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DRŽAVNI ZBOR

2047. Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih
(ZSZN)

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

U K A Z
o razglasitvi zakona o strokovnih in znanstvenih

naslovih (ZSZN)

Razglašam zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih
(ZSZN), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na
seji 12. junija 1998.

Št. 001-22-59/98
Ljubljana, dne 22. junija 1998.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O STROKOVNIH IN ZNANSTVENIH NASLOVIH

(ZSZN)

1. člen
(vsebina zakona)

Ta zakon ureja strokovne in znanstvene naslove, ki se
pridobijo na visokošolskih zavodih po končanem dodiplom-
skem ali podiplomskem študijskem programu z javno veljav-
nostjo.

2. člen
(pridobitev strokovnega in znanstvenega naslova)
Strokovni in znanstveni naslov označuje stopnjo in vr-

sto izobrazbe, pridobljene na visokošolskem zavodu po do-
diplomskem oziroma podiplomskem študijskem programu.

Strokovni naslov po tem zakonu si pridobi, kdor konča
študijski program za pridobitev visoke strokovne ali univerzi-
tetne izobrazbe oziroma za pridobitev specializacije.

Znanstveni naslov po tem zakonu si pridobi, kdor kon-
ča študijski program za pridobitev magisterija oziroma dok-
torata znanosti.

Strokovni ali znanstveni naslov je sestavni del študij-
skega programa in se določi za oba spola.

Strokovne in znanstvene naslove podeljujejo visoko-
šolski zavodi v skladu z zakonom in svojim statutom.

3. člen
(uporaba strokovnih in znanstvenih naslovov)

Strokovni in znanstveni naslovi po tem zakonu se upo-
rabljajo za vsa študijska, znanstvena oziroma umetniška po-
dročja ali discipline.

4. člen
(način tvorjenja strokovnih naslovov)

Strokovni naslovi na posameznih študijskih, znanstve-
nih oziroma umetniških področjih ali disciplinah se tvorijo
takole:

– končan študijski program za pridobitev visoke stro-
kovne izobrazbe: za besedama diplomirani oziroma diplo-
mirana se doda poimenovanje, izvedeno iz študijskega pro-
grama;

– končan študijski program za pridobitev univerzitetne
izobrazbe: za besedama univerzitetni diplomirani oziroma
univerzitetna diplomirana se doda poimenovanje, izvedeno
iz študijskega programa.

5. člen
(strokovni naslovi na umetniških področjih)

Strokovni naslov po študijskih programih za pridobitev
univerzitetne izobrazbe na umetniških področjih se lahko
tvori tudi tako, da se za besedo akademski oziroma akadem-
ska doda poimenovanje, izvedeno iz študijskega programa.

6. člen
(strokovni naslovi na tehniških, biotehniških in tehnoloških

področjih)
Strokovni naslovi na tehniških, biotehniških in tehno-

loških področjih se tvorijo takole:
– končan študijski program za pridobitev visoke stro-

kovne izobrazbe: za besedama diplomirani inženir oziroma
diplomirana inženirka se doda poimenovanje, izvedeno iz
študijskega programa;

– končan študijski program za pridobitev univerzitetne
izobrazbe: za besedami univerzitetni diplomirani inženir ozi-
roma univerzitetna diplomirana inženirka se doda poimeno-
vanje, izvedeno iz študijskega programa.
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7. člen
(strokovni naslovi v medicini, stomatologiji, veterinarstvu

in farmaciji)
Ne glede na določbo 4. člena tega zakona se po

dodiplomskih študijskih programih medicine, stomatologije,
veterinarstva in farmacije pridobijo tile strokovni naslovi:

– končan univerzitetni študijski program medicine: dok-
tor oziroma doktorica medicine;

– končan univerzitetni študijski program stomatologije:
doktor oziroma doktorica stomatologije;

– končan univerzitetni študijski program veterinarstva:
doktor oziroma doktorica veterinarske medicine;

– končan univerzitetni študijski program farmacije: ma-
gister oziroma magistra farmacije.

8. člen
(strokovni naslov profesor oziroma profesorica)

Po študijskih programih za pridobitev univerzitetne izo-
brazbe na katerem koli študijskem, znanstvenem oziroma
umetniškem področju ali disciplini, ki dajejo tudi pedagoško
usposobljenost, se lahko pridobi strokovni naslov profesor
oziroma profesorica.

Merila o obsegu pedagoškega usposabljanja in o struk-
turi programov iz prejšnjega odstavka določi Svet za visoko
šolstvo Republike Slovenije.

Strokovni naslov se tvori tako, da se za besedo profe-
sor oziroma profesorica doda poimenovanje, izvedeno iz
študijskega programa.

9. člen
(strokovni naslov specialist oziroma specialistka)
Strokovni naslov po končanem podiplomskem študij-

skem programu za pridobitev specializacije na visokošol-
skem zavodu se tvori tako, da se za strokovnim naslovom,
pridobljenim po dodiplomskem študijskem programu, doda
beseda specialist oziroma specialistka, lahko pa se tudi
navede študijsko, znanstveno oziroma umetniško področje
ali disciplina.

10. člen
(izjeme)

Strokovni naslov po interdisciplinarnem ali individual-
nem študijskem programu se tvori po načelih tega zakona,
ob upoštevanju prevladujočega dela študijskega programa
oziroma pravil kreditnega sistema.

11. člen
(način tvorjenja znanstvenih naslovov)

Znanstveni naslov po končanem podiplomskem študij-
skem programu za pridobitev magisterija je magister oziro-
ma magistrica znanosti ali umetnosti.

Znanstveni naslov po končanem podiplomskem študij-
skem programu za pridobitev doktorata znanosti je doktor
oziroma doktorica znanosti.

V diplomi se lahko označi tudi znanstveno področje, iz
katerega je znanstveni naslov pridobljen, vendar ta oznaka
ni sestavni del naslova.

12. člen
(okrajšave)

V študijskih programih se poleg polnega strokovne-
ga oziroma znanstvenega naslova določi tudi njegova
okrajšava.

Pri strokovnih naslovih, ki vsebujejo izraz:
– univerzitetni diplomirani oziroma univerzitetna diplo-

mirana..., se uporablja okrajšava univ. dipl. ...;

– diplomirani oziroma diplomirana ..., se uporablja
okrajšava dipl. ...;

– univerzitetni diplomirani inženir oziroma univerzitetna
diplomirana inženirka ..., se uporablja okrajšava univ. dipl.
inž. ...;

– diplomirani inženir oziroma diplomirana inženirka ...,
se uporablja okrajšava dipl. inž. ...;

– profesor oziroma profesorica..., se uporablja okraj-
šava prof. ...;

– akademski oziroma akademska..., se uporablja okraj-
šava akad. ...;

– doktor oziroma doktorica medicine, se uporablja
okrajšava dr. med.;

– doktor oziroma doktorica stomatologije, se uporablja
okrajšava dr. stom.;

– doktor oziroma doktorica veterinarske medicine, se
uporablja okrajšava dr. vet. med.;

– magister oziroma magistra farmacije, se uporablja
okrajšava mag. farm.;

– specialist oziroma specialistka ..., se uporablja okraj-
šava spec. ...

Za znanstveni naslov magister oziroma magistrica zna-
nosti ali umetnosti se uporablja okrajšava mag.

Za znanstveni naslov doktor oziroma doktorica znano-
sti se uporablja okrajšava dr.

13. člen
(seznami)

Seznam vseh strokovnih in znanstvenih naslovov ter
njihovih okrajšav, ki jih po tem zakonu podeljujejo univerze
in visokošolski zavodi, objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo.

14. člen
(pristavljanje strokovnih in znanstvenih naslovov)

Strokovni in znanstveni naslovi se vpišejo v diplomo.
Strokovni naslov se pristavlja za imenom in priimkom.
Znanstveni naslov se pristavlja pred imenom in priim-

kom.

15. člen
(nazivi, pridobljeni po posebnih predpisih)

Nazivi in njihove okrajšave, ki se pridobijo po posebnih
predpisih, se ne smejo tvoriti enako, kot je s tem zakonom
določeno za strokovne in znanstvene naslove.

16. člen
(priznavanje v tujini pridobljenih diplom)

V tujini pridobljeni strokovni in znanstveni naslov velja,
če je diploma, s katero se izkazuje pridobitev naslova, priz-
nana v Republiki Sloveniji.

Način in postopek priznavanja določa zakon.

