem razvoju občine bomo izdelali
naslednje študije:

– oblikovanje turističnega proizvoda in promocija obči-
ne,

– dolgoročna strategija razvoja občine,
– reševanje problematike odpiranja novih delovnih

mest,
– očiščevanje in odvajanje odpadnih voda naselja Se-

mič in ostalih naselij v občini,
– kataster komunalnih naprav in objektov z opredelitvi-

jo njihovih zmogljivosti,
– zajemanje pojavnih oblik mestne rente v sklopu fi-

nanciranja komunalnega gospodarstva in ocenitev komunal-
nih fiksnih skladov,

– nastavitev evidenc za potrebe prostorsko informacij-
skega sistema.

II. DRUŽBENI PLAN

3. člen
V prostorskih sestavinah družbenega plana se posa-

mezna poglavja delno dopolnijo oziroma spremenijo tako,
da glasijo:

Poglavje 1. Prostorski razvoj se spremeni v 1. Cilji ure-
janja prostora in varstva okolja in glasi:

Na področju urejanja prostora in varstva okolja bomo
skladno z globalno zasnovo v dolgoročnem planu nadaljevali
z aktivnostmi, ki so bile pričete v preteklem srednjeročnem
obdobju. V naslednjem obdobju bomo zaradi varstva površin
za proizvodnjo hrane, racionalne rabe obstoječe in predvi-
dene komunalne, energetske in prometne infrastrukture na-
daljevali s pričetimi aktivnostmi za odpravo teh problemov.

Na podlagi določil prostorskih sestavin dolgoročnega
plana bomo sprejeli potrebne prostorske izvedbene akte kot
osnovo za operativno uresničevanje določil nove prostorske
zakonodaje pri nadaljnjih posegih v prostor.

Za učinkovito uresničevanje usmeritev, ki bodo dogo-
vorjene v prostorsko izvedbenih aktih, bomo postopoma
uveljavili ukrepe na posameznih spremljajočih področjih, ki
imajo svoj neposreden ali posreden odraz v urejenosti oko-
lja. To so zlasti ukrepi na področju odprave motenj v okolju
in ukrepi na področju zemljiške politike. S slednjimi bomo
preprečili tiste razloge neskladnega prostorskega razvoja, ki
izvirajo iz neusmerjenega prometa z zemljišči, posledica pa
je disperzna urbanizacija.

Varovali bomo okolje pred škodljivimi snovmi, spodbu-
jali razvoj sodobnih, surovinsko in energetsko varčnih in
čistih tehnologij ter načrtovali sanacijo tistih obstoječih teh-
nologij, ki povzročajo prekomerno onesnaženje okolja. Zato
bomo vse investicije preverjali že v fazi vključevanja v plan-
ske dokumente, detajlno pa v fazi priprave investicijskega
programa in prostorskega izvedbenega akta tudi s stališča
vplivov na okolje. Za zmanjšanje onesnaževanja voda bomo
širili mrežo odvajanja odpadnih voda.

Pri izdelavi prostorskih izvedbenih aktov bo ustrezna
pozornost posvečena uravnoteženi zastopanosti vseh inte-

resov, ki so prisotni v prostoru, skladno z njihovim družbe-
nim pomenom, še zlasti pa uveljavljanju širših družbenih
interesov glede smotrne rabe zemljišč pred ozkimi lokal-
nimi.

Glede na nekatere nedoročenosti pri prostorskih se-
stavinah dolgoročnega plana bomo nadaljevali z izdelavo
podrobnejših strokovnih podlag ter na teh osnovah ustrezno
dopolnjevali dolgoročne planske dokumente.

Za zavarovanje naravnih in ustvarjenih kvalitet območja
Kočevskega Roga in Gorjancev si bomo skupaj s sosednjimi
občinami prizadevali, da ta območja opredelimo kot krajin-
ski park. V ta namen bomo sodelovali pri pripravi posebnih
strokovnih podlag kot osnovi za razglasitev, pri tem bomo
upoštevali potrebe za oblikovanje turističnega produkta ob-
močij, predvsem pa uskladili možnosti za realizacijo večjih
športno-rekreativnih površin.

Prostorski razvoj občine je opredeljen z dolgoročnim
planom. Temeljno načelo politike urbanizacije je policentrič-
ni razvoj občine, predvsem krepitev centra občine, lokalne-
ga središča ter oskrbnih centrov (vasi) z njihovimi gravitacij-
skimi območji. V okviru policentričnega razvoja pa bo pote-
kal tudi proces prestrukturiranja omrežja/naselij v občini z
namenom, da se zagotovi čimbolj ekonomična razporeditev
njihovih funkcij v prostoru.

Nadaljevali bomo politiko varovanja najboljših kmetij-
skih zemljišč, vendar bomo zaradi zagotavljanja možnosti
nadaljnjega razvoja gospodarstva na obstoječih lokacijah ter
smotrnega razvoja naselij občinskega pomena namenili ur-
banizaciji tudi del kmetijskih zemljišč 1. območja.

Prek gospodarjenja z gozdovi in drugimi ukrepi bomo
zagotovili ohranjanje gozdnih površin ter naraščanje gozd-
nega prirasta in krepili varovanje gozdov s posebnim pome-
nom in varovalnih gozdov.

Graditev stanovanj bomo usmerjali predvsem na manj
kvalitetna zemljišča. Nove stanovanjske površine bomo pri-
dobivali tudi v predelih, predvidenih za prenovo. Racionalno
bomo izrabili tudi proste površine znotraj obstoječih naselij.

V naslednjem srednjeročnem obdobju bomo površine
za potrebe malega gospodarstva in industrije zagotavljali
pretežno v Semiču z odprtjem proizvodno-servisne cone ter
pripravo zemljišč v sklopu zazidalnega načrta Iskra.

Posebno skrb bomo posvetili zagotavljanju potrebnih
količin in kvaliteti vod. Nadaljevali bomo delo pri raziskavah
novih vodnih virov in izvajali predpise o varovanju ter fizično
zavarovali območja vodnih virov.

Posebno skrb bomo namenili razvoju in vzdrževanju
obstoječe komunalne, prometne in energetske infrastruk-
ture.

Razvijali in izpopolnjevali bomo skupne osnove družbe-
nega sistema informiranja skupaj s prostorskim informacij-
skim sistemom. Zagotovili bomo funkcionalni prostor za po-
trebe obrambe in zaščite.

Občina Semič bo sodelovala pri nalogah, ki izhajajo iz
obveznih izhodišč dolgoročnega plana Republike Slovenije
za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Republike
Slovenije za obdobje 1986–1990 in njegovih dopolnitev.

Poglavje 2. Namenska raba površin se spremeni v Na-
menska raba prostora na območjih, kjer so predvidene nal-
oge v zvezi z urejanjem prostora in glasi:

Skladno z dolgoročno zasnovano politiko policentrič-
nega razvoja bomo večino posegov izvajali v Semiču kot
občinskem središču ter v oskrbnih centrih Štrekljevcu, Čr-
mošnjicah, Črešnjevec-Cerovec, Rožnem dolu in Stranski
vasi. V naštetih naseljih bomo izvajali sprejete prostorske
izvedbene akte oziroma bomo glede na potrebe pripravili in
sprejeli nove izvedbene dokumente, ki bodo podlaga za
izvajanje neposrednih posegov v prostor.
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2.1. Namenska raba površin
V naslednjem obdobju bomo s pozidavo za stanovanja,

proizvodne in terciarne dejavnosti ter za izgradnjo infrastruk-
ture spremenili namembnost 43,5 ha kmetijskih površin, od
tega 1,04 ha s prvega območja.

Zaradi neusklajene rabe prostora je kot stavbno zem-
ljišče dodatno opredeljenih 50,3 ha že pozidanih kmetijskih
zemljišč.

2.2. Kmetijske ureditve
Z agrooperacijami bomo usposobili zemljišča na ob-

močju Stranske vasi in Krupe ter nekatere druge na ostalih
manjših površinah v 1. območju kmetijskih zemljišč. Na
površinah na območju Stranske vasi bomo izvedli tudi koma-
sacije zemljišč.

Za boljše izkoriščanje kmetijskih zemljišč in povečanje
pridelave hrane bomo upoštevali naslednje usmeritve:

– varovanje in izboljšanje vseh kmetijskih površin, pred-
vsem pa zemljišč, ki so trajno namenjena kmetijski proizvodnji,

– aktiviranje in vključitev v proizvodnjo vseh neobdela-
nih ali slabo obdelanih zemljišč, za kar bo pripravljena po-
sebna evidenca,

– opredelitev do zemljišč v zaraščanju, izvedena sklad-
no s prostorskimi preveritvami in možnostmi izboljšave teh
zemljišč,

– dopolnjevanje sedanjega načina kmetovanja z novimi
dejavnostmi in kulturami, ki imajo na območju pogoje ter
izboljšanje pogojev pridelave (oroševanje, namakanje, trajni
nasadi) in uvajati pridelavo bio prehrane; zdravilnih zelišč
predvsem na območju C, kjer se ni uporabljalo umetnih
gnojil,

– uvedba dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, predvsem
v obliki vinotočev in turistične ponudbe na kmetih.

2.3. Gozdarske ureditve
Skladno s programom razvoja gozdov v Sloveniji (Urad-

ni list Republike Slovenije, št. 14/96) bomo na področju
gospodarjenja z gozdovi izvajali naslednje aktivnosti:

– omogočili racionalnejšo izrabo gozdnih površin,
– v gozdnogospodarskih načrtih predvideli ukrepe za

obnovo gozdov in njihove reproduktivne sposobnosti,
– skupaj s kmetijsko in urbanistično službo opredelili

površine, ki so sedaj v zaraščanju in jih je potrebno rekultivi-
rati, to še posebno velja za območja Gorjanških košenic,

– racionalizirali rabo in gospodarjenje z gozdovi na ob-
močjih, ki so pomembna z vidika vodooskrbe in zajemanja
podtalnice,

– opredelili območja gozdnih zemljišč, ki so perspek-
tivna za izrabo v turistične namene,

– uskladili navzkrižne interese pri sedanji rabi gozdov
(s turizmom, rejo konj in ovac s funkcijami teh površin za
divjad, prehajanjem intenzivnih vinogradniških kompleksov v
varovalne gozdove nad Semiško goro ipd.),

– skupaj z upravljalci gozdov poskrbeli za racionalno
gradnjo gozdnih cest ter poskrbeli za redno vzdrževanje
obstoječih.

2.4. Vodnogospodarske ureditve
Nadaljevali bomo z raziskavami in programi za dokonč-

no sanacijo reke Krupe, da bo iz sedanjega 3. razreda
prešla v 2. ali 1. razred. Istočasno bomo redno vzdrževali
obrežja ter pritoke Krupe na območju občine ter vodnogos-
podarske objekte.

Varovali bomo vodne vire, ki se uporabljajo za javno
oskrbo z vodo ali so za tako uporabo predvideni, skladno z
odlokom o zaščiti vodnih virov na območju občine ter opre-
delili nova območja zavarovanja (Črmošnjice).

2.5. Raziskovanje in izkoriščanje rudnin
Skupaj z upravljalci evidentiranih odprtih kamnolomov

bomo pripravili ureditvene načrte za njihovo sanacijo.

Doda se novo poglavje 3. Razvoj dejavnosti v prostoru,
ki se glasi:

3.1. Urejanje stavbnih zemljišč
Občina bo pridobila zemljišča za organizirano gradnjo

za stanovanjske potrebe v Semiču, za razvoj drobnega go-
spodarstva ter komunalno in cestno infrastrukturo.

Urejanje stavbnih zemljišč bo obsegalo različno stop-
njo komunalne opreme:

– obstoječe individualne gradnje bodo dograjevane do
polne komunalne opreme,

– stavbna zemljišča za razvoj malega gospodarstva bo-
do polno oziroma delno komunalno opremljena, vendar ne
brez elektrike, makadam ceste s pločnikom, vode, tt linij in
čiščenja odpadnih voda.

Za potrebe gradenj gospodarskih in družbenih objek-
tov bo obveznost za izgradnjo komunalnih naprav, skladno z
izvedbenim načrtom, prenešena na investitorje posameznih
objektov. Individualne lokacije izven organiziranih sosesk
bodo pripravljene brez komunalne opreme, obveznost za
izgradnjo komunalnih naprav bo prenesena na individualne
investitorje. Pri tem bo uveljavljeno načelo, da investitorji
zgradijo komunalne naprave sami ali s sofinanciranjem pre-
ko programa v krajevni skupnosti, v kateri so take lokacije.

Za nadaljnje delo na področju pridobivanja, opremlja-
nja in oddajanja stavbnih zemljišč bomo pripravili poseben
program vrednotenja minulih vlaganj ter oblikovali celovito
politiko gospodarjenja na področju opremljanja naselij z os-
novno infrastrukturo. Opredelili bomo vire financiranja ter
kriterije porabe teh sredstev.

Stanovanjsko gradnjo bomo izvajali na organiziran na-
čin v naselju Semič s pripravo zazidalnih kompleksov Vavp-
ča vas in Semič I ter poiskali možnosti za zapolnitev obstoje-
če urbane strukture.

3.2. Prostorski razvoj dejavnosti sekundarnega sek-
torja

Proizvodne dejavnosti bomo razvijali ob industrijskem
kompleksu Iskra. Večjih obratov na ostalih lokacijah, razen
kjer to dopuščajo prostorske možnosti, ne bomo razvijali.

3.3. Prostorski razvoj terciarnih dejavnosti
Za razvoj terciarnih dejavnosti bomo pripravili program

izgradnje poslovnega centra v kombinaciji s stanovanjsko
gradnjo ob Vavpči vasi. Te dejavnosti bomo razvijali tudi v
posameznih oskrbnih naseljih ter izjemoma tudi na drugih,
ugodnih in dostopnih lokacijah.

3.4. Prostorski razvoj družbenih dejavnosti
3.4.1. Osnovno šolstvo in otroško varstvo
Potrebne površine za osnovno šolstvo bomo zagotav-

ljali v obstoječi osnovni šoli v Semiču in Štrekljevcu. Kom-
pleks zadostuje tudi za nadaljne širitve. Za šole, v katerih se
ne izvaja izobraževalni proces, bomo pripravili programe za
spremembo namembnosti.