17. člen
(kazenske določbe)

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se za pre-
kršek kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki ga stori v
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če podeljuje
strokovni ali znanstveni naslov v nasprotju z določbami tega
zakona (2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. in 14. člen).

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se za pre-
kršek kaznuje vsakdo, če uporablja strokovni oziroma znans-
tveni naslov, ki si ga ni pridobil (2. člen).

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se za pre-
kršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna
oseba pravne osebe.
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Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje visokošolski zavod, če ne uskladi strokov-
nih in znanstvenih naslovov in jih ne objavi v enem letu od
uveljavitve tega zakona (18. in 21. člen).

Z denarno kaznijo najmanj 250.000 tolarjev se za pre-
kršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba
visokošolskega zavoda.

18. člen
(uskladitev z zakonom)

Visokošolski zavodi morajo uskladiti strokovne in znans-
tvene naslove z določbami tega zakona najkasneje v enem
letu po njegovi uveljavitvi.

19. člen
(rok za izdajo meril)

Merila iz drugega odstavka 8. člena izda Svet za visoko
šolstvo Republike Slovenije najkasneje v šestih mesecih po
uveljavitvi tega zakona.

20. člen
(prenehanje veljavnosti dosedanjih predpisov)

Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha uporabljati
zakon o strokovnih naslovih in akademskih stopnjah (Uradni
list FLRJ, št. 13/63) in preneha veljati zakon o strokovnih
naslovih (Uradni list SRS, št. 21/71 in 7/86 ter Uradni list
RS, št. 37/92).

21. člen
(uskladitev pridobljenih naslovov)

Strokovni naslovi, akademske stopnje in znanstveni
naslovi, pridobljeni po visokošolskih programih na območ-
ju Republike Slovenije pred uveljavitvijo tega zakona, se
uskladijo z določbami tega zakona v enem letu po njegovi
uveljavitvi.

Uskladitve iz prejšnjega odstavka opravijo visokošolski
zavodi za programe s svojega študijskega, znanstvenega
oziroma umetniškega področja oziroma discipline in jih ob-
javijo v Uradnem listu Republike Slovenije.

Kdor si je pridobil strokovni oziroma znanstveni naslov
pred uveljavitvijo tega zakona, ima pravico do uporabe stro-
kovnega oziroma znanstvenega naslova, usklajenega po pr-
vem in drugem odstavku tega člena.

Ne glede na določbi prvega in drugega odstavka tega
člena in ne glede na določbo 20. člena tega zakona se
strokovni naslov, pridobljen na visokošolskem zavodu po
višješolskem študijskem programu, razpisanem najkasneje
v študijskem letu 1995/96, uporablja v nespremenjeni obli-
ki tudi po uveljavitvi tega zakona.

Kdor si je pridobil strokovni oziroma znanstveni naslov
pred uveljavitvijo tega zakona, lahko na lastne stroške zahte-
va pri visokošolskem zavodu, ki mu je podelil strokovni
oziroma znanstveni naslov, izdajo listine, iz katere bo razvi-
den strokovni oziroma znanstveni naslov, usklajen s tem
zakonom. Če je visokošolski zavod prenehal obstajati, listi-
no izda visokošolski zavod, ki sedaj izvaja študijske progra-
me z njegovega študijskega, znanstvenega oziroma umet-
niškega področja ali discipline.

22. člen
(uskladitev posebnih predpisov)

Nazivi, ki se pridobijo v skladu s posebnimi predpisi, se
uskladijo s tem zakonom v enem letu po njegovi uveljavitvi.

23. člen
(priznavanje enakovrednosti strokovnih oziroma

znanstvenih naslovov)
Ne glede na določbi 16. člena tega zakona so strokovni

naslovi, akademske stopnje in znanstveni naslovi, pridobljeni
na območju drugih republik nekdanje SFRJ do
25. junija 1991, enakovredni strokovnim in znanstvenim na-
slovom, pridobljenim v Republiki Sloveniji do tega datuma.

24. člen
(uveljavitev zakona)

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

Št. 602-04/91-7/12
Ljubljana, dne 12. junija 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

PREDSEDNIK REPUBLIKE

2048. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije pri Svetem
sedežu

Na podlagi prvega odstavka 107. člena ustave Repub-
like Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I) in prvega odstav-
ka 21. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS,
št.1/91-I) izdaja predsednik Republike Slovenije

U K A Z
o imenovanju izrednega in pooblaščenega

veleposlanika Republike Slovenije
pri Svetem sedežu

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republi-
ke Slovenije pri Svetem sedežu se imenuje

dr. Karl Bonutti.

Št. 001-09-20/98
Ljubljana, dne 19. junija 1998.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

VLADA

2049. Odločba o imenovanju na funkcijo vodje višjega
državnega tožilstva in vodjo okrožnega
državnega tožilstva

Na podlagi šestega odstavka 23. člena zakona o držav-
nem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94) in petega odstavka
21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 4/93, 23/96 in 47/97) in na predlog ministra za pravo-
sodje, št. 122-2/97 z dne 20. aprila 1998 je Vlada Republi-
ke Slovenije na 60. seji 7. maja 1998 izdala naslednji
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O D L O Č B I:

Andrej Ferlinc, rojen 28. 1. 1950, okrožni državni
tožilec – svetnik na Okrožnem državnem tožilstvu v Maribo-
ru, je s 7. majem 1998 imenovan na funkcijo vodje višjega
državnega tožilstva na Višjem državnem tožilstvu v Mariboru.

Elizabeta Gyorkos, rojena 19. 12. 1940, okrožna dr-
žavna tožilka – svetnica na Okrožnem državnem tožilstvu v
Mariboru, je s 7. majem 1998 imenovana na funkcijo vodje
okrožnega državnega tožilstva na Okrožnem državnem to-
žilstvu v Mariboru.

Št. 120-02/98-2
Ljubljana, dne 7. maja 1998.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2050. Odločba o imenovanju na funkcijo državnih
pravobranilcev

Na podlagi drugega odstavka 29. člena zakona o dr-
žavnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 20/97) in petega
odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Urad-
ni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) in na predlog ministra
za pravosodje, št. 122-19/97 z dne 22. aprila 1998 in
predhodnem mnenju generalnega državnega pravobranilca
je Vlada Republike Slovenije na 60. seji 7. maja 1998 izdala
naslednje

O D L O Č B E:

Erika Panjtar-Podrekar, rojena 28. 8. 1962, okrožna
državna tožilka na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani,
je s 7. majem 1998 imenovana na funkcijo državne pravo-
branilke na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani,
za dobo osmih let.

Milka Brulc, rojena 6. 2. 1947, zaposlena na Zavo-
du za tehnično izobraževanje v Ljubljani, je s 7. majem
1998 imenovana na funkcijo državne pravobranilke na
Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani, za dobo
osmih let.

Marija Remic, rojena 25. 9. 1960, svetovalka Vlade
Republike Slovenije in vodja Sektorja za davčni postopek na
drugi stopnji pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni pro-
met, nadziranje in informiranje, je s 7. majem 1998 imeno-
vana na funkcijo državne pravobranilke na Državnem pravo-
branilstvu na sedežu v Ljubljani, za dobo osmih let.

Valerija Slivnik-Marc, rojena 10. 11. 1952, svetovalka
Vlade Republike Slovenije v Uradu predsednika Vlade Re-
publike Slovenije, je s 7. majem 1998 imenovana na funkci-
jo državne pravobranilke na Državnem pravobranilstvu na
sedežu v Ljubljani, za dobo osmih let.

Lucija Vuga, rojena 5. 12. 1951, svetovalka Vlade
Republike Slovenije v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, je s 7. majem 1998 imenovana na funkcijo
državne pravobranilke na Državnem pravobranilstvu na se-
dežu v Ljubljani, za dobo osmih let.

Mateja Čeh, rojena 28. 5. 1967, višja strokovna sode-
lavka na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani, je
s 7. majem 1998 imenovana na funkcijo pomočnice držav-
nega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na sedežu
v Ljubljani, za dobo osmih let.

Maja Pušnik, rojena 29. 1. 1965, višja strokovna so-
delavka na Državnem pravobranilstvu, je s 7. majem 1998
imenovana na funkcijo pomočnice državnega pravobranilca
na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani, za dobo
osmih let.