Otroško varstvo bomo zagotavljali v oddelkih otroškega
varstva v vrtcu Semič ter z organiziranjem oblik družinskega
varstva. Za potrebe otroškega varstva se bodo zagotavljale
dodatne površine za širitev vrtca.

3.4.2. Kultura
Kulturne dejavnosti se bodo še naprej odvijale v Kultur-

nem domu ter v osnovni šoli Semič, delno pa tudi v večna-
menskih domovih v posameznih naseljih.

3.4.3. Telesna kultura
Za potrebe športnih aktivnosti se uporabljajo športne

odprte in pokrite površine osnovne šole Semič, športna
dvorana, večnamenski domovi v posameznih naseljih ter
športni kompleks Gač. Odprte športno-rekreativne površine
bomo zagotavljali v novem športnem kompleksu pod osnov-
no šolo Semič.
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3.4.4. Turizem
Za učinkoviti razvoj občine Semič kot turistične desti-

nacije bomo v sklopu projekta Oblikovanje turističnega pro-
izvoda in promocije občine predvsem upoštevali težnje po
kompleksni ponudbi že izoblikovanih produktov ter jih nave-
zali na širšo ponudbo Bele krajine in srednjega toka reke
Krke. Z razvojnimi projekti CRPOV bomo ugotovili dejanske
možnosti vključevanja lokalnega prebivalstva v turistično po-
nudbo.

Pospeševali bomo razvoj zdravega – zelenega in bio
turizma na celotnem področju občine ter turizma na kmetih v
kombinaciji z aktivnostmi regijskega parka Kočevsko-Kolpa.

3.5. Infrastruktura
3.5.1. Cestno omrežje
Za izboljšanje dostopnosti do posameznih naselij in

medsebojno povezavo bomo pripravili program razvoja cest-
nega omrežja občine. Sedaj lokalno cesto Ručetna vas-
Semič-Štrekljevec-Jugorje bomo predlagali za prekategori-
zacijo v regionalno cesto in pripravili projektno dokumenta-
cijo za rekonstrukcijo njenih posameznih odsekov ter devia-
cijo te ceste pri Semiču vse do Štrekljevca.

Z upravljalcem lokalnih cest bomo pripravili projekte
rekonstrukcij, pri čemer bomo upoštevali celovite rešitve na
potezih skozi naselja. Rezervira se koridor za obvoz centra
Semič v nadaljevanju južne obvoznice od Sv. Mihaela do
ovinka pri hiši Kralj Nežke v Semiču, za povezavo železniške
postaje s sedanjo LC Ručetna vas- Semič.

3.6. Energetika
3.6.1. Oskrba z električno energijo
Za oskrbo z električno energijo bodo do konca tega

srednjeročnega obdobja zgrajene trafopostaje 20/0,4 kV s
pripadajočimi priključnimi 20 kV daljnovodi: Brezovica pri
Črmošnjicah, Rožni dol-vas, Potoki 2, Prelogi, Sela pri Vrči-
cah, Trebnji vrh, Starihov vrh, Nestoplja vas, Brezje, Pugled,
Stranska vas 2, Stranska vas 3, Moverna vas, Dolenjce,
Mala gora, Hrib, Praproče, Vrbince in Brezova reber. Za
boljšo oskrbo bo izvedena nova RTP postaja Semič s pri-
ključnim daljnovodom 2 x 110 kV.

Poleg tega bodo še večja vlaganja v vzdrževalna in
obnovitvena dela na obstoječem visokonapetostnem in niz-
konapetostnem omrežju.

3.6.2. Oskrba z naftnimi derivati
Za izboljšanje oskrbe z naftnimi derivati bomo usposo-

bili nove lokacije za izgradnjo bencinskih servisov.
3.6.3. Plinifikacija
V okviru izboljšanja energetske bilance ter varovanja

zraka se bomo zavzemali za vključitev občine v plinovodni
sistem Slovenije. Do priključitve na primarne plinovode bo-
mo izgradili lokalni plinovodni sistem napajan iz cisterne.

6.3.7. Komunalni vodi in naprave
6.3.7.1. Vodovod
Oskrba s pitno vodo na območju občine bo prednost-

na dejavnost. V okviru te dejavnosti bomo izvajali naslednje
aktivnosti:

1. Nadaljevali bomo s hidrogeološkimi raziskavami za
odkrivanje novih vodnih virov pitne vode, ki jih bomo name-
nili:

– za količinsko in kakovostno dopolnitev obstoječih
vodnih virov,

– za oskrbo področij, ki še nimajo javnega vodovoda
oziroma se oskrbujejo z vodo iz oporečnih lokalnih virov,

– hidrogeološke raziskave bomo izvajali tudi za potre-
be določevanja prispevnih območij in ukrepov za varovanje
vodnih virov.

2. Obnavljali in vzdrževali bomo obstoječe vodovodno
omrežje in objekte v takem obsegu, da bodo sanitarno in
tehnično brezhibni za oskrbo prebivalstva s pitno vodo.

3. Nadzirali bomo kakovost pitne vode v javnih in lokal-
nih vodovodih.

4. Skrbeli bomo za razvoj vodooskrbe in gradili nove
vodovode na območjih, ki še nimajo javnega vodovoda.

5. Obnavljali bomo lokalne vodovode in jih vključevali v
sistem javne oskrbe s pitno vodo, skladno interesu sedanjih
lastnikov.

6. Sprejeli bomo odlok o zaščiti vodnih virov ter aktivno
varovali vodne vire pred onesnaženjem.

8. Belokranjski vodovod
Za dodatno oskrbo s pitno vodo bomo usposobili vod-

ne vire:
– Blatnik,
– vrtine na območju Osojnika.
Za napajanje vodovoda Dolenjskih Toplic sta na lokaciji

izvira v Črmošnjicah vrtini Č-4/89 na parc. št. 7/5 in Č-5/90
na parc. št. 1/12, vse k.o. Črmošnjice.

3.7.2. Kanalizacija
S področja odvajanja odpadnih voda obratuje za nase-

lje Semič centralna čistilna naprava. Čiščenje odpadnih vo-
da v ostalih naseljih bomo reševali lokalno z malimi biološki-
mi čistilnimi napravami.

3.7.3. Zveze
Telekomunikacijsko omrežje bomo razširili na območ-

jih, kjer so predvidene večje novogradnje, individualne sta-
novanjske pozidave in izgradnja proizvodno-servisne cone.

3.7.4. Pokopališča
Razširili bomo pokopališče in pripadajoče parkirišče v

Semiču in dokončali poslovilni objekt ter uredili poslovilne
objekte na vseh ostalih pokopališčih.

3.7.5. Odlagališča odpadkov
Za centralno odlagališče komunalnih odpadkov bomo

v 1. fazi skupaj z občino Črnomelj usposobili prostor za
nadaljnje odlaganje odpadkov, v 2. fazi pa bomo problemati-
ko odlaganja odpadkov reševali za območje regije.

Poglavje 4. Načini urejanja prostora se glasi:
Pri urejanju prostora in usmerjanju dejavnosti v prosto-

ru bomo v prvi vrsti upoštevali varovanje dobrin splošnega
pomena, racionalno rabo prostora, organizacijo dejavnosti,
varovanja in izboljšanja okolja s ciljem zagotoviti vsem prebi-
valcem čimbolj enakovredne pogoje bivanja in dela.

Zaščitenim kmetijam bomo za povečanje oziroma funk-
cionalno zaokrožitev kmetij ali za njihovo preselitev, če v
obstoječi strukturi naselja ni prostorskih možnosti za širitev,
dovoljevali gradnjo tudi na 1. območju kmetijskih zemljišč.
Neposredne posege bomo urejali s prostorskimi ureditveni-
mi pogoji.

Za izvajanje vseh posegov, ki so predvideni do konca
tega srednjeročnega obdobja, bomo izdelali prostorske iz-
vedbene akte:

1. prostorske ureditvene pogoje za območje celotne
občine, razen v delih, za katera so bili že sprejeti prostorski
izvedbeni načrti,

2. zazidalne načrte za:
– proizvodno-servisno cono Vrtača v Semiču,
– poslovno-stanovanjsko gradnjo Semič I,
– poslovni center Semič II,
– proizvodno-oskrbno-storitveno cono Semič III,
3. ureditvene načrte za:
– športno-rekreacijsko območje Semič,
– športno-rekreacijsko območje Gače z Gričicami ter

Črmošnjice,
– kamnoloma Gradnik, Vrčice, Brezje in Topli Vrh,
– športno-rekreacijsko območje Blatnika, Brezovice s

Srednjo vasjo,
– Stranska vas – območje pri gasilnem domu,
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– športni kompleks (motokros) v Stranski vasi,
– park Šrejf v Črešnjevcu.
V veljavi ostaneta do spremembe naslednja prostorska

izvedbena načrta:
– odlok o zazidalnem načrtu Semič I (Skupščinski Do-

lenjski list, št. 2/89 in Uradni list RS, št. 35/95 in 17/96),
– odlok o zazidalnem načrtu Gričice-Rog (Skupščinski

Dolenjski list, št. 12/88).
5. Seznam posegov na 1. območje kmetijskih zemljišč

Seznam posegov na 1. območje kmetijskih zemljišč:

Naselje Poseg Namen Način Površina Kriterij
– lokacija posega urejanja ha upravičenosti

posega

Črmošnjice širitev naselja, reambulacija s PUP 1,00 b
Blatnik reambulacija s PUP 0,04 d

Oznake namena posega pomenijo: s – stanovanjska
gradnja, tr – terciarne dejavnosti, t – turizem

Kriterij upravičenosti pomeni: b – 6. člen zakona o
urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89)

d – 8. člen zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list
RS, št. 59/96)

6. Obramba in zaščita:
Območja za potrebe obrambe in zaščite bomo usklaje-

vali tako, da bo možno nemoteno pripravljati prostorske
izvedbene akte, pridobivati in opremljati stavbna zemljišča.

Pripravili bomo prostorske elemente za delovanje zašči-
te in reševanja skladno z zakonskimi določili in navodili.

4. člen

(vsebina grafičnih prilog)
9. Grafične priloge
Kartografski del sestavljajo naslednje karte:
I. Zasnova kmetijstva, gozdarstva, rudnin in območij za

poselitev
I/1. Zasnova agrarnih operacij
II. Zasnova vodnega gospodarstva
III. Zasnova naravne in kulturne dediščine
III/1. Seznam spomenikov in varovanih območij
IV. Zasnova sanacij
V. Zasnova prometnega omrežja
VI. Zasnova omrežja zvez
VII. Zasnova energetskega omrežja
VIII. Zasnova naselij in območij za poselitev ter načinov

urejanja
IX. Zasnova območij za obrambo in zaščito
X. Zasnova osnovne rabe prostora občine Semič do

leta 2000
Kartografska dokumentacija: Prikazuje naslednje vse-

bine na preglednih katastrskih načrtih M 1: 5000 za celotno
območje občine na parcelno natančnost:

1. Kmetijstvo, gozdarstvo in rudarstvo
2. Vodno gospodarstvo
3. Naravna in kulturna dediščina
4. Rekreacija v naravnem okolju
5. Območja sanacij
6. Urbano omrežje
7. Prometno omrežje in omrežje zvez
8. Energetsko omrežje
9. Namenska raba prostora v območjih razvojnih sre-

dišč
10. Načini urejanja v območju razvojnih središč
11. Namenska raba prostora – stanje

5. člen
(hramba grafičnih prilog)
Novo poglavje 10. Hramba grafičnih prilog se glasi:
Grafične priloge – kartografski del in dokumentacija je

izdelana v 4 izvodih in se hrani: 2 izvoda v prostorih Občine
Semič, en izvod na Ministrstvu za okolje in prostor RS,
Uradu za prostorsko planiranje Ljubljana in en izvod na
Upravni enoti Črnomelj, Oddelek za okolje in prostor.

6. člen
(končne določbe)

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

Št. 350-051-06/98
Semič, dne 26. februarja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

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

1715. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje Občine Semič

Na podlagi 17. člena statuta Občine Semič (Uradni list
RS, št. 38/95) 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, 47/93,
71/93 in 44/97) je Občinski svet občine Semič na seji dne
26. 2. 1998 sprejel

O D L O K
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje

Občine Semič

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev spre-

memb in dopolnitev prostorskih sestavin družbenega plana
Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za
območje Občine Semič – dopolnitev 1996 (Skupščinski



Stran 2798 / Št. 37 / 15. 5. 1998 Uradni list Republike Slovenije

Dolenjski list, št. 2/87, 7/91, 11/91 in Uradni list RS, št.
45/95, 57/95 in 37/98) v zvezi s 1. členom zakona o
planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni
list RS, št. 48/90) sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za
območje Občine Semič, ki jih je izdelal TOPOS, d.o.o.
Dolenjske Toplice pod št. PIA–4/95 v letih 1996 in 1997
ter določajo:

– skupne pogoje poseganja v prostor,
– merila in pogoje glede vrste posegov v prostor,
– merila in pogoje za oblikovanje objektov,
– merila in pogoje za zunanje in druge ureditve,
– merila in pogoje za določanje gradbenih parcel in

funkcionalnih zemljišč,
– merila in pogoje za varstvo naravne in kulturne de-

diščine,
– merila in pogoje za prometno in komunalno in ener-

getsko urejanje ter zveze,
– merila in pogoje za vodnogospodarsko urejanje,
– merila in pogoje za varstvo in izboljšanje okolja ter
– posebna merila in pogoje za posege v prostor.

2. člen
Prostorski ureditveni pogoji iz prejšnjega člena vsebu-

jejo tekstualne opise in grafične prikaze, ki se nanašajo na
mejo, lego, namensko rabo in zmogljivost, velikost ter obli-
kovanje objektov in naprav ter ureditev.