Tjaša Mihelič, rojena 11. 10. 1966, vodja višjih stro-
kovnih sodelavk na Državnem pravobranilstvu na sedežu v
Ljubljani, je s 7. majem 1998 imenovana na funkcijo po-
močnice državnega pravobranilca na Državnem pravobra-
nilstvu na sedežu v Ljubljani, za dobo osmih let.

Katja Drnovšek-Jarc, rojena 5. 11. 1967, višja stro-
kovna sodelavka na Državnem pravobranilstvu Republike
Slovenije, je s 7. majem 1998 imenovana na funkcijo po-
močnice državnega pravobranilca na Državnem pravobra-
nilstvu na sedežu v Ljubljani, za dobo osmih let.

Branka Bradeško, rojena 12. 5. 1965, sodnica za
prekrške pri Sodniku za prekrške v Domžalah, je s 7. majem
1998 imenovana na funkcijo pomočnice državnega pravo-
branilca na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani,
za dobo osmih let.

Št. 120-01/98-3
Ljubljana, dne 7. maja 1998.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2051. Odločba o napredovanju na mesto vrhovne
državne tožilke

Na podlagi 17. in 23. člena zakona o državnem tožil-
stvu (Uradni list RS, št. 63/94) in petega odstavka 21. člena
zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93,
23/96 in 47/97) in na predlog ministra za pravosodje, št.
122-2/98 z dne 24. 4. 1998, je Vlada Republike Slovenije
na 61. seji 14. maja 1998 izdala naslednjo

O D L O Č B O:
Barbara Brezigar, rojena 1. 12. 1953, okrožna držav-

na tožilka na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani, s
14. majem 1998 napreduje na mesto vrhovne državne tožil-
ke na Državnem tožilstvu Republike Slovenije.

Št. 120-03/98-1
Ljubljana, dne 14. maja 1998.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA

2052. Odredba o določitvi vrednosti točke za
ugotovitev vrednosti stanovanja

Na podlagi 121. člena stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 18/91-I,19/91-I, 21/94 in 23/96) izdaja mini-
ster za okolje in prostor
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O D R E D B O
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev

vrednosti stanovanja

1. člen
Vrednost točke za ugotovitev vrednosti stanovanja je

določena skladno z rastjo vrednosti nemške marke po sred-
njem tečaju Banke Slovenije in je 160,27 SIT.

2. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba

o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovan-
ja (Uradni list RS, št. 39/98).

3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 361-00-80/91
Ljubljana, dne 16. junija 1998.

Minister
za okolje in prostor

dr. Pavel Gantar l. r.

2053. Pravilnik o sofinanciranju bivanja študentov

Na podlagi 93. člena zakona o visokem šolstvu (Urad-
ni list RS, št. 67/93 13/94 – odl. US, 39/95 – odl. US,
18/98 – odl. US in 35/98 – odl. US) minister za šolstvo in
šport izdaja

P R A V I L N I K
o sofinanciranju bivanja študentov

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Ta pravilnik ureja pogoje, standarde in normative za

sofinanciranje bivanja študentov ter način zagotavljanja pro-
računskih sredstev in njihovo namensko porabo.

II. SOFINANCIRANJE

1. Pogoji

2. člen
Sofinancira se bivanje študentov v študentskih oziroma

dijaških domovih, ki so ustanovljeni kot javni zavodi, zavodi s
pravico javnosti oziroma zasebni zavodi, registirani za dejav-
nost študentskih domov (v nadaljnjem besedilu: študentski
domovi), če sprejemajo študente po določilih tega pravilnika.

Sofinancira se lahko tudi bivanje študentov pri zasebni-
kih, lastnikih sob, ki jih prek študentskih domov oddajajo v
najem (v nadaljnjem besedilu: zasebniki).

2. Standardi in normativi

3. člen
Iz proračuna Republike Slovenije se sofinancira bivanje

študentov v študentskih domovih, ki študentom zagotavljajo:

– opremljeno sobo, skupne in pomožne prostore,
– vzdrževanje stavbe, opreme in napeljav po sanitarno-

tehniških predpisih,
– električno energijo za razsvetljavo in druge osebne

potrebe,
– hladno in toplo vodo za osebne potrebe,
– posteljno perilo,
– vzdrževanje reda in čistoče v skupnih in pomožnih

prostorih,
– ogrevanje prostorov v skladu s predpisi,
pri zasebnikih pa, če izpolnjujejo enake pogoje, razen

skupnih prostorov in posteljnega perila.

4. člen
Pri sofinanciranju bivanja študentov se upošteva nasta-

nitvena cena v študentskih domovih, sestavljena iz:
1. stroškov investicijskega vzdrževanja stavb in opre-

me,
2. materialnih stroškov, ki zajemajo
– tekoče vzdrževanje stavb in opreme,
– stroške porabljene energije po cenah za ustrezno

kategorijo odjemalcev v javnem omrežju,
– stroške porabljene vode in kanalščine po cenah za

ustrezno kategorijo odjemalcev,
– nespecificirane materialne stroške, in sicer 20%

stroškov iz prve, druge in tretje alinee,
– stroške za odpravljanje zapisniško ugotovljene ško-

de, če jih ni mogoče izterjati od povzročiteljev,
3. stroškov za plače s prispevki, davki in delovno uspe-

šnostjo, ki jo letno določi Vlada Republike Slovenije, in sicer
za zaposlene za nastanitveno dejavnost, ter sredstva za
osebne prejemke zaposlenih.

5. člen
Ministrstvo za šolstvo in šport (v nadaljnjem besedilu:

ministrstvo) študentskim domovom sofinancira stroške iz
1. in 3. točke 4. člena, in sicer:

– stroške investicijskega vzdrževanja po odobrenem
programu investicijsko-vzdrževalnih del,

– plače in osebne prejemke za nastanitveno dejavnost
v obsegu 0,037 količnika na študenta mesečno, 12 mese-
cev letno; pri izračunu se upoštevajo izhodiščna vrednost
bruto plače za prvi tarifni razred, kot velja za negospodarske
dejavnosti, povprečni davki in prispevki delodajalca ter od-
stotek za delovno uspešnost, kot ga za posamezno obdobje
določi Vlada Republike Slovenije.

6. člen
Študentje v študentskih domovih plačujejo stroške v

skladu s sklepi organa upravljanja študentskega doma.
Stroški, za katere se sredstva zagotavljajo iz javnih

oziroma drugih namenskih sredstev, se študentom ne smejo
zaračunavati.

7. člen
O številu postelj in sredstvih, ki so na voljo za sofinanci-

ranje bivanja študentov pri zasebnikih, ministrstvo obvesti
študentske domove vsako leto najkasneje do 15. marca.

Študentski domovi najkasneje v dveh tednih po preje-
mu obvestila objavijo razpis za najem bivalnih zmogljivosti.

8. člen
Sredstva za sofinanciranje bivanja pri zasebnikih se

zagotavljajo najmanj za 10 mesecev letno.
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9. člen
V skladu s proračunskimi možnostmi ministrstvo lahko

sofinancira tudi obštudijske dejavnosti študentov, opredelje-
ne v programu, ki ga sprejme študentski svet stanovalcev.

3. Izplačevanje in namenska poraba

10. člen
Ministrstvo in študentski domovi, razen zasebnih zavo-

dov, o sofinaciranju sklepajo letne pogodbe.

Ministrstvo in študentski domovi – zasebni zavodi o
sofinaciranju sklepajo koncesijske pogodbe.

11. člen
Poleg natančnih podatkov o zmogljivostih, namenjenih

za bivanje študentov, morajo študentski domovi ministrstvu
mesečno pošiljati:

– seznam študentov, ki so sklenili nastanitveno po-
godbo,

– seznam študentov, ki so sklenili aneks k pogodbi,
– seznam študentov, ki jim je pogodba potekla in je ni

mogoče več podaljšati, ker so že izrabili vse možnosti za
podaljšanje bivanja,

– ter seznam izseljenih in datume izselitve.
Seznami se pripravljajo posebej za študente v študent-

skem domu in posebej za tiste pri zasebnikih.
Pošiljajo se do 20. dneva v mesecu.

III. UGOTAVLJANJE POGOJEV ZA SOFINANCIRANJE

1. Pisarne za študentske domove

12. člen
Za vsako območje, v katerem je sedež enega ali več

visokošolskih zavodov (v nadaljnjem besedilu: visokošolsko
središče), visokošolski zavodi oziroma študentski domovi
organizirajo skupno strokovno službo (v nadaljnjem besedi-
lu: pisarna za študentske domove) za ugotavljanje pogojev
za sofinanciranje.

13. člen
Pisarne za študentske domove morajo vse postopke za

ugotavljanje pogojev za sofinanciranje voditi po pravilih, ki
jih ob upoštevanju predpisov o upravnem postopku spora-
zumno določijo visokošolski zavodi in študentski domovi iz
vseh visokošolskih središč.

Pravila morajo vsebovati tudi določbe o skupnem razpi-
su za sprejem in podaljšanje bivanja, načinu in rokih za
prijavljanje na razpis ter rokih za pošiljanje dokazil.

Študent ima pravico do pritožbe. Pravočasno vložena
pritožba zoper odločitev zadrži njeno izvršitev.

Zoper dokončno odločitev v zvezi s pritožbo se lahko
sproži spor pred sodiščem, pristojnim za delovne in social-
ne spore, v petnajstih dneh po vročitvi, kar ne zadrži njene
izvršitve.

14. člen
Pisarna za študentske domove mora ministrstvu me-

sečno pošiljati:
– seznam študentov, ki prosijo za sprejem, in seznam

uvrščenih,
– seznam študentov, ki prosijo za podaljšanje bivanja,

in seznam uvrščenih,

– sezname študentov, ki jim je bil izdan sklep o vselitvi,
– fotokopije računov za materialne stroške,
letno pa poročilo o opravljenem delu in obračun svoje-

ga poslovanja.
Seznami iz prejšnjega odstavka se pošiljajo do

20. dneva v mesecu.

15. člen
Ministrstvo bo sofinanciralo delo pisarne za študentske

domove. Pri tem bo upoštevalo število študentov, ki prosijo
za sprejem ali podaljšanje bivanja, in upravičene materialne
stroške.

Pravice in obveznosti ministrstva in visokošolskega za-
voda oziroma študentskega doma, ki organizira pisarno za
študentske domove, se uredijo v pogodbi.

2. Seznami študentov

2.1. Pogoji za uvrščanje

16. člen
Na seznam se lahko uvrsti študent, ki izpolnjuje tele

pogoje:
1. je državljan Republike Slovenije,
2. ima status študenta in se izobražuje po študijskih

programih, ki se izvajajo kot redni študij,
3. ima status študenta in se izobražuje po študijskih

programih, ki se izvajajo kot izredni študij najmanj tri dni v
tednu, ter ni zaposlen ali iskalec zaposlitve,

4. povprečni bruto dohodek na člana družine v prete-
klem letu ne presega 150% povprečne bruto plače na zapo-
slenega v Republiki Sloveniji v istem obdobju,

5. ima stalno prebivališče oddaljeno najmanj 25 km od
kraja študija,

6. ni bil izključen iz študentskega oziroma dijaškega
doma.

Izjemoma je lahko na seznam uvrščen tudi študent,
katerega stalno prebivališče je od kraja študija oddaljeno
manj kot 25 km.

– če ima do najbližjega postajališča javnega prevozne-
ga sredstva najmanj 4 km ali

– če nima več kot dvakratne možnosti javnega prevoza
dnevno ali

– če živi v posebno težkih socialnih in zdravstvenih
razmerah.

Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka v
študentskem domu lahko prebiva tudi spremljevalec študen-
ta invalida, če je po posebnih predpisih do njega upravičen.

2.2. Merila za sprejem

1. Uspešnost študija

17. člen
Študentom, vpisanim v prvi letnik visokošolskih zavo-

dov, se upošteva uspeh pri maturi ali zaključnem izpitu in
uspeh v zadnjem letniku srednje šole. Če se je študent
vpisal na visokošolski zavod brez mature ali zaključnega
izpita, se upoštevata uspeha zadnjih dveh opravljenih letni-
kov srednje šole.

Uspeh se točkuje tako, da se vsota uspeha pri maturi
ali zaključnem izpitu in povprečne ocene zadnjega letnika
oziroma zadnjih dveh opravljenih letnikov srednje šole pom-
noži z 18. Zbrati je mogoče največ 180 točk.

Uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu se točkuje
takole:
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Ocene pri maturi Ocene pri zaključnem izpitu Točke

23–34 18–20 5
18–22 14–17 4
13–17 10–13 3
10–12 8–9 2

Študentom, vpisanim v drugi ali višji letnik, in študen-
tom podiplomskega študija se upošteva njihov dotedanji
študijski uspeh.

Študentom prvega letnika podiplomskega študija se
upošteva študijski uspeh dodiplomskega študija.

Uspeh se točkuje tako, da se povprečna ocena pom-
noži z 20. Zbrati je mogoče največ 200 točk.

Ne glede na povprečno oceno dobi študent, ki ponav-
lja letnik ali zamenja študijski program ali smer zaradi neiz-
polnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu,
60 točk.

Študentki materi ali študentu očetu, ki bo imel(a) med
študijem otroka pri sebi, se prišteje še 50% točk, dodeljenih
za uspeh.

2. Izjemen uspeh in obštudijske dejavnosti

18. člen
K točkam za učni ali študijski uspeh se prišteje še

50 točk, če študent predloži dokazilo o:
– maturitetnem spričevalu s pohvalo ali
– mednarodni nagradi za umetniške dosežke ali
– statusu kategoriziranega vrhunskega športnika in uvr-

stitvi do osmega mesta na evropskem ali svetovnem pr-
venstvu, univerziadi ali olimpiadi in ni starejši kot 25 let, ko
prvič vloži prošnjo za sprejem, ali

– pohvali ali medalji na mednarodni olimpiadi znanja.
K točkam za učni ali študijski uspeh se prišteje še

30 točk, če študent priloži dokazilo o:
– državni nagradi za umetniške dosežke ali
– statusu kategoriziranega vrhunskega športnika in uvr-

stitvi do tretjega mesta na državnem prvenstvu in ni starejši
kot 25 let, ko prvič vloži prošnjo za sprejem, ali

– zlatem priznanju na državnem tekmovanju iz znanja.
Pri dodeljevanju točk se upošteva le eno dokazilo, in

sicer tisto, ki je za študenta ugodnejše.

3. Materialni položaj

19. člen
Materialni položaj se točkuje tako, da se razlika med

150% povprečne bruto plače na zaposlenega v Republiki
Sloveniji in povprečnim bruto dohodkom na člana družine,
izraženim v odstotkih, pomnoži z 1,7.

4. Oddaljenost stalnega prebivališča od kraja študija

20. člen
Oddaljenost stalnega prebivališča od kraja študija se

točkuje tako, da se število kilometrov pomnoži z 0,7. Zbrati
je mogoče največ 100 točk.

5. Posebne socialne, zdravstvene razmere študenta in
drugo

21. člen
Če študent predloži dokazila pristojnih organizacij ozi-

roma organov (socialno skrbstvo, specialistični zdravstveni
zavod, invalidska komisija, upravni organ) o težkem social-
nem in zdravstvenem položaju (brez staršev oziroma skrbni-

kov, najmanj 80% invalid, težak bolnik, težke socialne raz-
mere, nezaposleni starši oziroma skrbniki), o tem, da je
stalno prebivališče več kot 25 km oddaljeno od kraja študija
in da nima več kot dvakratne možnosti javnega prevoza
dnevno, se mu po individualni obravnavi lahko prišteje še do
50% točk, dodeljenih za materialni položaj.

22. člen
Študentom, otrokom padlih v vojni za Slovenijo, ki niso

starejši kot 27 let, ko prvič vložijo prošnjo za sprejem, se k
točkam za materialni položaj prišteje še 50 točk.

6. Dodatno razvrstitveno merilo

23. člen
Če ima po merilih iz 17., 18., 19., 20., 21. in

22. člena tega pravilnika več študentov enako število točk,
se razvrstijo na seznam glede na uspešnost študija.

2.3. Merila za podaljšanje bivanja

24. člen
Na seznam za podaljšanje bivanja se lahko uvrsti, kdor

ima status študenta in se izobražuje po študijskih programih,
ki se izvajajo kot redni študij, oziroma kdor ima status štu-
denta in se izobražuje po študijskih programih, ki se izvajajo
kot izredni študij najmanj tri dni v tednu, ter ni zaposlen ali
iskalec zaposlitve.

25. člen
Bivanje se podaljšuje toliko časa, kot traja en dodi-

plomski študijski program in do dvanajst mesecev po koncu
zadnjega semestra oziroma en podiplomski študijski pro-
gram.