Tekstualni del obsega opis in utemeljitev prostorskih
ureditvenih pogojev ter pogoje, mnenja in soglasja pristojnih
organov, organizacij in skupnosti.

Kartografski del vsebuje grafične prikaze v M 1:25000
na topografski osnovi ter M 1:5000 na katastrski osnovi.
Sestavni del tega odloka so tudi strokovne osnove varstva
naravne in kulturne dediščine za izdelavo prostorskih uredi-
tvenih pogojev v Občini Semič, ki jih je izdelal ZVNKD Novo
mesto v maju 1996.

3. člen
Merila in pogoji, določeni s tem odlokom, se nanašajo

na posege v prostor, za katere si mora investitor pridobiti
lokacijsko dovoljenje in za posege, za katere zadošča pri-
glasitev upravnemu organu.

4. člen
Po tem odloku se urejajo območja naselij, razdeljena v

naslednje krajinske tipe:
Območje A – Belokranjski ravnik zajema naselja: Bre-

zova Reber, Brezje pri Vinjem vrhu, Brstovec, Cerovec pri
Črešnjevcu, Črešnjevec pri Semiču, Gradnik, Hrib pri Ce-
rovcu, Kal, Krupa, Krvavčji vrh, Lipovec, Maline pri Štre-
kljevcu, Moverna vas, Nestoplja vas, Omota, Osojnik, Pra-
proče, Praprot, Sodji vrh, Stranska vas pri Semiču, Starihov
vrh, Štrekljevec, Vinji vrh in Pugled.

Območje B – Semič z gravitacijskim območjem in Se-
miško goro zajema naselja: Semič s Coklovco, Kaščo, Mla-
dico, Seli Pri Semiču, Oskoršnico, Trato, Vrtačo in Vavpčo
vasjo, Kot pri Semiču, Podreber, Sadinja vas, Gaber pri
Semiču in Trebnji vrh.

Območje C – Kočevsko in Črmošnjiška dolina zajema
naselja: Črmošnjice, Mašelj, Gričice, Komarna vas, Gače,
Vrčice, Srednja vas, Blatnik pri Črmošnjicah, Sela pri Vrči-
cah, Planina, Sredgora in Brezovica pri Črmošnjicah; in
opuščena naselja Toplice, Lahinja, Stari Tabor, Škril, Ponik-
ve, Ašelice, Topli vrh, Gaber, Vimol, Novi Tabor, Štale,
Resa, Ribnik, Pogorelec, Kleč, Vrh, Smrečnik, Golobinjek
in Travnik.

Območje D – Skupina naselij ob lokalni cesti Novo
mesto–Gaber zajema naselja: Hrib pri Rožnem Dolu, Rožni

Dol, Brezje pri Rožnem Dolu, Potoki, Preloge, Pribišje in
Gornje Laze.

Meje med območji posameznih krajinskih tipov so pri-
kazane na topografski karti M 1:25000.

II. SKUPNI POGOJI POSEGANJA V PROSTOR

A) V ureditvenih območjih naselij

5. člen
V območjih A in D:
– razvija se naj kmetijstvo in izboljšujejo pogoji za biva-

nje,
– novi objekti so dovoljeni le v zazidalnih območjih

vasi, lahko kot zgostitev sedanje pozidave ali na obrobju vasi
tako, da ne načenjajo sklenjenih in skladnih vaških silhuet,
robov, vedut,

– umešča se naj programe, ki bodo pripomogli k boljši
preskrbi in kulturnemu življenju krajev,

– razvija se naj domača ter druga obrt in dejavnosti ob
pogoju, da ne presegajo ravni hrupa, predpisana za bivalna
okolja in imajo zagotovljeno ustrezno čiščenje in odstranje-
vanje odpadnih vod,

– ohranja in sanira se naj posamezne stare kvalitetne
objekte oziroma celotne domačije ter v njih vsaj delno ohra-
nja funkcijo bivanja, lahko pa se umestijo tudi dejavnosti
skladno s pogoji iz prejšnje alinee,

– obstoječe kvalitetne robove vasi se naj ohranja, de-
gradirane pa sanira z visokoraslim sadnim drevjem.

V območju B:
– veljajo enaki pogoji kot za območje A in D razen za

naselje Semič z ožjim gravitacijskim območjem, za katerega
veljajo le posebni pogoji.

V območju C:
– dovoljena je obnova obstoječih stavb ali nadomestna

gradnja na lokacijah porušenih hiš ter uvajanje novih progra-
mov (turizem, kmetijstvo) v naseljih Gače, Gričice, Planina,
Blatnik in Komarna vas. Nadomestna gradnja je dovoljena v
gabaritih, ki so tlorisno enaki porušenim stavbam. Arhitektu-
ra novih gradenj naj posnema arhitekturo nekdanjih koče-
varskih hiš. Za ta naselja je potrebno izdelati program razvo-
ja in načrt revitalizacije,

– v ostalih zapuščenih vaseh se dovoli le čiščenje ruše-
vin, njihova obnova in prezentacija v skladu s smernicami, ki
jih izdela pristojni zavod za varstvo naravne in kulturne de-
diščine.

B) Izven ureditvenih območjih naselij

6. člen
Na kmetijskih – vinogradniških območjih:
V vinogradniških območjih je dovoljena gradnja zidanic

in gospodarskih objektov za spravilo sadja ob pogoju, da je
investitor lastnik najmanj 20a vinograda oziroma sadovnjaka
v 1. območju vinogradniških površin ter najmanj 10a v 2. ob-
močju vinogradniških površin. Dovoljene so tudi adaptacije,
rekonstrukcije ali nadomestne gradnje obstoječih objektov,
pri čemer je lahko velikost vinograda tudi manjša od prej
določene velikosti. Gradnja je sprejemljiva ob znani kulturi
(vinograd, sadovnjak).

Zidanicam se lahko spremeni dejavnost in sicer v do-
polnitev ponudbe na kmetih v obliki vinotoča, skladno s
predpisi s tega področja.

Posegi morajo biti načrtovani tako, da se ohranja zna-
čilna krajinska slika z vinogradi podolžno po pobočju ter z
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gozdnimi robovi in pogozdenimi severnimi pobočji hribov.
Novi objekti se lahko praviloma postavljajo le ob poteh.

7. člen
Na območjih kmetijskih in gozdnih zemljišč:
Ohranjati je treba vse bistvene značilnosti odprtega

prostora kot: gozdne robove, naravne terase med kmetijski-
mi površinami, naraven vrtačast teren, steljnike in košenice.

Posegi v sklenjene komplekse 1. in 2. območja kmetij-
skih zemljišč niso dovoljeni.

Izjemoma so dopustni posegi v primeru, ko niso možne
alternativne rešitve s področja infrastrukture ter objektov za
potrebe kmetijske dejavnosti.

Čebelnjaki so dovoljeni na posebej izbranih, za to pri-
mernih legah, biti morajo leseni. Čebelnjaki z zidano kletjo
ali pasastimi temelji niso dovoljeni. Objektov za spravilo
orodja ni dovoljeno postavljati.

Za potrebe rekreativno turistične ponudbe se na celot-
nem prostoru lahko urejajo poti za konjeništvo, sprehajalne
ali druge poti pod pogojem, da je ureditev usklajena z ostali-
mi uporabniki prostora oziroma lastniki zemljišč. Te poti se
praviloma urejajo po obstoječih poljskih ali gozdnih poteh.

8. člen
Gradnja objektov v območjih gozdnih rezervatov in za-

varovanih gozdov ni dovoljena. Izjemoma so dopustni le
posegi, ki so skladni z osnovno funkcijo gozda ter gradnja
infrastrukturnih objektov in naprav, za katere niso možne
alternativne rešitve.

Gradnja novih gozdnih cest mora biti načrtovana tako,
da se čimbolj vklopi v okolje.

Goloseki niso dovoljeni oziroma le izjemoma, če je to
predvideno v splošnem delu gozdnogospodarskega načrta
zaradi gozdnogojitvenih ukrepov ali če je to treba zaradi
sanitarne sečnje oziroma opravljanja preventivnih varstvenih
del.

III. MERILA IN POGOJI GLEDE VRSTE POSEGOV

9. člen
Območja urejanja so v naseljih razvrščena po namem-

bnosti v:
– območja za stanovanja “S“,
– območja za stanovanja, kmetijstvo in turizem na kme-

tih “SK“,
– območja za jedro/centralne in oskrbne dejavnosti ter

stanovanja “J“, “SO“,
– območja za stanovanja s poslovnimi dejavnostmi

“SP“,
– območja za proizvodnjo “P“,
– območja za cerkev in pokopališče “CP“ ter
– območja za počitniško naselje “PČ“,
– območja za rekreacijo, športna igrišča “R“.
Za območja v ureditvenem območju naselja Semič z

ožjim gravitacijskim območjem so posamezne namembnosti
določene tudi v posebnih pogojih.

10. člen
Na območjih za stanovanja (“S“) so dovoljene gradnje

novih in nadomestnih stanovanjskih hiš, vzdrževalna dela,
adaptacije, rekonstrukcije, nadzidave in prizidave, odstrani-
tve objektov, spremembe namembnosti za stanovanja ter
prenove obstoječih objektov.

Dovoljeni so tudi dopolnilni in pomožni objekti k posa-
meznim stanovanjskim objektom, kot so garaže, drvarnice
ipd., kadar v sklopu novogradenj ni možno zadovoljiti manj-

kajočih prostorskih potreb; ti objekti morajo biti zgrajeni v
neposredni bližini osnovnega objekta.

Nova gospodarska poslopja morajo biti oblikovana ta-
ko, da se vklapljajo v vedutno podobo naselja. Njihovi gaba-
riti morajo slediti gabaritom tradicionalnih gospodarskih po-
slopij. Gradnja novih gospodarskih poslopij mora biti izpelja-
na do konca, do izdelave fasade in ureditve okolice.

Na območjih za stanovanja, kmetijstvo in turizem na
kmetih (“SK“) so poleg objektov iz prejšnjega odstavka do-
voljene spremembe namembnosti stanovanjskih objektov za
opravljanje domače obrti, gradnje objektov za potrebe kme-
tijske dejavnosti ter gradnje novih in prenove obstoječih
objektov za potrebe turizma na kmetih. Dopustne niso de-
javnosti in objekti, ki ovirajo delovanje kmetije.

Na območjih za centralne in oskrbne dejavnosti oziro-
ma jedrih vasi (“SO“, “J“) so poleg objektov iz prvega odstav-
ka tega člena dovoljene gradnje novih ter adaptacije in pre-
nove obstoječih objektov za potrebe osnovne preskrbe pre-
bivalcev, gostinske dejavnosti, storitvenih in kulturnih dejav-
nosti ter za potrebe domače obrti. Dovoljena je tudi
sprememba namembnosti obstoječih stanovanjskih objek-
tov za navedene dejavnosti ob pogoju, da je na funkcional-
nem zemljišču možno zagotoviti ustrezno število parkirnih
mest.

Na območjih za stanovanja v kombinaciji s poslovnimi
dejavnostmi (“SP“) je poleg objektov iz prvega odstavka tega
člena dovoljena gradnja novih ter adaptacije in prenove
obstoječih objektov za potrebe obrtnih dejavnosti, ki ne
presegajo ravni hrupa, predpisane za bivalna okolja in imajo
zagotovljeno ustrezno čiščenje in odstranjevanje odpadnih
vod.

Na območju za proizvodnjo (“P“) se ohranja proizvodna
dejavnost, objekti se lahko dogradijo ali adaptirajo po pogo-
jih, ki veljajo za poslovne objekte.

Območja s cerkvijo in pokopališčem (“CP“) se ohranja-
jo, ob širitvi pokopališča ali gradnji poslovilnih objektov je
treba upoštevati logiko obstoječe zasnove pokopališča in se
čimbolj prilagajati značilnostim terena.

Na območju za rekreacijo (“R“) so dovoljene ureditve
igrišč, športnih objektov in ureditev po pogojih iz 18. člena.

Na območju za počitniško naselje (“PČ“) se dovoljuje
dopolnitev naselja s spremljajočimi turističnimi dejavnostmi.
Počitniško naselje naj bo zaokrožena celota, oblikovana kot
del vasi. Objekti se umestijo v hribovit teren na način, kot so
nastajale stare vasi.

IV. MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE OBJEKTOV

11. člen
Belokranjska arhitektura: (velja za vsa naselja razen

tistih, ki so zajeta v 12. in 13. členu)
Stanovanjski in gospodarski objekti:
– Tlorisna zasnova objektov mora biti podolgovata, z

razmerjem stranic vsaj 1:1,4.
– Etažnost je lahko klet in pritličje, pritličje in nadstrop-

je ali klet in mansarda in samo izjemoma (v strminah) vkopa-
na klet, pritličje in mansarda oziroma podstrešje.

– Streha mora biti simetrična dvokapnica s slemenom
po dolžini objekta, naklon 35 do 45 stopinj. Kritina mora biti
temne barve (opečna, temno ali betonsko siva, skodle, sla-
ma) in usklajena s tradicionalno. Dovoljeni so čopi in strešna
okna, dvokapna frčada pa le centralno na fasadi, nad glav-
nim vhodom. Kolenčnega zidu ni ali pa je skrit pod kapjo.

– Fasade naj bodo ometane, omet je lahko tudi dvo- ali
tribarven s poudarjenimi dekorativnimi elementi (obrobe okoli
oken, ogelniki ipd.) in v kombinaciji z lesom. Omet naj bo v
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svetlih odtenkih toplih barv. Zatrepi gospodarskih objektov
naj bodo leseni, ograje balkonov (gankov) naj bodo v verti-
kalnem lesenem opažu.

Sušilnice in prostostoječi silosi so dovoljeni, kjer je to
potrebno zaradi funkcionalnih zahtev dejavnosti in kjer to
prostor dovoljuje.

Pri vzdrževalnih delih, adaptacijah, rekonstrukcijah, do-
zidavah in nadzidavah se morajo ohranjati kakovostne zna-
čilnosti objektov oziroma oblikovati v skladu z zgornjimi po-
goji.