Bivanje se lahko izjemoma podaljša tudi študentom:
– ki jim je bil podaljšan status študenta in predložijo

dokazila iz 21. člena tega pravilnika, in sicer največ za eno
leto,

– ki so med študijem izrabili pravico do enkratnega
ponavljanja ali zamenjali študijski program ter priložijo doka-
zilo o manjkajočih študijskih obveznostih oziroma potrdilo
mentorja, da morajo biti zaradi narave diplomske naloge
navzoči v kraju študija, in sicer največ za šest mesecev,

– zaradi materinstva,
– ki so končali višješolski študij in ga nadaljujejo po

visokošolskem strokovnem ali univerzitetnem programu v
skladu z merili za prehode.

Določba prvega odstavka velja za študenta, ki je
uvrščen na seznam za sprejem v prvem letniku študija. Biva-
nje se sorazmerno skrajša glede na to, kateri letnik obisku-
je, ko se prvič vseli v študentski dom. Izjeme veljajo le v
primerih, navedenih v drugem odstavku.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

26. člen
Ne glede na določbo iz 7. člena tega pravilnika mini-

strstvo študentske domove obvesti o številu postelj in sred-
stvih za sofinanciranje v študijskem letu 1998/99 v sedmih
dneh po uveljavitvi tega pravilnika.

27. člen
Visokošolski zavodi in študentski domovi iz vseh viso-

košolskih središč morajo sprejeti pravila za ugotavljanje po-
gojev za sofinanciranje najkasneje v tridesetih dneh po uve-
ljavitvi tega pravilnika.
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28. člen
Dokler visokošolski zavodi oziroma študentski domovi

iz visokošolskega središča ne organizirajo pisarne za štu-
dentske domove, izpolnjevanje pogojev za sofinanciranje
ugotavljajo za visokošolsko središče

– v Ljubljani Univerza v Ljubljani,
– v Mariboru Študentski domovi v Mariboru,
– v Kranju Dijaški in študentski dom Kranj,
– na Obali Visokošolsko središče v Kopru.
Ministrstvo sklene pogodbo o sofinanciranju z zavodi iz

prejšnjega odstavka najkasneje v tridesetih dneh po uveljavi-
tvi tega pravilnika.

29. člen
Za študente, ki bivajo v študentskih domovih ali so

prosili za sprejem vanje po prejšnjih predpisih, in za študen-
te, ki bivajo pri zasebnikih iz drugega odstavka 2. člena, se
postopki nadaljujejo po tem pravilniku.

30. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 403–7/98
Ljubljana, dne 17. junija 1998.

dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

za šolstvo in šport

2054. Spremembe navodila za izvajanje preventivnega
zdravstvenega varstva na primarni ravni

Na podlagi zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstve-
nem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 13/93, 9/96) in
zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92,
37/95 in 8/96 – odločba US) ter 99. člena zakona o upravi
(Uradni list RS, št. 67/94, 90/95 in 29/95 – odločba US)
izdaja minister za zdravstvo

S P R E M E M B E   N A V O D I L A
za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva

na primarni ravni

I
V poglavju 1.1.2. navodil za izvajanje preventivnega

zdravstvenega varstva na primarni ravni (Uradni list RS, št.
19/98) se točka B spremeni, tako da glasi:

B) Shema presejalnega testiranja nosečnice na tokso-
plazmozo

Kri nosečnice je treba pregledati z imunofluorescenč-
nim testom (IFT-IgG) ali z imuno-encimskim testom (ELISA-
IgG in IgM) na naslednji način:

Nosečnost Izvid Ukrep
I. čim prej (najkasneje nosečnica seronegativna1 Ni zaščite. Kontrola v II. trimesečju.
do 12. tedna)

nosečnica seropozitivna2 Ginekolog ukrepa v skladu z razlago in priporočilom, ki mu
ga mora posredovati specialist-mikrobiolog.

II. 20.-24. teden nosečnica seronegativna1 Ni zaščite. Kontrola v III. trimesečju.
nosečnica seropozitivna2 Ginekolog ukrepa v skladu z razlago in priporočilom, ki mu

ga mora posredovati specialist-mikrobiolog.
III. 32.-36. teden nosečnica seronegativna1 Ni zaščite. Kontrola v naslednji nosečnosti.

nosečnica seropozitivna2 Ginekolog ukrepa v skladu z razlago in priporočilom, ki mu
ga mora posredovati specialist-mikrobiolog.

1 Nosečnica je seronegativna, kadar v serumu ni prisotnih specifičnih IgG in IgM protiteles.
2 Nosečnica je seropozitivna, kadar so prisotna specifična IgG in/ali IgM protitelesa.

Testiranje na toksoplazmozo lahko opravljajo z navede-
nima (cenovno enakima) testoma le v referenčnem Labora-
toriju za toksoplazmozo Inštituta za mikrobiologijo in imuno-
logijo Medicinske fakultete v Ljubljani ter v laboratorijih za
medicinsko mikrobiologijo v okviru območnih Zavodov za
zdravstveno varstvo in Inštituta za varovanje zdravja Repub-
like Slovenije.

Omenjeni laboratoriji za medicinsko mikrobiologijo iz-
vajajo testiranje v sodelovanju z referenčnim Laboratorijem
za toksoplazmozo Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo
Medicinske fakultete v Ljubljani.

Delovna skupina specialistov-mikrobiologov, imenova-
na od ministra za zdravstvo RS, ki jo vodi prof.dr. Jernej
Logar, izdela navodila, jih usklajuje, strokovno dopolnjuje in

skrbi za pravilno izvajanje presejalnega testiranja v navede-
nih mikrobioloških laboratorijih.

II
Te spremembe začnejo veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 502-3/97-98
Ljubljana, dne 8. junija 1998.

dr. Marjan Jereb l. r.
Minister

za zdravstvo
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2055. Spremembe in dopolnitve programa
pripravništva in strokovnega izpita za poklic
zdravstveni tehnik

Na podlagi tretjega odstavka 64. člena zakona o
zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 37/95,
8/96) in prvega odstavka 12. člena pravilnika o pripravni-
štvu in strokovnih izpitih delavcev na področju zdravstvene
dejavnosti (Uradni list RS, št. 59/92, 59/96) minister za
zdravstvo izdaja

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

pripravništva in strokovnega izpita za poklic
zdravstveni tehnik

1
Točka 4. programa pripravništva za poklic zdravstveni

tehnik (Uradni list RS, št. 47/95) se spremeni tako, da se
glasi:

“Izvedba programa pripravništva:
zdravstveni tehnik-pripravnik opravlja šest mesecev pri-

pravništva po naslednjem razporedu:
1. v zavodu (v zasebni zdravstveni dejavnosti), ki pri-

pravnika sprejme in ga usmerja vso pripravniško dobo, osta-
ne pripravnik 2 meseca

2. v osnovnem zdravstvenem varstvu 1 mesec
3. na področju zdravstvena nega bolnika:
– zdravstvena nega internističnega bolnika 1,5 me-

seca
– zdravstvena nega kirurškega bolnika 1,5 meseca”.

2
Za 6. točko se doda nova “6.a” točka, ki se glasi:
“Program strokovnega izpita
S tem programom so določena znanja, ki jih mora

pripravnik obvladati za strokovni izpit.
1. Zdravstvena nega
Pripravnik mora pokazati znanja, da je kot član nego-

valnega tima sposoben opravljati vrsto strokovnih del v okvi-
ru zdravstvene nege zdravih in bolnih varovancev v vseh
življenjskih obdobjih in okoljih.

Vsebina
– Organizacija, vloga in naloge zdravstvene nege.
– Etika medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov.
– Pomen zdravstvenega varstva v skrbi za zdravje po-

sameznika, družine in družbene skupnosti.
– Timsko delo in medsebojni odnosi v zdravstveni de-

javnosti.
– Zdravstvena nega bolnika v povezavi z drugimi stro-

kovno teoretičnimi predmeti.
– Poznavanje zdravstvene dokumentacije za izvajanje

zdravstvene nege.
– Poznavanje dnevnih življenjskih aktivnosti.
– Posebnosti zdravstvene nege bolnikov z različnimi

obolenji in v različnih obdobjih življenja:
zdravstvena nega žena in otrok, zdravstvena nega bol-

nikov z notranjimi obolenji, zdravstvena nega bolnikov s
kirurškimi obolenji, zdravstvena nega bolnikov s psihiatrični-
mi obolenji.

– Bolnikova varnost in urejenost njegovega okolja.
– Terapevtski položaji in preprečevanje preležalnin.
– Zdravstvena nega umirajočega in oskrba umrlega.
– Priprava bolnika in pomoč pri različnih medicinsko

tehničnih posegih.
– Postopki čiščenja, dezinfekcije in sterilizacije.

2. Prva pomoč – organizacija in dajanje pomoči v red-
nih in izrednih razmerah

Pripravnik mora biti teoretično usposobljen za nudenje
prve pomoči v okviru svojih pristojnosti.

Vsebina
– Pravni vidiki nudenja prve pomoči.
– Opredelitev prve pomoči in nujne medicinske po-

moči.
– Triaža poškodovanih in nenadno obolelih.
– Oživljanje po ABC programu.
– Prva pomoč pri poškodbah in nenadnih obolenjih:

zlomih, krvavitvah, šokovnih stanjih, opeklinah, vročinski ka-
pi, omrzlinah, podhladitvah, poškodbah z električnim to-
kom, poškodbah z jedkovinami, zastrupitvah, nenadnem
porodu.

– Prepoznavanje navidezne, klinične in biološke smrti.
– Oskrba rane, obveze in obvezovanje.
3. Socialna medicina in organizacija zdravstvene dejav-

nosti
Pripravnik mora pokazati znanja za kompleksno obrav-

navo problematike zdravega – bolnega varovanca v okolju,
kjer živi in dela.

Vsebina
– Pomen socialne medicine v okviru medicinske zna-

nosti.
– Socialna medicina kot interdisciplinarna dejavnost.
– Značilnosti in skupine socialnih bolezni.
– Metode dela v socialni medicini in statistiki.
– Socialna etiologija (način življenja, prosvetljenost,

ekonomsko stanje, prehrana, stanovanje, delovno mesto,
vloga zdravstvene službe).

– Rizične skupine prebivalstva.
– Pomen statistike in opredelitev pojmov.
– Vitalna statistika, demografska in populacijska stati-

stika.
– Morbiditeta z incidenco in prevalenco.
– Travmatizem in prirojene okvare.
– Izvajanje zdravstvene dejavnosti na treh nivojih.
– Razporejenost zdravstvenih zavodov, zdravstvenih de-

lavcev.
– Pojem in definicija higiene, njen pomen in posamez-

na področja.
4. Osnove pravne ureditve s področja zdravstvenega

varstva, zdravstvene dejavnosti in zravstvenega zavarovanja
Pripravnik mora poznati pravne podlage za organizacijo

zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in
zdravstvene dejavnosti.

Vsebina
– Organizacija zdravstvenega varstva.
– Temeljne določbe ustave o državni ureditvi kot podla-

ge za organizacijo zdravstvenega varstva, zdravstvenega za-
varovanja in zdravstvene dejavnosti.

– Družbena skrb za zdravje in njena realizacija.
– Organizacijske oblike zdravstvene dejavnosti, vrste

zdravstvenih zavodov ter njihova notranja organiziranost.
– Financiranje zdravstvenega zavarovanja, zdravstveno

invalidsko zavarovanje.
– Zdravstveni delavci in delitev dela, pravice in obvez-

nosti iz delovnega razmerja.”

3
Doda se nova točka 7.a, ki se glasi:
“Tisti, ki so pričeli opravljati pripravništvo pred uveljavi-

tvijo tega programa, nadaljujejo pripravništvo po do sedaj
predpisanem programu.”
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4
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji

dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 166/98
Ljubljana, dne 18. maja 1998.

dr. Marjan Jereb l. r.
Minister

 za zdravstvo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

2056. Poročilo o gibanju plač za april 1998

Statistični urad Republike Slovenije objavlja na podlagi
zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95) in
nacionalnega programa statističnih raziskovanj (Uradni list
RS, št. 70/97)

P O R O Č I L O
o gibanju plač za april 1998

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo
v Sloveniji za april 1998 znaša 155.145 SIT in je za
0,9 odstotka višja kot marca 1998.

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo
za obdobje februar–april 1998 znaša 153.956 SIT.

Indeks povprečne mesečne bruto plače na zaposleno
osebo za april 1998 za obdobje maj 1997–april 1998 zna-
ša 104,0.

Št. 941-15-21/98
Ljubljana, dne 17. junija 1998.

Tomaž Banovec l. r.
direktor

Statističnega urada
Republike Slovenije

2057. Tarifna priloga h kolektivni pogodbi za
dejavnost železniškega prometa

T A R I F N A   P R I L O G A
h kolektivni pogodbi za dejavnost železniškega

prometa

(Uradni list RS, št. 69/94)

1. Izhodiščne plače iz 193. člena kolektivne pogodbe
za dejavnost železniškega prometa po posameznih tarifnih
razredih so za mesec april 1998 naslednje:

Izhodiščne bruto
Tarifni razred Količnik plače v SIT za polni

delovni čas

I. Enostavna dela 1,00 41.360
II. Manj zahtevna dela 1,10 45.496
III. Srednje zahtevna dela 1,23 50.873
IV. Zahtevna dela 1,37 56.663

Izhodiščne bruto
Tarifni razred Količnik plače v SIT za polni

delovni čas

V. Zahtevnejša dela 1,55 64.108
VI. Zelo zahtevna dela 1,85 76.516
VII. Visoko zahtevna dela 2,10 86.856
VIII. Najzahtevnejša dela 2,50 103.400
IX. Izjemno pomembna,

najzahtevnejša dela 3,00 124.080

2. Izhodiščne plače se usklajujejo z rastjo cen življenj-
skih potrebščin na enak način kot v SKP za gospodarske
dejavnosti oziroma v skladu z določili socialnega sporazuma
ali/in zakona.

3. Regres za letni dopust za leto 1998 znaša
102.000 SIT.

4. Povračilo stroškov prehrane med delom za mesec
april 1998 znaša 517 SIT za dneve oziroma 64,62 SIT za
uro prisotnosti na delu.

Znesek iz prejšnjega odstavka se usklajuje vsakih šest
mesecev z rastjo cen prehrambenih izdelkov, ki jih na podla-
gi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije objavi
minister, pristojen za delo. Prva uskladitev se opravi 1. julija
1998.

5. Povračilo za prevoz na delo in z dela z lastnim
prevoznim sredstvom, če ni možnosti prevoza z javnimi
prevoznimi sredstvi, se prizna v višini 15% cene motorne-
ga bencina 98 oktanov, kar za mesec april 1998 znaša
17,97 SIT/km.

6. Povračila stroškov za službena potovanja za mesec
april 1998 znašajo:

– za službena potovanja nad 12 ur 3.500 SIT
– za službena potovanja od 8 do 12 ur 1.750 SIT
– za službena potovanja od 6 do 8 ur 1.218 SIT
Zneski se usklajujejo na enak način kot izhodiščne

plače za I. tarifni razred.
7. Stroški prenočevanja na službenem potovanju se

povrnejo v višini zneska računa za prenočevanje v hotelu, ki
ga odobri delodajalec.

8. Povračila stroškov v primeru dela na terenu za me-
sec april 1998 znašajo:

– če traja delo od 4 do 8 ur dnevno 560 SIT
– če traja delo več kot 8 ur dnevno 735 SIT.
Vlakovnemu osebju in drugim delavcem na vlaku, ter

delavcem na vožnji v cestnem tovornem prometu pripada
povračilo stroškov v primeru dela na terenu 80,50 SIT na
uro, toda ne več kot 735 SIT na dan.

Zneski terenskega dodatka se usklajujejo na enak na-
čin kot dnevnice.

9. Nadomestilo za ločeno življenje za mesec april 1998
znaša:

– za povračilo stroškov stanovanja 22.994 SIT
– za povračilo stroškov prehrane 28.104 SIT.
Zneski se usklajujejo na enak način kot izhodiščne

plače za I. tarifni razred.
10. Kilometrina za uporabo lastnega avtomobila v služ-

bene namene se določi v višini 30% cene motornega benci-
na – 98 oktanov, ter za april 1998 znaša 35,94 SIT/km.

11. Solidarnostna pomoč za mesec april 1998 znaša
90.937 SIT.

Znesek se mesečno usklajuje z rastjo povprečne bruto
plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece.

12. Jubilejne nagrade za mesec april 1998 znašajo:
– za 10 let delovne dobe 42.958 SIT
– za 20 let delovne dobe 64.438 SIT
– za 30 let delovne dobe 85.916 SIT
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Zneski se usklajujejo na enak način kot izhodiščne
plače za I. tarifni razred.