Poslovni in poslovno-stanovanjski objekti:
– Tlorisna zasnova objektov mora biti podolgovata, z

razmerjem stranic vsaj 1:1,4.
– Etažnost je lahko klet in pritličje, klet, pritličje in

nadstropje, klet, pritličje in mansarda.
– Streha naj bo simetrično dvokapnica s slemenom po

dolžini objekta in kolenčnim zidom, skritim pod kapjo strehe
ter naklonom 35 do 45 stopinj. Manjši naklon se dovoli v
primerih, ko je širina objekta prevelika in bi bila s tem poru-
šena osnovna kompozicija objekta, vendar ne sme biti manj-
ši od 32 stopinj. Za kritino veljajo enaki pogoji, kot za
stanovanjske hiše v 11. členu. Dovoljene so centralne frča-
de v osi objekta, za osvetljevanje mansarde se uporabljajo
strešna okna. Pri rekonstrukcijah obstoječih objektov se
lahko izvede več posamičnih dvokapnih frčad, pri čemer
skupna širina ne sme presegati 1/3 dolžine objekta, naklon
strešin frčad je enak osnovnemu naklonu strehe.

– Omet naj bo v svetlih odtenkih toplih barv, lahko v
kombinaciji z lesom. Dovoljene so tudi sodobno koncipira-
ne fasade.

– Poslovno-stanovanjski objekti imajo lahko dejavnost
le v pritličju in izjemoma v nadstropju in mansardi, v tem
primeru mora biti vsaj ena etaža stanovanjska.

– V naseljih se dovoli največ do 200 m2 velike obrtne
objekte.

12. člen
Mestna in trška arhitektura (velja za Semič, Kaščo,

Sela pri Semiču in Vavpčo vas ob LC)
Poslovno-stanovanjski objekti:
– Ohranja se obstoječa tlorisna zasnova objektov.
– Etažnost je lahko največ klet, pritličje, nadstropje in

mansarda; možna je izvedba kleti, ki je (odvisno od terena) v
celoti ali delno vkopana.

– Streha naj bo simetrična dvokapnica z naklonom (35
do 45 stopinj), drugačna oblika strehe je dovoljena le izje-
moma, kadar gre za posebno oblikovane objekte in kjer
prostor to dovoljuje, kritina naj bo temne barve (opečni
zareznik, bobrovec, temno ali betonsko siva). Vsi posebni
elementi streh morajo biti usklajeni s kompozicijo glavne
fasade, kolenčni zid mora biti skrit pod kapjo.

– Fasade objekta se oblikujejo v enotnem proporcio-
nalnem sistemu, ki je prisoten na širšem prostoru; fasadno
ploskev se oblikuje v homogeno likovno kompozicijo, s pra-
vilno osno členitvijo fasadnih elementov, fasade so lahko
tudi tribarvne. V vertikalni simetrali fasade se oblikuje glavni
vhod v stavbo.

– V pritličju se po potrebi oblikujejo izložbena okna,
usklajena z ostalimi elementi fasade, skuša se vrniti staro
podobo lesenih izložbenih oken.

– Vhod v objekt se oblikuje z ulice.
– V pritličja (in izjemoma nadstropja) objektov se ume-

stijo dejavnosti, nadstropja in podstrešja pa ostanejo stano-
vanjska.

– Prostori med stavbami so namenjeni dostopu na in-
terno dvorišče.

13. člen
Kočevarska arhitektura (velja za naselja v območju C)
Stanovanjski objekti, poslovni, poslovno-stanovanjski

objekti in počitniške hiše:
– Tlorisna zasnova mora biti podolgovata, z razmerjem

stranic vsaj 1:1,4.
– Etažnost je lahko klet, pritličje in podstrešje ali klet,

nadstropju in podstrešje ter največ vkopana klet, pritličje,
nadstropje in podstrešje. Dovoljena je izraba podstrešij z
izvedbo kolenčnega zidu, ki je v celoti skrit pod napuščem
strehe.

– Strehe naj bodo simetrične dvokapnice, naklona 45
do 52 stopinj, kritina temno siv betonski zareznik, skodle ali
novejše kritine, ki morajo biti temne in usklajene s tradicio-
nalnimi kritinami. Možni so čopi, strešna okna, frčade pa le
nad glavnim vhodom, ki naj bo osno na daljši fasadi. Manjši
nakloni so dovoljeni le v primerih, ko bi bila s tem porušena
osnovna kompozicija objekta, vendar naklon strehe ne sme
biti manjši od 40 stopinj.

– Fasade naj bodo simetrične, ometane, lahko s pou-
darjenimi dekorativnimi elementi (okenske obrobe, šivan
ogel ipd.), lahko v dvobarvni izvedbi. Zatrepi so lahko obiti z
lesom (vertikalni opaž). Lahko se uredijo zidane stopnice s
podestom.

– Tradicionalni elementi na objektih so lahko izvedeni v
sodobnejših materialih (steklo, kovina), posebej v primeru
poslovnega ali poslovno-stanovanjskega objekta.

– V primeru poslovno-stanovanjskih objektov se javna
funkcija uredi le v pritličju objekta.

– Pri obnovi starih stanovanjskih hiš je potrebno ohra-
njati barvno podobo in dekorativne členitve fasad, velikost in
obliko okenskih odprtin, obliko, velikost in naklon streh.
Ohranjajo naj se kamniti detajli oken, vrat ter kamnite stopni-
ce in stopnišča.

Gospodarska poslopja:
– Tlorisna zasnova mora biti podolgovata, z razmerjem

stranic vsaj 1:1,4. Dovoljeni so tudi zelo veliki tlorisni gabari-
ti, vendar mora biti v teh primerih razmerje stranic bistveno v
korist dolžine (kot pri tradicionalnih gospodarskih objektih.)

– Etažnost je lahko največ delno vkopana klet, pritličje
in podstrešje.

– Strehe naj bodo simetrične dvokapnice, naklona 45
do 52 stopinj, kritina temno siv betonski zareznik, skodle.
Izjemoma je lahko pri izredno velikih objektih naklon strehe
nižji.

– Fasade kletni del naj bo zidan, lahko s kamnom, ali
ometan, zgornji del pa ometan, lesen ali obit z lesom.

14. člen
Zidanice in vinski hrami:
– Tlorisna zasnova objektov je lahko največ 7×5 m z

odstopanjem do ±0,50 m.
– Etažnost je lahko največ vinska klet in podstrešje,

kolenčni zid največ 1,60 m, prilagojena terenu.
– Streha mora biti simetrična dvokapnica s slemenom

po dolžini objekta in vzdolžno s pobočjem oziroma vzpored-
no z bližnjimi objekti. Naklon strešin mora biti 40 do 45
stopinj, lahko s čopi in dvokapno frčado za ureditev vhoda.
Kritina mora biti temne barve (opečna, betonsko siva,
skodle).

– Pri oblikovanju se naj upoštevajo elementi tradicio-
nalne arhitekture.

– Kleti naj bodo zidane praviloma iz kamna, fasade naj
bodo ometane in beljene v svetlih barvnih tonih.

Pri vzdrževalnih delih, adaptacijah, rekonstrukcijah, do-
zidavah in nadzidavah se morajo ohranjati kakovostne zna-
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čilnosti objektov oziroma oblikovati v skladu z zgornjimi po-
goji.

Večji gabariti zidanic so dovoljeni v primeru druge na-
membnosti – vinotoč, ali potreb po hrambi večjih količin
vina, kar se ugotovi s pristojno službo za kmetijstvo. Gabariti
takih objektov se morajo prilagoditi terenskim pogojem in
izpostavljenosti leg. Pri tem se upošteva tudi potrebe po
dodatnih manipulativnih površinah.

Še ohranjene stare zidanice se ohranjajo in varujejo kot
dokument arhitekture. Pri obnovi je potrebno ohraniti njiho-
vo identiteto.

15. člen
Avtobusna postajališča, parkirišča in druge javne uredi-

tve
Avtobusna postajališča so lahko montažni objekti, obli-

kovani transparentno ter usklajeni s prostorom ali objekti,
usklajeni z značilno arhitekturo. Za poenotenje teh objektov
je treba pripraviti študijo.

Parkirišča naj bodo na primernih mestih (na ravnem
terenu) in ozelenjena z tradicionalnim zelenjem.

Vse javne ureditve naj bodo v naseljih (in še posebej v
Semiču) poenotene, javne površine naj bodo praviloma tla-
kovane z naravnimi materiali (avtohtoni kamen, granitne koc-
ke ali tlakovci), v primeru uporabe asfaltov, pa naj se le ti
kombinirajo s prej navedenimi materiali. Za naselje se upo-
rabi poenoten tip (cestne ali ulične) svetilke ter druge ulične
opreme (klopi, koši za smeti).

Kioski se lahko postavljajo na javno površino na me-
stih, kjer to ni prostorsko moteče in kjer bi smiselno dopolni-
li obstoječo ponudbo. Bolj kot namestitev kioskov se pripo-
roča ureditev manjših prodajaln v pritličjih objektov.

V. MERILA IN POGOJI ZA ZUNANJE IN DRUGE
UREDITVE

16. člen
Vrtovi, sadovnjaki, brežine
Vrtovi in sadovnjaki med objekti naj se oblikujejo in

obdelujejo na tradicionalen način.
Nasipi, odkopne brežine in druga izpostavljena poboč-

ja morajo biti izvedeni z blagimi in ozelenjenimi brežinami ter
zavarovani pred erozijo. Podporni zidovi so dovoljeni le izje-
moma, kjer brežine ni možno drugače zavarovati. Zidani
morajo biti s kamnom.

Javne zelene površine, parki:
Vzpostavljajo se na predvidenih javnih mestih, ki so

neurejena ali nepravilno urejena. Za nove zasaditve se lahko
uporabijo le avtohtone drevesne vrste. Dovoljeno je formira-
nje drevoredov ob pomembnejših cestah ali poteh v naseljih
ali kot poudarek prostorske dominante (cerkve, kapelice) v
soglasju s pristojno službo za varstvo naravne in kulturne
dediščine.

Rekreacijske površine:
Travnata ali peščena igrišča se lahko uredijo na narav-

no ravnem prostoru oziroma na prostoru, ki ga je možno
primerno urediti (zravnati, samo delno nasuti, urediti in sani-
rati brežine). Druga igrišča, ki zahtevajo trajnejše ureditve,
se lahko izvedejo le na za to predvidenih površinah. V bližini
turističnih naselij se uredijo na odprtih kmetijskih in gozdnih
zemljiščih rekreativne poti (trim steze, tekaške proge in ko-
njeniške steze, ipd.).

Dostopi do objektov, parkirišča, razmejitve med parce-
lami:

Dostopi do objektov morajo biti izvedeni po najkrajši
možni poti z javne ceste in so utrjeni praviloma s tlakovci ali

asfaltom oziroma z drugimi materiali. Meteorno vodo z do-
stopnih poti je potrebno speljati v ponikalnico ali meteorno
cestno kanalizacijo, na javno cesto je ni dovoljeno spuščati.

Parkirišča naj bodo utrjena in protiprašno zaščitena
(tlakovci, naravni kamen, granitne kocke ali asfalt) in zazele-
njena, odvod meteorne vode s parkirišč se izvede preko
lovilcev olj in maščob.

Razmejitve med parcelami se izvedejo z lesenimi ploto-
vi po vzoru tradicionalnih. Mreže so dovoljene le izjemoma,
kadar je to funkcionalno najbolj primerno. Zidovi niso dovo-
ljeni, razen če so zaradi terena potrebni podporni zidovi.

VI. MERILA IN POGOJI ZA DOLOČANJE GRADBENIH
PARCEL IN FUNKCIONALNIH ZEMLJIŠČ

17. člen
Velikost gradbene parcele se določi glede na
– namembnost in velikost objekta, potrebnih pomož-

nih objektov in funkcionalnih površin,
– oblikovanosti zemljišča, obstoječih parcelnih mej in

lastništva,
– lege sosednjih objektov, dostopov z javne ceste ozi-

roma poti, poteka komunalnih in energetskih vodov,
– sanitarno-tehnične zahteve.
Pri določanju gradbene parcele kmetije se mora upo-

števati tudi razporeditev objektov, vrsta kmetijske proizvod-
nje ter potreben manipulacijski prostor za kmetijsko mehani-
zacijo.

18. člen
Funkcionalno zemljišče se določa glede na velikost in

namembnost objekta ter obliko zemljišča. Omogočati mora
normalno uporabo in vzdrževanje objekta z vsemi spremlja-
jočimi prostorskimi potrebami razen, če je del teh potreb
zagotovljen na drugem zemljišču.

Odmiki od mej sosednjih zemljišč morajo biti vsaj 3 m.
Manjši odmiki so dovoljeni le v soglasju z lastniki sosednjih
zemljišč in ob pogoju, da so zagotovljeni požarno-varnostni
odmiki od sosednjih objektov.

VII. MERILA IN POGOJI ZA VARSTVO NARAVNE IN
KULTURNE DEDIŠČINE

19. člen
Na objektih in območjih naravne in kulturne dediščine

je treba upoštevati naslednja merila in pogoje:
– posegi so dovoljeni v območjih dediščine, kulturnih

spomenikov in naravnih znamenitosti, v skladu z režimi varo-
vanja,

– za vse posege, ki presegajo obseg tekočih vzdrže-
valnih del na objektih naravne in kulturne dediščine, ki so
navedeni v strokovnih osnovah in so sestavni del tega odlo-
ka, je potrebno pridobiti soglasje pristojne strokovne službe
in omogočiti njenim strokovnim delavcem dostop do objek-
tov dediščine in konservatorski nadzor, ki lahko vključuje
tudi dodatne raziskave na objektu in njegovi okolici. Za
tekoča vzdrževalna dela, ki pa spreminjajo prvotni izgled
objekta, pa je potrebno pridobiti soglasje strokovne službe
za varstvo naravne in kulturne dediščine le po presoji pristoj-
nega upravnega organa,

– obnova mlinov in žag ter energetska izraba voda je
dovoljena, če se bistveno ne spremenijo gabariti objektov in
vodni režim.