13. Odpravnina ob odhodu v pokoj znaša tri povpreč-
ne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji oziroma tri
zadnje plače zaposlenega, če je to zanj ugodneje.

14. Odpravnina družini ob smrti delavca znaša tri pov-
prečne neto plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mese-
ce oziroma tri povprečne neto plače delavca, če je to ugod-
neje.

15. Tarifna priloga h kolektivni pogodbi za dejavnost
železniškega prometa za leto 1998 začne veljati z dnem
podpisa, uporablja pa se od 1. 4. 1998 dalje.

Ljubljana, dne 13. maja 1998.

Sindikat strojevodij Sindikat železniškega
Slovenije transporta Slovenije

Slavko Kmetič l. r. Jože Pavšek l. r.

Sindikat železničarjev Sindikat vlakovnih
Slovenije odpravnikov Slovenije

Albert Pavlič l. r. Franc Pavlič l. r.

Sindikat delavcev
železniške dejavnosti

Slovenije
Cveto Brod l. r.

Republika Slovenija
Ministrstvo za promet in zveze

mag. Anton Bergauer l. r.

Ta tarifna priloga h kolektivni prilogi je bila s sklepom o
registraciji tarifne priloge h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisane v
register kolektivnih pogodb z datumom 26. 5. 1998 pod
zap. št. 51/4 in št. spisa 121-03-0034/94-032.

OBČINE

LJUBLJANA

2058. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Mestni občini
Ljubljana

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) in 26. člena statuta Mestne
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97
in 13/98) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na izredni
seji, dne 2. 6. 1998 sprejel

S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za

lokalne volitve v Mestni občini Ljubljana

I
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev

stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini
Ljubljana.

II
Stroški volilne kampanje za volitve v mestni svet ne

smejo preseči 60 tolarjev na posameznega volilnega upravi-
čenca v občini.

Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo
preseči 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v
občini. Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne
kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira,

lahko povečajo še za 20 tolarjev na posameznega volilnega
upravičenca v občini.

III
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za

svetnike, katerih listam so pripadli mandati za svetnike v
mestnem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne
kampanje v višini 60 tolarjev za dobljeni glas, pri čemer
skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska
porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila mestnemu sve-
tu in računskemu sodišču.

IV
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upra-

vičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župana, za katere je glasovalo najmanj 5% od skupnega
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 40
tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.

Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata
na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov
v višini 60 tolarjev za dobljeni glas le na osnovi dobljenih
glasov na ponovnem glasovanju.

V
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za

volitve v mestni svet ali za volitve župana se na njegovo
zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Mest-
ne občine Ljubljana v roku 30 dni po predložitvi poročila
mestnemu svetu in računskemu sodišču.
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VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 013-3/98
Ljubljana, dne 2. junija 1998.

Predsednik
Mestnega sveta

mestne občine Ljubljana
Dimitrij Kovačič l. r.

BREZOVICA

2059. Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-
varstvenih programov v VVZ Brezovica

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96) in 7. člena pravilnika o plačilih staršev za
programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96) ter 18. člena
statuta Občine Brezovica, je Občinski svet občine Brezovica
na 34. redni seji dne 18. 6. 1998 sprejel

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

programov v VVZ Brezovica

1
Ekonomske cene vzgojno-varstvenih programov v VVZ

Brezovica po posameznih programih znašajo mesečno na
otroka:

SIT
I. starostna skupina: 44.317
II. starostna skupina: 38.984
Krajši program s kosilom: 21.546
Krajši program s kosilom in malico: 23.218

2
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati določba sklepa

o določitvi cene vzgojno-varstvenih programov v VVZ Brezovi-
ca po posameznih programih, ki ga je sprejel Občinski svet
občine Brezovica na 29. redni seji, dne 23. 10. 1998.

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

nem listu RS, uporablja pa se od 1. 7. 1998 dalje.

Št. 23/98
Brezovica, dne 19. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Brezovica

Leopold Pristavec l. r.

BREŽICE

2060. Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 1998

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) ter 17. člena statuta Občine Brežice
(Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Brežice
na 40. seji dne 15. 6. 1998 sprejel

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

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S proračunom Občine Brežice za leto 1998 se zago-

tovljajo sredstva za financiranje zagotovljene porabe ter dru-
gih nalog v skladu z zakonom o financiranju občin.

2. člen
Predvideni prihodki in odhodki proračuna Občine Bre-

žice za leto 1998 znašajo:
v 000 SIT

Bilanca prihodkov in
odhodkov Račun financiranja

Prihodki 1,784.917 55.000
Odhodki 1,839.917
Presežek – 55.000
Primanjkljaj 55.000

3. člen
Od prihodkov občinskega proračuna se v letu 1998

izloči 0,5 % v stalno proračunsko rezervo.

4. člen
V proračunu občine se zagotovijo sredstva za tekočo

proračunsko rezervo, ki se uporablja za nepredvidene nalo-
ge ali pa naloge, za katere ni bilo predvidenih dovolj sred-
stev.

O uporabi tekoče proračunske rezerve odloča župan
občine.

II. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA

5. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna (v nadalj-

njem besedilu: uporabniki) so dolžni uporabljati sredstva le
za namene, ki jih opredelijo v svojem letnem finančnem
načrtu, izkazanem v posebnem delu proračuna, ki je sestav-
ni del tega odloka.

Sredstva občinskega proračuna se lahko uporabijo tu-
di za namene sofinanciranja projektov, ki bodo odobreni na
državni ravni in za katere bo pogojeno sofinanciranje iz
občinskega proračuna.

6. člen
Uporabniki morajo izvrševati svoje naloge v mejah sred-

stev, ki so jim odobrena s proračunom ter so dolžni tekoče
spremljati uresničevanje porabe sredstev glede na finančni
načrt. Uporabniki ne smejo na račun občinskega proračuna
prevzemati obveznosti, ki bi presegle z občinskim proraču-
nom določena sredstva za posamezne namene, razen za
namene iz drugega odstavka 5. člena tega odloka.

7. člen
Sredstva za izvajanje programov in za delo se prora-

čunskim uporabnikom med letom dodeljujejo praviloma ena-
komerno kot mesečne akontacije, vendar v odvisnosti od
zapadlosti obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega po-
ložaja občinskega proračuna.
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8. člen
Sredstva za plače delavcem in funkcionarjem se zago-

tavljajo mesečno glede na število zasedenih delovnih mest,
koeficientov za določanje plač, osnove za obračun plač, ki
jih določi Vlada Republike Slovenije, delovno dobo in uspe-
šnost oziroma dodatno obremenjenost.

Sprememba osnove za obračun plač v skladu s skle-
pom Vlade Republike Slovenije se sprotno upošteva tudi pri
izračunu dotacij za delovanje krajevnih skupnosti po sprejeti
metodologiji.

9. člen
Sredstva amortizacije se uporabljajo po sprejetem pro-

gramu.

10. člen
Uporabniki morajo nabavo opreme, investicijska in vzdr-

ževalna dela ter storitve oddajati v skladu z zakonom o javnih
naročilih, za kar je odgovorna odgovorna oseba uporabnika.

11. člen
Pogodbe za nabavo opreme, za investicijska in vzdrže-

valna dela, storitve ter subvencije, ki bodo opravljene v
tekočem letu, lahko uporabniki sklepajo le do 12. decem-
bra tekočega leta.

12. člen
Za zakonitost, upravičenost in namembnost porabe

proračunskih sredstev odgovarja župan.
Za nadziranje izvajanja pogodbe o upravljanju stano-

vanjskih hiš, stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Občine
Brežice, sklenjene med Občino Brežice in Komunalno sta-
novanjskim podjetjem Brežice, je odgovorna strokovna služ-
ba Oddelka za gospodarske javne službe in gospodarske
zadeve.

Za nadziranje izvajanja pogodbe o pobiranju komunal-
ne pristojbine na mejnih prehodih in občinskih komunalnih
taks, je odgovorna strokovna služba oddelka za gospodar-
ske javne službe in gospodarske zadeve.

Za nadziranje izvajanja koncesijskih pogodb o izvajanju
gospodarske javne dimnikarske službe na območju Občine
Brežice je odgovorna strokovna služba oddelka za gospo-
darske javne službe in gospodarske zadeve.