Obnova se mora izvesti po smernicah pristojne službe
za varstvo naravne dediščine.
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VIII. MERILA IN POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO
IN ENERGETSKO UREJANJE TER ZVEZE

20. člen
Na območju urejanja s temi prostorsko ureditvenimi

pogoji je predvideno komunalno urejanje v smislu dograje-
vanja in vzdrževanja prometnih površin, vodovodnega, kana-
lizacijskega, nizkonapetostnega, tt omrežja in daljnovodov s
pripadajočimi transformatorskimi postajami za priključitev
vseh obstoječih in predvidenih objektov.

Pri komunalnem urejanju se morajo upoštevati nasled-
nji pogoji:

– Rekonstrukcije in novogradnje cest in poti z večjim
odstopanjem od obstoječih tras niso dovoljene brez ustrez-
ne prostorske in projektne dokumentacije. Pri urejanju cest
je treba urediti, zavarovati in sanirati brežine ter ohraniti
oporne zidove in obcestne kamne oziroma jih praviloma
nadomestiti z novimi ali z odbojnimi ograjami. Posegi v varo-
valnem pasu in rezervatu so dovoljeni le s soglasjem uprav-
ljalca ceste.

– Vsak objekt mora imeti zagotovljen dostop z javne
ceste. Dostop mora biti urejen tako, da zagotavlja ustrezno
preglednost in omogoča pristop z urgentnimi vozili nepo-
sredno s ceste ali preko sosednjih dvorišč.

– Če se v objektu opravlja dejavnost, se morajo urediti
parkirišča. Njihovo število je odvisno od dejavnosti in števila
zaposlenih. Praviloma morajo biti zagotovljena na funkcio-
nalnem zemljišču tega objekta.

– Vsi obstoječi in bodoči objekti morajo biti priključeni
na javno vodovodno omrežje v skladu s pogoji in soglasjem
upravljalca, drugje se za oskrbo s pitno vodo zgradi higien-
ske kapnice. V naseljih mora biti zagotovljena zadostna koli-
čina požarne vode.

– Do izgradnje kanalizacije morajo obstoječi in predvi-
deni objekti imeti zgrajeno nepropustno, nepretočno grezni-
co na praznjenje. Tehnološke odpadne vode se morajo
pred izpustom v kanalizacijo ali vodotok ustrezno očistiti in
nevtralizirati v interni čistilni napravi. Meteorno vodo s streh
in ostalih površin se mora odvajati v ponikalnico ali vodotok,
s cestišč, parkirišč in ostalih utrjenih površin pa le preko
lovilcev olj in maščob. Za odvajanje odplak iz gospodarskih
poslopij je treba izvesti nepropustno gnojišče z gnojno jamo
na praznjenje. Gnoj mora biti skladiščen tako, da bo prepre-
čeno onesnaževanje vod.

– Komunalne odpadke je treba zbirati v posebnih zabojni-
kih, postavljenih na utrjeno površino, praviloma z nadstrešnico
na prometno dostopnem mestu. Ostale odpadke je treba sorti-
rati in jih odstranjevati skladno s predpisi s tega področja.

– Priključitve na nizkonapetostno električno omrežje in
tt omrežje morajo biti predvidene in izvedene pod pogoji
upravljalcev v skladu z individualnim soglasjem.

21. člen
Komunalni in energetski vodi se praviloma izvedejo

podzemno. Nadzemne objekte je treba postavljati nevpadlji-
vo, izven osrednjih prostorov naselja ter objektov in območij
varstva naravne in kulturne dediščine. Oblikovani morajo biti
podrejeno oblikovanju sosednjih, krajevno značilnih objek-
tov. Zračni vodi morajo upoštevati smeri značilnih pogledov.

IX. MERILA IN POGOJI ZA VODNOGOSPODARSKO
UREJANJE

22. člen
Posegi niso dovoljeni v ožjih in širših varstvenih pasovih

zajetij, črpališč, površinskih zbiralnikov za oskrbo s pitno

vodo in na lokacijah potencialnih vodnogospodarskih uredi-
tev. Upoštevajo se z odloki določeni varstveni pasovi oziro-
ma režimi v teh pasovih; če odloki še niso sprejeti, se
upoštevajo strokovne podlage in presoja pristojnega uprav-
nega organa.

Izjemoma so posegi dovoljeni v širših varstvenih paso-
vih, če določena dejavnost ni v neskladju s predpisanim
režimom in z varovanjem drugih širših interesov.

23. člen
Izraba vodne energije je dopustna le v okviru obstoje-

čih jezov na mestu mlinov in žag. Obnova jezov se mora
izvajati v prvotni obliki in v materialih, kot so bili zgrajeni.
Uporaba betona je dopustna za utrjevanje in zatesnjevanje
le pod pogojem, da beton ni viden. Smer in linija jezu se ne
sme spreminjati.

X. MERILA IN POGOJI ZA VARSTVO IN IZBOLJŠANJE
OKOLJA

24. člen
Pri umestitvi dejavnosti v prostor je treba poleg splo-

šnih pogojev upoštevati, da dejavnost ne povzroča emisij v
zrak, ne presega ravni hrupa, določena za posamezna ob-
močja naravnega in bivalnega okolja ter prekomerno ne
obremenjuje cestnega omrežja.

Za objekte, kjer se odvija dejavnost, ki povzroča večje
motnje v prostoru, je treba izvesti ustrezno zaščito pred
vplivi na bivalno in delovno okolje z ustrezno prostorsko
organizacijo objektov in oblikovno tehničnimi rešitvami.

XI. POSEBNA MERILA IN POGOJI ZA POSEGE V
PROSTOR

25. člen
A) V območju A – Belokranjski ravnik
Cerovec A–4:
– proizvodne dejavnosti, locirane v strnjenem delu vasi

naj se ob eventualni širitvi proizvodnje preselijo v obrtno
cono Semič, na predelu ob cesti, kjer so locirani javni ob-
jekti (trgovina, gostilna), se te dejavnosti lahko še dopolnijo.
Sedanje proizvodne prostore se preuredi za manj hrupne,
jedru primernejše dejavnosti.

Črešnjevec A–5:
– možne so manjši proizvodni obrati, storitvene in

oskrbne dejavnosti. Obstoječe igrišče se ohrani kot površi-
ne za šport in rekreacijo – dovoljene so gradnje objektov in
ureditve, ki služijo športnim aktivnostim ali za drugi namen
zbiranja in srečevanja ljudi,

– območje parka Šrejf se ohranja kot zelena cona na-
selja Črešnjevec, za ureditev se pripravi ureditveni načrt. V
območju je dovoljeno postavljati le objekte, ki neposredno
služijo prezentaciji in vsebini parka,

– za območje A–5/SO in A–5/SK je potrebno izdelati
razširjeno lokacijsko dokumentacijo z opredelitvijo obveznih
gradbenih linij, objektov in koridorjev za izvedbo dostopnih
poti in potrebne komunalne opreme.

Gradnik A–6:
– za opuščen kamnolom naravnega kamna se za na-

daljnje izkoriščanje in sanacijo sprejme ureditveni načrt. Do
takrat se kamnolom izkorišča zgolj za raziskovalne namene.

Kal A–8:
– okolico cerkve je treba ohraniti nepozidano, ohrani

se sedanji rob naselja na južni strani.
Maline A–12:
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– možne so zgostitve pozidave ter obnova obstoječih
objektov, tudi za potrebe turizma na kmetih v povezavi z
izletništvom.

Stranska vas A–20:
– v območju A–20/MS so do sprejetja ureditvenega

načrta dovoljeni le posegi, ki so že odobreni z izdanimi
lokacijskimi in gradbenimi dovoljenji. Prostor se nameni za
športne in ostale spremljajoče objekte za potrebe motokros
proge,

– v območju A–20/SO ob gasilnem domu se ustvari
center s spremljajočimi dejavnostmi (oskrba, prireditveni pro-
stor), posegi do sprejetja ureditvenega načrta niso dovolje-
ni.

Štrekljevec A–22:
– ohranja se območje ožjega jedra z več objekti etno-

loške dediščine,
– možna je širitev in ureditev platoja ob gasilnem domu

ter trgovine v osrednji center naselja (A–22/OC),
– širitev naselja za potrebe stanovanjske gradnje z mož-

nostjo umestitve oskrbnih dejavnosti in mirne obrti (A–22/S).
Vinji vrh A–23:
– ohranja se ambientalni del cerkve na Vinjem vrhu.

Posegi so možni skladno z določbami 19. člena tega odlo-
ka.

Krupa A–9 in Moverna vas, A–13:
– ohranja se sedanja namembnost naselij, objekti de-

diščine se revitalizirajo po navodilih pristojne službe za var-
stvo naravne in kulturne dediščine.

26. člen
B) V območju B – Semič z gravitacijskim območjem in

Semiško goro
Coklovca B–9:
– ohrani naj značaj naselja s kmetijsko funkcijo, meša-

no s stanovanji,
– na zahodnem delu pobočja se ohranjajo zelene povr-

šine in značilna silhueta,
– pri projektiranju obvozne ceste Semiča se mora upo-

števati križišče s sedanjo dostopno cesto.
Mladica B–7:
– dovoljene so nove in nadomestne gradnje v smislu

zgoščanja naselja ter širitve vzhodno od sedanje pozidave,
– obstoječi zeleni pas med Mladico in Semičem se naj

ohranja kot možen rezervat za obvozno cesto.
Oskoršnica B–12:
– ohranja se pretežno stanovanjska funkcija naselja z

gospodarskimi objekti,
– dovoljena je umestitev oskrbnih in storitvenih dejav-

nosti.
Trata B–6:
– dovoljene so nove in nadomestne gradnje v smislu

zgoščanja. Vzdolž lokalne ceste se zasadi sadno drevje.
Vavpča vas B–8:
– ohranja se obstoječa redka struktura naselja z vme-

snimi sadovnjaki in vinogradi. Zgoščevanje pozidave je mož-
no na vzhodu ob dostopni cesti na lokalno cesto,

– dovoljeni so manjši gospodarski objekti, oskrbne in
storitvene dejavnosti ter manjši proizvodni obrati, ki ne pre-
segajo mejnih ravni hrupa, predpisanih za stanovanjska ob-
močja.

Kot pri Semiču – B2:
– ohranjajo se vedute na cerkev. Vmesne pozidave se

dovoli v delih naselij, kjer je stanovanjska gradnja že pri-
sotna,

– parcelacija zemljišč in gradnja novih zidanic je dovo-
ljena po pogojih za gradnjo zidanic v 1. območjih vinograd-
niških površin.

Podreber, Sadinja vas in Trebnji vrh – B3-5:
– ohranja se razpršena pozidava objektov ob poteh z

vmesnimi vinogradi,
– dovoljene so le nadomestne gradnje na lokacijah

obstoječih (zapuščenih) objektov ter zgostitve pozidave na
delih strnjenih pozidav (ne med vinogradi),

– objekti morajo biti umaknjeni iz koridorja rekonstruk-
cije lokalne ceste (Podreber), pri čemer se upošteva prostor
za hodnik za pešce.

27. člen
Semič z ožjim gravitacijskim območjem:
Osrednji del naselja Vrtača – SK1:
– ohranja se redka pozidava, možne so vmesne zapol-

nitve,
– rob naselja se ohranja in na degradiranih delih zasadi

sadno drevje starih vrst,
– dovoljeno je umeščanje mirnih storitvenih in oskrbnih

dejavnosti pod pogojem, da ne presegajo ravni hrupa, dolo-
čenega za stanovanjska območja, ne gravitirajo težkega pro-
meta ter da je na funkcionalnem zemljišču možno zagotoviti
zadostne manipulativne površine.

Obcestna pozidava naselja Vrtača – SK2:
– dovoljena je gradnja stanovanjskih objektov z oskrb-

nimi in storitvenimi dejavnostmi,
– kmetijske in gospodarske objekte se umešča v za-

ledja parcel,
– dejavnosti se naj umeščajo v pritličje, v nadstropju so

stanovanja,
– objekti morajo biti umaknjeni iz koridorja rekonstruk-

cije lokalne ceste, pri čemer se upošteva prostor za hodnik
za pešce,

– upošteva se naj že nakazana enotna gradbena linija
obcestne pozidave.

Območje tovarne Iskra Semič – I1:
– ohranja se obstoječa proizvodnja, dovoljeni so pose-

gi, ki zagotavljajo zmanjševanje negativnih vplivov na okolje
ter racionalno rabo prostora,

– novi oziroma nadomestni objekti ne smejo presegati
višine obstoječih,

– dovoljeno je prestrukturiranje proizvodnje pod pogo-
jem zmanjšanja negativnih vplivov v prostor.

Območje širitve ob sedanjem industrijskem območju
Iskre – I2:

– do sprejetja zazidalnega načrta posegi niso dovolje-
ni. Območje se predvidi za širitev programov obstoječe in-
dustrije in zagotovitev manipulativnih površin.

Proizvodno servisna cona Kašča:
– do sprejetja zazidalnega načrta posegi niso dovoljeni.
Obcestna pozidava naselja Vrtača – SO:
– dovoljena je gradnja poslovno-stanovanjskih objek-

tov z oskrbnimi in storitvenimi dejavnostmi,
– kmetijske in gospodarske objekte se umešča v za-

ledje parcel,
– dejavnosti se naj umeščajo v pritličje, v nadstropje pa

stanovanja,
– upošteva se že nakazana enotna gradbena linija ob-

cestne pozidave in oblikuje vmesni prostor.
Razpršena zazidava Kašča – SK:
– dovoljena je pretežno stanovanjska zazidava, meša-

na s kmetijskimi objekti,
– ohranja se razpršena zazidava, dovoli se zapolnitve,
– dovoljeno je umeščanje dejavnosti za turistično po-

nudbo.
Stanovanjsko-turistični kompleks Kašča – ST:
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– dovoli se gradnja stanovanjskih objektov s turistično
funkcijo (penzion, gostinski obrat manjšega merila, manjši
športni objekti),

– dejavnosti ne smejo obremenjevati sedanjih komuni-
kacij,

– merilo objektov se naj prilagodi terenskim razmeram
in izpostavljeni legi.

Redka gručasta zazidava – Sela pri Semiču – SK:
– območje je namenjeno pretežno stanovanjski zazida-

vi, mešana s kmetijskimi objekti,
– ohranja se razpršena zazidava, dovoli se zapolnitve,
– umeščanje dejavnosti za turistično ponudbo,
– ohranjajo se vrtače med posameznimi sklopi objek-

tov.
Obcestna zazidava – Sela pri Semiču – SO:
– dovoljena je gradnja poslovno-stanovanjskih objek-

tov z oskrbnimi in storitvenimi dejavnostmi,
– kmetijske in gospodarske objekte se umešča v za-

ledje parcel,
– dejavnosti se naj umeščajo v pritličje, v nadstropje pa

stanovanja,
– upošteva se že nakazana enotna gradbena linija ob-

cestne pozidave in oblikuje vmesni prostor.
Pokopališče Semič – CP:
– dovoljeni so posegi za potrebe pokopališča,
– parkirišča se izvedejo na jugozahodni strani območja.
Jedro Semiča – OSC:
– posegi se izvajajo v skladu s predhodnim mnenjem

pristojne službe za varstvo naravne in kulturne dediščine,
– dovoljene so oskrbne, storitvene in kvartarne dejav-

nosti (uprava, finance, kultura),
– umeščanje prodajnih površin, ki zahtevajo skladišč-

ne prostore večje od 60 m2 ter odprte, skladiščne površine
niso dovoljene,

– dejavnosti se praviloma umeščajo v pritličje, pisarne
izjemoma v višje etaže.

Jedro Semiča – cerkev z obzidjem – J1:
– ohranja se sedanja namembnost, objekti se revitalizi-

rajo po navodilih pristojne službe za varstvo kulturne de-
diščine.

Šolski kompleks z vrtcem – Š1:
– osnovna šola s prizidkom se ohrani, uredijo se pro-

stori pred glavnim vhodom ter zunanja igrišča ob telovadni-
ci,

– stari objekt TVD Partizan se nameni za spremljajoče
dejavnosti šolskega in športnega kompleksa,

– dozidava obstoječih objektov je dovoljena le za po-
trebe osnovne dejavnosti.

Športni kompleks Semič – ŠR:
– do sprejetja ureditvenega načrta posegi niso dovo-

ljeni.
Rekreacijske površine – ŠR 1:
– prostor se nameni za zelene površine z ureditvijo za

rekreacijo.
Hotel Smuk in kulturne ustanove – KH:
– površine se nameni za širitev hotela, za kulturne in

športne dejavnosti in druge prireditve v povezavi z nočitveni-
mi kapacitetami,

– za nove posege je potrebno na podlagi natančnega
programa pridobiti urbanistično-arhitektonske rešitve z jav-
nim natečajem.

Poslovni center Semič II – O, T:
– območje je namenjeno terciarnim (predvsem oskrb-

nim) in kvartarnim dejavnostim (možnosti za povečane potre-
be zdravstvenega in socialnega varstva, uprave ipd.) ter
infrastrukturnim objektom (avtobusni postaji),

– do sprejetja prostorskega izvedbenega načrta pose-
gi niso dovoljeni, razen nujnih vzdrževalnih del.

Proizvodno-oskrbno-storitvena cona Semič III:
– območje je namenjeno proizvodnim, oskrbnim in sto-

ritvenim dejavnostim,
– do sprejetja prostorskega izvedbenega načrta pose-

gi niso dovoljeni, ohranja se sedanja namembnost objektov.
ZN Semič I. – stanovanjska redka zazidava med Mladi-

co in Semičem – SKI:
– ohranja se obstoječa funkcija soseske – mešano

stanovanjsko-kmetijska,
– dovoljena je zgostitev stanovanjske zazidave ob ko-

munikaciji,
– gospodarska poslopja se locira v zaledje parcel v

smeri odprte krajine,
– zahodni rob naselja se naj zapolni z nasadi sadnega

drevja starih vrst.
Stara gora Semič – Individualna stanovanja – S1:
– ohranja se obstoječa struktura individualnih hiš na

pobočju nad Semičem. Pri rekonstrukcijah se naj upošteva
tradicionalne arhitekturne elemente.

Semič – stanovanjska zazidava srednje gostote – S2:
– ohranja se obstoječe stanje, pri rekonstrukciji objek-

tov naj se upošteva tradicionalne arhitekturne elemente.
Semič stanovanjska zazidava visoke gostote – S3:
– izvede se zunanja ureditev objektov z visokoraslo

zasaditvijo.
Stanovanjska soseska Vavpča vas – S4:
– dovoljena je zapolnitev obstoječe zazidave.
Želežniška postaja Semič – ŽP:
– ohranja se sedanja namembnost, dovoljeni se le po-

segi za potrebe osnovne dejavnosti.
Semiška gora:
– veljajo določila 1. območja vinogradniških zemljišč,

možne so adaptacije po merilih tega odloka ali nadomestne
gradnje, kadar je to upravičeno,

– zemljišča, ki so v zaraščanju, se naj uredijo v vinogra-
de; v teh primerih se naj preveri možnosti gradnje nado-
mestnih objektov ali preureditve starih hisov.

28. člen
C) Območje C – Kočevsko in Črmošnjiška dolina
Brezovica – C2:
– program razvoja je možen le v povezavi z bližnjimi

vasmi v smislu izgradnje gostinsko turističnih objektov za
oskrbo izletništva v okviru peš poti po transferzali oziroma
poteh kulturnih spomenikov in naravnih znamenitosti.

Črmošnjice in Mašelj C–3:
– za naselje se pripravi program ureditve posameznih

objektov kot centra vstopa v območje regijskega parka,
– staro jedro vasi se ohrani in oblikuje, ločeno od

novejšega gospodarskega dela (jugovzhodni del vasi – bivši
vojaški objekti),

– vsi programi, ki zahtevajo objekte večjih dimenzij ali
pri katerih ni možno najti zadovoljive arhitekturne rešitve, ki
bi se povsem vključila v stari del naselja, se naj razvijejo v
ločenem, novejšem delu, do sprejetja zazidalnega načrta
C–3/SO posegi niso dovoljeni,
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– za območje ob gozdarskem domu se za potrebe
turističnih aktivnosti in stanovanja izdela skupinska lokacij-
ska dokumentacija,

– obnovi in revitalizira se trg med cerkvijo in kvalitetni
starejši objekti, v katere se lahko umesti oskrbne dejavnosti
ter dejavnosti, ki bodo popestrile turistično ponudbo (šport,
kultura).

Gače C–5:
– izvede se rekonstrukcija posameznih stavb za potre-

be muzejske prezentacije življenja Kočevarjev in njihove zgo-
dovine skladno z navodili pristojne službe za varstvo kulturne
dediščine.

Gričice C–6
– širitev počitniškega naselja Gričice se dovoli zgolj na

podlagi novelacije zazidalnega načrta in ugotovljenih pro-
storskih možnosti,

– dovoljeni so posegi in ureditve, ki bodo izboljšale
turistično ponudbo športno-rekreativnega območja v obsto-
ječem obsegu; večji posegi do izdelave ureditvenega načrta
niso dovoljeni.

Komarna vas C–7:
– arheološko se valorizira in ohranja kot ruševine v

skladu s smernicami pristojne službe za varstvo kulturne
dediščine. Revitalizacija je možna na podlagi predhodne
izdelave projekta revitalizacije.

Planina C–8:
– vas se nameni za revitalizacijo s poudarjeno turistič-

no in izobraževalno funkcijo in za namene klimatskega zdrav-
ljenja. V ta namen se pripravi revitalizacijski načrt, do takrat
pa so dovoljene ureditve po splošnih merilih in pogojih,
določenih s tem odlokom,

– ohranja se silhueta vasi.
Sredgora C–9:
– arheološko se valorizira in ohranja kot ruševine v

skladu s smernicami pristojne službe za varstvo kulturne
dediščine.

Srednja vas C–10:
– Ohranja in revitalizira se jedro naselja, ki naj poleg

Črmošnjic prevzame funkcijo za razvoj stacionarnega in šport-
no-rekreativnega turizma. Zapolnitve naj sledijo potrebam po
gradnji objektov s stanovanjsko in turistično funkcijo.

Vrčice C–11:
– v območju cerkve in gostišča se oblikuje v manjši

oskrbni center za prebivalce in izletnike,
– ob magistrali se oblikuje počivališče kot izhodišče na

okoliške izletniške točke (Mirna gora),
– z zasaditvijo starih vrst sadnega drevja v smislu obli-

kovanja vaškega roba se naj doseže sanacija najbolj mote-
čih novih objektov. Možna je tudi vizualna sanacija z dogra-
ditvijo novih kvalitetnih objektov med obstoječimi in cesto,

– cerkev se ohranja kot dominanta na izpostavljenem
robu naselja, ohranja se zmeandrirana struga potoka.

Vrčice – kamnolom – C11:
– do sprejetja ureditvenega načrta je dovoljeno izko-

riščanje kamnoloma v okviru izdanih dovoljenj.

XII. KONČNE DOLOČBE

29. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o

splošnem urbanističnem redu Občine Črnomelj (Skupščin-
ski Dolenjski list, št. 20/79).

30. člen
Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri

upravnem organu Občine Semič, pristojnem za urejanje
prostora in Upravni enoti Črnomelj.

31. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem teh prostorskih

ureditvenih pogojev opravlja MOP, Inšpektorat za okolje in
prostor, Enota Novo mesto.

32. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 350-051-05/98
Semič, dne 26. februarja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

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

SEŽANA

1716. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Sežana za leto 1997

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) in 16. člena statuta Občine Sežana
(Uradni list RS, št. 28/95 in 35/95) je Občinski svet občine
Sežana na seji dne 23. 4. 1998 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Sežana

za leto 1997

1. člen
Zaključni račun proračuna Občine Sežane za leto 1997

izkazuje naslednje stanje:
prihodki skupaj 973,235.726,54 SIT
odhodki skupaj 937,191.670,90 SIT
Presežek prihodkov za leto 1997 znaša skupaj

36,044.055,64 SIT in se ga prenese v proračun leta 1998.

2. člen
Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Sežana

izkazujejo po zaključnem računu za leto 1997 naslednje
stanje:

prilivi:
– prenos iz l. 1996 6,688.992,30
– priliv l. 1997 5,000.000,00
poraba –            
Denarna sredstva rezervnega sklada na dan 31. 12.

1997 znašajo 11,688.992,30 SIT in se prenesejo v rezerv-
ni sklad Občine Sežana za leto 1998.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 401-22/97
Sežana, dne 23. aprila 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Sežana
Pavel Macarol, dipl. inž. l. r.
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ŠKOFJA LOKA

1717. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do
leta 2000 ter prostorskih sestavin
srednjeročnega družbenega plana Občine
Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta
2000

Na podlagi 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 3/91, 18/93,
47/93, 7/93 in 44/97) in 18. ter 86. člena statuta Občine
Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95) je Občinski svet
občine Škofja Loka na 29. seji dne 7. 5. 1998 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev

prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta

2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega
družbenega plana Občine Škofja Loka
za obdobje od leta 1986 do leta 2000

1
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev pro-

storskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sesta-
vin srednjeročnega družbenega plana Občine Škofja Loka
za obdobje od leta 1986 do leta 2000.

2
Dokumentacija bo javno razgrnjena v 2. nadstropju

Občine Škofja Loka, Poljanska c. 2. Javna razgrnitev bo
trajala 30 dni od dneva objave sklepa v Uradnem listu RS.

3
V času javne razgrnitve lahko k dokumentu podajo

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

4
V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava v

ponedeljek, 1. 6. 1998 ob 18. uri, v dvorani kina Sore v
Škofji Loki.

5
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in Gorenjskem glasu.

Št. 30-1/98
Škofja Loka, dne 7. maja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

VITANJE

1718. Odlok o sprejetju sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Slovenske Konjice za obdobje
1986–2000 in družbenega plana razvoja
Občine Slovenske Konjice za srednjeročno
obdobje 1986–1990 za območje Občine
Vitanje – v letih 1993 in 1994

Na podlagi zakona o planiranju in urejanju prostora v
prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93 in 71/93) ter 10. člena statuta Občine Vita-
nje (Uradni list RS, št. 20/95) je Občinski svet občine
Vitanje na seji dne 17. 4. 1998 sprejel

O D L O K
o sprejetju sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske
Konjice za obdobje 1986–2000 in družbenega

plana razvoja Občine Slovenske Konjice
za srednjeročno obdobje 1986–1990

za območje Občine Vitanje – v letih 1993
in 1994

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve

prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske
Konjice za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 23/87)
in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za
srednjeročno obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št.
23/87) za območje Občine Vitanje – v letih 1993 in 1994.

2. člen
Sestavni del tega odloka sta tekstualna in grafična

dela:
1. sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgo-

ročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenske Konji-
ce v letu 1993 (sklep Vlade RS, št. 350-01/93-2/16-8
z dne 8. 7. 1994),

2. sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgo-
ročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenske Konji-
ce v letu 1994 (sklep Vlade RS, št. 350-01/93-2/19-8
z dne 1. 12. 1994).

3. člen
S tem odlokom sprejme Občinski svet občine Vitanje

tisti del sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgo-
ročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986
do 2000 (Uradni list SRS, št. 23/87) in družbenega plana
razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje
1986–1990 (Uradni list SRS, št. 23/87) – v letih 1993 in
1994, ki se nanašajo na prostor nove Občine Vitanje.

4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 062-02-36/98-05
Vitanje, dne 17. aprila 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Vitanje
Zdenko Plankl, dipl. jur. l. r.
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1719. Odlok o spremembi odloka o uskladitvi tolarskih
zneskov v zakonu o gospodarskih družbah

Na podlagi 11. člena zakona o gospodarskih družbah
(Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94 in 20/98) in
21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 4/93, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije

O D L O K
o spremembi odloka o uskladitvi tolarskih
zneskov v zakonu o gospodarskih družbah

1. člen
4. člen odloka o uskladitvi tolarskih zneskov v zakonu o

gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 23/98) se črta.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 438-00/98-4
Ljubljana, dne 14. maja 1998.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

1720. Soglasje k cenam osnovnih poštnih storitev

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

S O G L A S J E
k cenam osnovnih poštnih storitev

I
Vlada Republike Slovenije daje soglasje k cenam osnov-

nih poštnih storitev največ do ravni:
Storitev Cena v SIT
Standardizirano pismo 14
Nestandardizirano pismo 15
– stopnja mase do 20 g 15
– stopnja mase nad 20 g do 100 g 28
– stopnja mase nad 100 g do 250 g 52
– stopnja mase nad 250 g do 500 g 73
– stopnja mase nad 500 g do1000 g 112
– stopnja mase nad 1000 g do2000 g 165
Standardizirana dopisnica 14
Nestandardizirana dopisnica 15

II
Z dnem uveljavitve tega soglasja preneha veljati soglasje

k cenam osnovnih poštnih storitev (Uradni list RS, št. 37/97).

III
Soglasje začne veljati s 1. junijem 1998.

Št. 384-01/98-1
Ljubljana, dne 14. maja 1998.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA

1721. Odredba o izračunu obvezne rezerve po zakonu
o posebnem davku na bilančno vsoto bank in
hranilnic

Na podlagi 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS,
št. 67/94, 20/95-odl.US in 29/95) in 12. člena zakona o
posebnem davku na bilančno vsoto bank in hranilnic (Uradni
list RS, št. 87/97) izdaja minister za finance

O D R E D B O
o izračunu obvezne rezerve po zakonu

o posebnem davku na bilančno vsoto bank
in hranilnic

1. člen
Zavezanci za posebni davek na bilančno vsoto bank in

hranilnic po zakonu o posebnem davku na bilančno vsoto
bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 87/97) izračunajo ob-
vezno rezervo v višini 7% od vseh vpoglednih in vezanih
vlog, ki so določene s sklepom Sveta Banke Slovenije o
obvezni rezervi bank in hranilnic.

2. člen
Znesek, izračunan po prejšnjem členu, predstavlja ob-

vezno rezervo po 4. členu zakona o posebnem davku na
bilančno vsoto bank in hranilnic.

3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 416-132/97
Ljubljana, dne 4. maja 1998.

Mitja Gaspari l. r.
Minister za finance

1722. Odredba o obrazcu za obračun posebnega
davka na bilančno vsoto bank in hranilnic

Na podlagi 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS,
št. 67/94, 20/95 – odločba US in 29/95) in tretjega od-
stavka 16. člena zakona o posebnem davku na bilančno
vsoto bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 87/97) izdaja
minister za finance
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O D R E D B O
o obrazcu za obračun posebnega davka na bilančno vsoto bank in hranilnic

1. člen
Zavezanci za posebni davek na bilančno vsoto bank in hranilnic po zakonu o posebnem davku na bilančno vsoto bank in

hranilnic (Uradni list RS, št. 87/97) sestavijo obračun posebnega davka na bilančno vsoto po obrazcu in metodologiji, ki je
sestavni del te odredbe.

2. člen
Zavezanci predložijo obračun posebnega davka na bilančno vsoto na obrazcu iz 1. člena te odredbe (obrazec PDVBH).

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

Št. 416-132/97
Ljubljana, dne 4. maja 1998.

Mitja Gaspari l. r.
Minister za finance
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METODOLOGIJA

ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA OBRAČUN POSEBNEGA
DAVKA NA BILANČNO VSOTO BANK IN HRANILNIC

Zap. št. 1
V SIT izražen znesek pasive na dan 31. decembra

tekočega leta v bilanci stanja v skladu s sklepom Banke
Slovenije o računovodskih izkazih bank in hranilnic.

Zap. št. 2
a) Znesek vlog na vpogled v tuji valuti, izkazanih na

kontih v kontnem okviru za banke in hranilnice v skladu s
sklepom Banke Slovenije o kontnem okviru za banke in
hranilnice (v nadaljnjem besedilu: konto) 7000, 7002,
7010, 703, 7080.

b) Znesek kratkoročnih posojil v tuji valuti do neodvis-
nih bank, izkazanih na kontih 261, 745, 7480, 7510, 7520,
7521, 7522, 758, 7716, 7726.

c) Znesek kratkoročnih posojil v tuji valuti do odvisnih
bank, izkazanih na kontih 7560, 7766.

d) Znesek dolgoročnih obveznosti v tuji valuti do neod-
visnih bank, izkazanih na kontih, 765, 7710, 7720, 7722,
779.

e) Znesek dolgoročnih obveznosti v tuji valuti do odvis-
nih bank, izkazanih na kontu 7760.

f) Znesek obveznosti iz izdanih kratkoročnih vrednost-
nih papirjev bank v tuji valuti, izkazanih na kontu 7301.

Zap. št. 3
a) Znesek vlog na vpogled v tuji valuti, izkazanih na

kontih 7001, 7011, 702, 7040, 7041, 7042, 7060, 7081,
7082, 7110, 7112, 7122, 7124, 7128, 713, 7140,
7149, 7170, 7171, 718, 7191, 7192, 7199, 7270,
7271, 7278, 731, 7380, 7381, 7383, 7387.

b) Znesek kratkoročnih obveznosti v tuji valuti do neod-
visnih strank, izkazanih na kontih 7400, 7409, 744, 746,
7470, 7481, 7511, 7523, 7524, 759, 7686, 7676,
7727.

c) Znesek kratkoročnih obveznosti v tuji valuti do odvis-
nih strank, izkazane na kontih 7561, 7767.

d) Znesek dolgoročnih obveznosti v tuji valuti do neod-
visnih strank, izkazanih na kontih 7600, 7609, 764, 766,
7670, 7671, 7679, 7680, 7681, 7721, 7723, 774.

e) Znesek dolgoročnih obveznosti v tuji valuti do odvis-
nih strank, izkazanih na kontu 7761.

f) Znesek deviznih obveznosti za neizvršena izplačila iz
plačil tujine, izkazanih na kontu 2762.

Zap. št. 4
a) Znesek kratkoročnih posojil prebivalstvu, izkazanih

na kontih 4270, 4278, 4279, 5176, 5177, 5276, 5277,
8079.

b) Znesek dolgoročnih posojil prebivalstvu, izkazanih
na kontih 5170, 5178, 5179, 5270, 5273, 5278, 5279.

Zap. št. 5
a) Znesek kratkoročnih posojil gospodarstvu - neodvis-

nim strankam, izkazanih na kontih 4200, 4208, 4209,
4400, 4401, 4406, 4408, 4409, 5106, 5107, 5206,
5207, 5406, 5407, 8009.

b) Znesek kratkoročnih posojil gospodarstvu - odvis-
nim strankam, izkazanih na kontih 4210, 4218, 4219,
5116, 5117, 5216, 5217.

c) Znesek dolgoročnih posojil gospodarstva - neodvis-
nim strankam, izkazanih na kontih 5100, 5108, 5109, 5200,
5203, 5208, 5209, 5400, 5401, 5402, 5408, 5409.

d) Znesek dolgoročnih posojil gospodarstva - odvisnim
strankam, izkazanih na kontih 5110, 5118, 5119, 5210,
5213, 5218, 5219.

e) Znesek terjatev iz danih jamstev gospodarstvu, izka-
zanih na kontih 1600,1608,1609, 1690, 1699.

Zap. št. 6
a) Znesek kratkoročnih posojil javnemu sektorju, izka-

zanih na kontih 4240, 4241, 4248, 4249, 4440, 4441,
4446, 4448, 4449, 5146, 5147, 5246, 5247, 5446,
5447, 8049.

b) Znesek dolgoročnih posojil javnemu sektorju, izka-
zanih na kontih 5140, 5142, 5148, 5149, 5240, 5241,
5243, 5248, 5249, 5440, 5441, 5442, 5448, 5449.

Zap. št. 7
Znesek kratkoročnih tolarskih posojil neodvisnim in

odvisnim bankam in hranilnicam, izkazanih na kontih 4250,
4251, 4252, 4253, 4254, 4258, 4259, 4450, 4451,
4452, 4453, 4454, 4458, 4459, 5156, 5157, 5256,
5257, 5456, 5457, 4611, 4612, 4613, 4618, 4619,
5616, 5617.

Zap. št. 8
a) Znesek menic, izkazanih na kontih 131, 1330,

1338,1339.
b) Znesek blagajniških zapisov, izkazanih na kontih

1343, 1348, 1349.
c) Znesek obveznic, izkazanih na kontih 1352, 1353,

1358, 1359, razen obveznic z državnim jamstvom.
d) Znesek delnic, izkazanih na kontih 1371, 1378,

1379.
e) Znesek drugih vrednostnih papirjev, izkazanih na

kontih 1360, 1361, 1368, 1369.

Zap. št. 9
Znesek obvezne rezerve v višini 7% od vseh vpoglednih

in vezanih vlog pri davčnem zavezancu iz 4. člena zakona o
posebnem davku na bilančno vsoto bank in hranilnic v skladu
z izračunom, ki ga predpiše minister, pristojen za finance.

Zap. št. 12
Znesek plačane obveznosti za davek od dobička

pravnih oseb iz zaporedne številke 35 obrazca obračun
davka od dobička pravnih oseb (DDPO) oziroma v primeru
skupinskega obračuna davka od dobička pravnih oseb dav-
čnemu zavezancu pripadajoči del plačane davčne obvezno-
sti, izkazane v zap. št. 36 obrazca SDDPO.

Zap. št. 14
V primeru stečaja ali likvidacije oziroma odvzema do-

voljenja za poslovanje vpiše davčni zavezanec davčno ob-
veznost, ki jo ugotovi sorazmerno številu dni poslovanja tako,
da znesek davčne obveznosti iz zap. št. 13 deli s številom dni
v poslovnem letu, ki je enako koledarskemu letu, v katerem je
uveden postopek likvidacije ali stečaja oziroma je odvzeto
dovoljenje za poslovanje ter tako ugotovljen znesek pomnoži
s številom dni poslovanja v navedenem letu.

Zap. št. 19
Znesek iz zap. št. 18, deljen z dve.
Dodatni podatki
V dodatne podatke se v zap. št. 20 vpiše znesek dobič-

ka pred obdavčitvijo po podatkih iz izkaza uspeha.
V zap. št. 21 se vpiše vrsta uvedenega postopka (stečaj

ali likvidacija) oziroma odvzem dovoljenja za poslovanje ter
datum uvedbe postopka stečaja ali likvidacije oziroma da-
tum odvzema dovoljenja za poslovanje.
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Stran 2812 / Št. 37 / 15. 5. 1998 Uradni list Republike Slovenije

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor Lojze Janko – Založnik Časopisni zavod Uradni list Republike Slove-
nije – 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 – Naročnina za tujino je 300$ – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Ured-
ništvo 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 tarifne številke 3 zakona o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4-245/92 z dne 25. januarja 1992)9 771318 057017

  ISSN 1318-0576

Stran Stran

LENDAVA
1684. Odlok o ukinitvi Zavoda za kulturo občine Lendava 2755

LJUTOMER
1685. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka na ob-

močju KS Krištanci, Šalinci, Grlava 2756
1686. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajev-

nega samoprispevka v KS Krištanci, Šalinci, Gr-
lava, ki je bil izveden dne 23. 11. 1997 na volišču
v Krištancih 2757

MEDVODE
1687. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo oziroma

podaljšanje samoprispevka 2757

MISLINJA
1688. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o nado-

mestilu za uporabo stavbnega zemljišča 2758
1689. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o pov-

prečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroš-
kih komunalnega urejanja stavbnih zemljišč, vred-
nosti in plačilu sorazmernega dela stroškov za pri-
pravo in opremljanje stavbnega zemljišča v Obči-
ni Mislinja 2759

1690. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mislinja
za leto 1998 2760

MORAVSKE TOPLICE
1691. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju

kulture v Občini Moravske Toplice 2760

NOVO MESTO
1692. Program priprave spremembe lokacijskega na-

črta lokalne ceste Dolž–Pangrč Grm–Gabrje z av-
tobusno postajo Gabrje 2761

ODRANCI
1693. Odlok o proračunu Občine Odranci za leto 1998 2764
1694. Odlok o zaščiti vodnih virov na območju Občine

Odranci 2765

PIVKA
1695. Odlok o grbu in zastavi Občine Pivka 2767
1696. Pravilnik o plačah, nadomestilih in drugih prejem-

kih funkcionarjev v Občini Pivka 2771

PODČETRTEK
1697. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna

Občine Podčetrtek za leto 1997 2772
1698. Odlok o povprečni gradbeni ceni, ceni stavbnih

zemljišč in povprečnih stroških komunalnega ure-
janja stavbnih zemljišč v letu 1998 2772

1699. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka ureditve-
nega načrta za ureditveno območje AT2 – kopa-
lišče in kamp Atomske Toplice 2773

POSTOJNA
1700. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za izobraže-

vanje odraslih Ljudska univerza Postojna 2774
1701. Odlok o organizaciji gospodarjenja s stavbnimi

zemljišči in urbanistično načrtovanje v Občini Po-
stojna 2776

1702. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o gos-
podarskih javnih službah v Občini Postojna 2777

1703. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o or-
ganizaciji in delovnem področju občinske uprave
ter o delavcih v Občinski upravi občine Postojna 2778

1704. Sklep o razpisu krajevnega samoprispevka v de-
narju za območje KS Razdrto 2778

PUCONCI
1705. Sklep o določitvi ekonomske cene programov v

javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovne
šole Puconci – enote vrtca 2779

RAVNE-PREVALJE
1706. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi 2779

RIBNICA
1707. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o

gospodarskih javnih službah v Občini Ribnica 2780
1708. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o us-

tanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovne šole dr. Franceta Prešerna Ribnica 2780

1709. Odlok o zazidalnem načrtu za območje stanovanj-
ske soseske R6 – S6 Mali Humec 2780

1710. Sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi javne infra-
strukture na področju kulture v Občini Ribnica 2785

1711. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševa-
nje razvoja gospodarstva v Občini Ribnica 2786

ROGATEC
1712. Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 1998 2788
1713. Odlok o dopolnitvi odloka o organizaciji in delov-

nem področju občinske uprave 2789

SEMIČ
1714. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih

sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbene-
ga plana Občine Črnomelj za obdobje od leta
1986 do leta 1990 za območje Občine Semič –
dopolnitev 1996 2789

1715. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za ob-
močje Občine Semič 2797

SEŽANA
1716. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Se-

žana za leto 1997 2805

ŠKOFJA LOKA
1717. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev

prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000
ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbe-
nega plana Občine Škofja Loka za obdobje od
leta 1986 do leta 2000 2806

VITANJE
1718. Odlok o sprejetju sprememb in dopolnitev pro-

storskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slo-
venske Konjice za obdobje 1986–2000 in
družbenega plana razvoja Občine Slovenske Ko-
njice za srednjeročno obdobje 1986–1990 za ob-
močje Občine Vitanje – v letih 1993 in 1994 2806


	VLADA
	㜀㤀⸀ 伀搀氀漀欀 漀 猀瀀爀攀洀攀洀戀椀 漀搀氀漀欀愀 漀 甀猀欀氀愀搀椀琀瘀椀 琀漀氀愀爀猀欀椀栀 稀渀攀猀欀漀瘀 瘀 稀愀欀漀渀甀 漀 最漀猀瀀漀搀愀爀猀欀椀栀 搀爀甀縁戀愀栀
	1720. Soglasje k cenam osnovnih poštnih storitev

	MINISTRSTVA
	1721. Odredba o izraèunu obvezne rezerve po zakonu o posebnem davku na bilanèno vsoto bank in hranilnic
	1722. Odredba o obrazcu za obraèun posebnega davka na bilanèno vsoto bank in hranilnic

	BANKA SLOVENIJE
	1647. Sklep o deveti izdaji blagajniškega zapisa Banke Slovenije z nakupnim bonom
	1648. Sklep o spremembi sklepa o neizravnanih aktivnih in pasivnih postavkah banke v tujem denarju (o odprti devizni poziciji b
	1649. Sklep o spremembi sklepa o dajanju posebnih likvidnostnih posojil s sodelovanjem bank

	DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE
	1650. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, april 1998

	OBÈINE
	LJUBLJANA
	1651. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š3 Podutik

	BELTINCI
	1652. Odlok o zakljuènem raèunu proraèuna Obèine Beltinci za leto 1997
	1653. Odlok o proraèunu Obèine Beltinci za leto 1998

	BLED
	1654. Odlok o potrditvi zakljuènega raèuna proraèuna Obèine Bled za leto 1997
	1655. Odlok o proraèunu Obèine Bled za leto 1998
	㘀㔀㘀⸀ 伀搀氀漀欀 漀 猀瀀爀攀洀攀洀戀愀栀 椀渀 搀漀瀀漀氀渀椀琀瘀愀栀 漀搀氀漀欀愀 漀 瀀爀漀洀攀琀渀攀洀 爀攀縁椀洀甀 椀渀 漀戀愀氀渀攀洀 爀攀搀甀 渀愀 漀戀洀漀ഁ樀甀 䈀氀攀搀愀

	BOROVNICA
	1657. Odlok o proraèunu Obèine Borovnica za leto 1998

	䈀刀䔀紁䤀䌀䔀
	1658. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Pišece

	CELJE
	1659. Nova višina prispevka investitorjev

	CERKNO
	1660.  Odlok o potrditvi zakljuènega raèuna proraèuna Obèine Cerkno za leto 1997
	㘀㘀⸀ 伀搀氀漀欀 漀 搀漀瀀漀氀渀椀琀瘀椀 漀搀氀漀欀愀 漀 最漀猀瀀漀搀愀爀猀欀椀栀 樀愀瘀渀椀栀 猀氀甀縁戀愀栀 瘀 伀戀ഁ椀渀椀 䌀攀爀欀渀漀
	㘀㘀㈀⸀ 伀搀氀漀欀 漀 搀漀瀀漀氀渀椀琀瘀愀栀 漀搀氀漀欀愀 漀 瀀漀洀漀縁渀椀栀 漀戀樀攀欀琀椀栀Ⰰ 渀愀瀀爀愀瘀愀栀 椀渀 搀爀甀最椀栀 瀀漀猀攀最椀栀 瘀 瀀爀漀猀琀漀爀 瘀 伀戀ഁ椀渀椀 䌀攀爀欀渀漀Ⰰ 稀愀 欀愀琀攀爀攀 渀椀 瀀漀琀爀攀戀
	1663. Sklep o ukinitvi znaèaja dobrin v splošni rabi

	ఁ刀䔀一态伀嘀䌀䤀
	1664. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za obmoèje Obèine Èrenšovci

	ఁ刀一伀䴀䔀䰀䨀
	1665. Spremembe in dopolnitve pravilnika o uporabi finanènih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Obèini Èrnomelj

	DIVAÈA
	1666. Sprememba pravilnika o dodeljevanju posojil in subvencioniranju obresti iz sredstev obèinskega proraèuna za pospeševanje 

	GORNJI GRAD
	1667. Sklep o javni razgrnitvi osnutka o delnih spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoroènega plana Obèine Mozirj

	GORNJI PETROVCI
	1668. Sklep o doloèitvi višine letnih povraèil za uporabo cest za kmetijske traktorje v Obèini Gornji Petrovci za leto 1998
	㘀㘀㤀⸀ 匀欀氀攀瀀 漀 瘀稀搀爀縁攀瘀愀氀渀椀栀 搀攀氀椀栀 渀愀 洀愀欀愀搀愀洀猀欀椀栀 挀攀猀琀愀栀 瘀 氀攀琀甀 㤀㤀㠀
	1670. Sklep o izgradnji javne razsvetljave na podroèju novozgrajenih parkirnih prostorov pri pokopališèih in avtobusnih postaja

	GROSUPLJE
	1671. Odlok o spremembi odloka o preimenovanju dela naselja Sp. Blato (hišne številke od 1/a do 7/a) v naselje Praproèe
	1672. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na obmoèju Krajevne skupnosti Raèna

	HRPELJE-KOZINA
	1673. Sklep o uvedbi samoprispevka na obmoèju Krajevne skupnosti Rodik
	1674. Poroèilo o izidu referenduma za uvedbo samoprispevka v Krajevni skupnosti Rodik

	IVANÈNA GORICA
	1675. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za obmoèje Krajevne skupnosti Muljava

	KAMNIK
	1676. Odlok o proraèunu Obèine Kamnik za leto 1998

	KOBILJE
	1677. Odlok o zakljuènem raèunu proraèuna Obèine Kobilje za leto 1997
	1678. Odlok o proraèunu Obèine Kobilje za leto 1998

	KOÈEVJE
	1679. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišèa v Obèini Koèevje
	1680. Odlok o gospodarjenju s stavbnimi zemljišèi v Obèini Koèevje

	KUZMA
	1681. Odlok o zakljuènem raèunu proraèuna Obèine Kuzma za leto 1997

	LENART
	1682. Program priprave sprememb in dopolnitev dela zazidalnega naèrta "Novi center" v Lenartu
	1683. Program priprave sprememb zazidalnega naèrta dela industrijske cone v Lenartu za podjetja Klemos, Livarna in Unior

	LENDAVA
	1684. Odlok o ukinitvi Zavoda za kulturo obèine Lendava

	LJUTOMER
	1685. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka na obmoèju KS Krištanci, Šalinci, Grlava
	1686. Poroèilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v KS Krištanci, Šalinci, Grlava, ki je bil izveden dne 23

	MEDVODE
	1687. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo oziroma podaljšanje samoprispevka 

	MISLINJA
	1688. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišèa
	1689. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o povpreèni gradbeni ceni stanovanj, povpreènih stroških komunalnega urejanja stav
	1690. Sklep o vrednosti toèke za izraèun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišèa v Obèini Mislinja za leto 1998

	MORAVSKE TOPLICE
	1691. Sklep o doloèitvi javne infrastrukture na podroèju kulture v Obèini Moravske Toplice

	NOVO MESTO
	㘀㤀㈀⸀ 倀爀漀最爀愀洀 瀀爀椀瀀爀愀瘀攀 猀瀀爀攀洀攀洀戀攀 氀漀欀愀挀椀樀猀欀攀最愀 渀愀ഁ爀琀愀 氀漀欀愀氀渀攀 挀攀猀琀攀 䐀漀氀縁ⴀ倀愀渀最爀ഁ 䜀爀洀ⴀ䜀愀戀爀樀攀 稀 愀瘀琀漀戀甀猀渀漀 瀀漀猀琀愀樀漀 䜀愀戀爀樀攀

	ODRANCI
	1693. Odlok o proraèunu Obèine Odranci za leto 1998
	1694. Odlok o zašèiti vodnih virov na obmoèju Obèine Odranci

	PIVKA
	1695. Odlok o grbu in zastavi Obèine Pivka
	1696. Pravilnik o plaèah, nadomestilih in drugih prejemkih funkcionarjev v Obèini Pivka

	PODÈETRTEK
	1697. Odlok o potrditvi zakljuènega raèuna proraèuna Obèine Podèetrtek za leto 1997
	1698. Odlok o povpreèni gradbeni ceni, ceni stavbnih zemljišè in povpreènih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišè v l
	1699. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka ureditvenega naèrta za ureditveno obmoèje AT2 - kopališèe in kamp Atomske Toplice

	POSTOJNA
	㜀　　⸀ 伀搀氀漀欀 漀 甀猀琀愀渀漀瘀椀琀瘀椀 樀愀瘀渀攀最愀 稀愀瘀漀搀愀 稀愀 椀稀漀戀爀愀縁攀瘀愀渀樀攀 漀搀爀愀猀氀椀栀 䰀樀甀搀猀欀愀 甀渀椀瘀攀爀稀愀 倀漀猀琀漀樀渀愀
	1701. Odlok o organizaciji gospodarjenja s stavbnimi zemljišèi in urbanistièno naèrtovanje v Obèini Postojna
	㜀　㈀⸀ 伀搀氀漀欀 漀 猀瀀爀攀洀攀洀戀椀 椀渀 搀漀瀀漀氀渀椀琀瘀椀 漀搀氀漀欀愀 漀 最漀猀瀀漀搀愀爀猀欀椀栀 樀愀瘀渀椀栀 猀氀甀縁戀愀栀 瘀 伀戀ഁ椀渀椀 倀漀猀琀漀樀渀愀
	1703. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem podroèju obèinske uprave ter o delavcih v Obèinski up
	1704. Sklep o razpisu krajevnega samoprispevka v denarju za obmoèje KS Razdrto

	PUCONCI
	㜀　㔀⸀ 匀欀氀攀瀀 漀 搀漀氀漀ഁ椀琀瘀椀 攀欀漀渀漀洀猀欀攀 挀攀渀攀 瀀爀漀最爀愀洀漀瘀 瘀 樀愀瘀渀攀洀 瘀稀最漀樀渀漀ⴀ椀稀漀戀爀愀縁攀瘀愀氀渀攀洀 稀愀瘀漀搀甀 伀猀渀漀瘀渀攀 愁漀氀攀 倀甀挀漀渀挀椀 ⴀ 攀渀漀琀攀 瘀爀琀挀愀

	RAVNE-PREVALJE
	㜀　㘀⸀ 匀欀氀攀瀀 漀 甀欀椀渀椀琀瘀椀 搀爀甀縁戀攀渀攀 氀愀猀琀渀椀渀攀 瘀 猀瀀氀漀愁渀椀 爀愀戀椀

	RIBNICA
	㜀　㜀⸀ 伀搀氀漀欀 漀 猀瀀爀攀洀攀洀戀愀栀 椀渀 搀漀瀀漀氀渀椀琀瘀愀栀 漀搀氀漀欀愀 漀 最漀猀瀀漀搀愀爀猀欀椀栀 樀愀瘀渀椀栀 猀氀甀縁戀愀栀 瘀 伀戀ഁ椀渀椀 刀椀戀渀椀挀愀
	㜀　㠀⸀ 伀搀氀漀欀 漀 猀瀀爀攀洀攀洀戀愀栀 椀渀 搀漀瀀漀氀渀椀琀瘀愀栀 漀搀氀漀欀愀 漀 甀猀琀愀渀漀瘀椀琀瘀椀 樀愀瘀渀攀最愀 瘀稀最漀樀渀漀ⴀ椀稀漀戀爀愀縁攀瘀愀氀渀攀最愀 稀愀瘀漀搀愀 伀猀渀漀瘀渀攀 愁漀氀攀 搀爀⸀ 䘀爀愀渀挀攀琀愀 倀
	1709. Odlok o zazidalnem naèrtu za obmoèje stanovanjske soseske R6 - S6 Mali Humec
	1710. Sklep o dopolnitvi sklepa o doloèitvi javne infrastrukture na podroèju kulture v Obèini Ribnica
	1711. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Obèini Ribnica

	ROGATEC
	1712. Odlok o proraèunu Obèine Rogatec za leto 1998                                         
	1713. Odlok o dopolnitvi odloka o organizaciji in delovnem podroèju obèinske uprave

	SEMIÈ
	1714. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoroènega plana Obèine Èrnomelj za obdobje od leta 1986 do leta
	1715. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za obmoèje Obèine Semiè

	匀䔀紁䄀一䄀
	㜀㘀⸀ 伀搀氀漀欀 漀 稀愀欀氀樀甀ഁ渀攀洀 爀愀ഁ甀渀甀 瀀爀漀爀愀ഁ甀渀愀 伀戀ഁ椀渀攀 匀攀縁愀渀愀 稀愀 氀攀琀漀 㤀㤀㜀

	态䬀伀䘀䨀䄀 䰀伀䬀䄀
	1717. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoroènega plana Obèine Škofja Loka za obdobje od 

	VITANJE
	1718. Odlok o sprejetju sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoroènega plana Obèine Slovenske Konjice za obdobje  198