13. člen
Nosilci sredstev proračuna po posebnem delu so:
Urad župana za: reprezentanco, prevzem pokrovitelj-

stev, promocijo gospodarstva, krajevne skupnosti, stroške
občinskih praznovanj, sredstva za politične stranke, stroške
delovanja občinskega sveta, stroške za delo občinske upra-
ve – plače, zaščito in reševanje, požarno varnost ter združe-
nje slovenskih častnikov.

Oddelek za splošno pravne zadeve in družbene dejav-
nosti za: osnovno izobraževanje, otroško varstvo, kulturo,
šport, raziskovanje, zdravstvo, delo z mladimi, grobišča ter
dejavnost borcev NOB, socialno varstvo, javna dela s po-
dročja družbenih dejavnosti.

Oddelek za gospodarske javne službe in gospodar-
ske zadeve za: upravljanje in gospodarjenje z občinskim
premoženjem, investicije in investicijsko vzdrževanje ter
opremo občine, materialne stroške občinske uprave, kme-
tijstvo, turizem, komunalno infrastrukturo in nadzor, ceste,
varstvo okolja, stanovanjsko gospodarstvo, stavbna zem-
ljišča, malo gospodarstvo, obrt, trgovino, promet ter takso
za obremenjevanje okolja, javna dela s področja komunal-
ne infrastrukture.

Zavod za prostorsko načrtovanje in razvoj za: sredstva
za planske dokumente, prostorsko izvedbene načrte in pro-
storsko ureditvene pogoje, lokacijske dokumentacije, geo-
detske podlage za program prostorsko-izvedbenih aktov ob-
čine, energetsko svetovanje in vzpostavitev prostorskega
geoinformacijskega sistema občine.

Vodje oddelkov so zadolženi in odgovorni za tekoče
spremljanje uresničevanja porabe sredstev, glede na spre-
jeti namen in obseg sredstev v občinskem proračunu, vsak
za svoje področje.

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na žiro računu Občine

Brežice upravlja župan. Prosta denarna sredstva morajo biti
naložena tako, da so na razpolago, če se pokaže potreba.
Prihodki od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi se vpla-
čujejo v proračun.

15. člen
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so

potrebna dodatna dela ali storitve, ki jih ob spremljanju
proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrše-
vanje predpisov ali za izvršitev storitev, se dodatni odhodki
poravnajo v breme drugih postavk posameznega področja
proračuna. Spremembe je mogoče izvesti s sprejemom re-
balansa proračuna.

Izjemoma o prenosu sredstev med posameznimi na-
meni, v okviru dejavnosti, določenimi v bilanci odhodkov, če
s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila
zagotovljena sredstva občinskega proračuna, odloča župan,
o čemer obvesti odbor za proračun in finance.

16. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov

proračuna izvrševanje ne more uravnovesiti, se lahko za
začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve občine
ali najame posojilo, ki ne sme presegati 5 % sprejetega
proračuna in mora biti odplačano do konca proračunskega
leta. O najetju posojila odloča župan, ki o tem poroča občin-
skemu svetu na seji.

17. člen
Stalna proračunska rezerva, ki se oblikuje v skladu s 3.

členom odloka o proračunu Občine Brežice, se uporablja:
– za odhodke, nastale kot posledica izrednih razmer,

kot so zlasti suša, potres, požar, poplave in druge naravne
oziroma ekološke nesreče, epidemije oziroma preprečeva-
nje epidemij, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci;

– za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki
pritekajo neenakomerno;

– za kritje proračunskega primanjkljaja.
O uporabi sredstev iz druge alinee prvega odstavka

tega člena odloča župan, o uporabi sredstev iz prve in tretje
alinee prvega odstavka tega člena pa odloča občinski svet.

18. člen
Občina se sme zadolževati z izdajo vrednostnih papir-

jev ali z najetjem posojil, o čemer odloča občinski svet.
Občina izda vrednostne papirje v skladu z zakonom.
Občina se ne sme zadolževati v tujini, razen na podlagi

zakona.
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19. člen
Občina se lahko zadolži le za financiranje investicij v

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

O zadolžitvi občina obvesti Ministrstvo za finance v
osmih dneh po sprejetju odločitve.

20. člen
Ne glede na sprejeti plan proračuna Občine Brežice za

leto 1998, se bo zagotovljena poraba financirala po dinami-
ki dvanajstin, ki jih zagotavlja Ministrstvo za finance, v skladu
z republiškim proračunom, dogovorjena poraba pa se bo
financirala v skladu z realizacijo lastnih prihodkov.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 403-56/98
Brežice, dne 15. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Brežice
Alojzij Slavko Sušin l. r.

2061. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Brežice od leta 1986 do 2000 za
območje mejnega prehoda Obrežje
dopolnjenega 1996/II

Na podlagi 2. in 6. člena zakona o planiranju in ureja-
nju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št.
48/90), 48. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list
SRS, št. 18/84, 15/89 in Uradni list RS, št. 18/93, Navo-
dila o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in
prostorskih sestavin planskih aktov občine (Uradni list SRS,
št. 20/85), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95) in 17. člena ter
70. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 38/95)
je Občinski svet občine Brežice na 38. seji dne 6. 4. 1998
sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih

sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Brežice od leta 1986 do 2000
za območje mejnega prehoda Obrežje

dopolnjenega 1996/II

1. člen
(uvodne določbe)

Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje
1986–2000 (Uradni list SRS, št. 41/87, 13/91, Uradni list
RS, št. 37/94, 29/96) v nadaljevanju besedila dolgoročni
plan in prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine
Brežice (Uradni list SRS, št. 41/87, 13/91, 8/88, Uradni list
RS, št. 37/94, 29/96) v nadaljevanju besedilo, srednjeročni
plan, ki se nanaša na območje mejnega prehoda Obrežje.

2. člen
(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)

1. Besedilo 4. člena odloka o spremembah in dopolni-
tvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
plana Občine Brežice dopolnjenega v letu 1993 (Uradni list
RS, št. 37/94) pod točko 4.4.2. – Zasnova poselitve se
pod alineo Mejni prehodi dopolni z naslednjim:

Na območju mednarodnega prehoda Obrežje je pred-
videna izgradnja Gospodarskega terminala I, Gospodarske
cone (I in II), Čistilne naprave in Lokalnega centra (Nova vas,
Obrežje).

2. Besedilo 4. člena istega odloka se v točki 4.4.3.3.
– Prometna infrastruktura v poglavju Razvojne naloge pri AC
Obrežje dopolni z naslednjimi alineami:

– izgradnja lokalne (gospodarske) ceste Obrežje–Slo-
venska vas

– izgradnja izvennivojskih križanj nad AC z lokalnimi
cestami na območju Obrežja

– rekonstrukcija občinskih cest na območju KS Jese-
nice na Dolenjskem.

3. Besedilo 4. člena istega odloka se v točki 4.4.3.2
– Odvajanje in čiščenje odpadnih voda se dopolni z na-
slednjim:

Vzdolž vodotoka Breganica je predvidena izgradnja
čistilne naprave, na katero bodo priključena vsa okoliška
naselja, mejna prehoda in celoten gospodarski del na tem
območju, vključno s Slovensko vasjo in predvidenimi širi-
tvami.

Predvidena je izgradnja kanalizacije za območje KS
Jesenice in KS Velika Dolina. Natančneje se območje dolo-
či v strokovnih podlagah na osnovi idejnega projekta.

4. Za navedeno območje se ustrezno dopolni in spre-
meni tudi kartografski del sprememb dolgoročnega in sred-
njeročnega plana za območje Občine Brežice dopolnjen v
letu 1993 (Uradni list RS, št. 37/94) in sicer v naslednjih
delih:

I. Kartografski del 1
Kartno gradivo v merilu 1: 25.000:
– Zasnova kmetijstva, gozdarstva in območij poselitve

– karta številka 1
– Zasnova vodnega gospodarstva – karta številka 2
– Zasnova sanacij – karta številka 6
– Zasnova prometnega omrežja – karta številka 8
– Zasnova energetskega omrežja – karta številka 10
– Zasnova načinov urejanja prostora – karta številka 11
– Zasnova osnovne rabe prostora – karta številka 12.

3. člen
(spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana)
1. Za navedeno območje se ustrezno dopolni in spre-

meni kartografski del sprememb srednjeročnega plana in
sicer:

II. Kartografska dokumentacija
Karte preglednega katastrskega načrta v merilu 1:5000
Samobor 14,15
Samobor 24,25
2. Besedilo 8. člena odloka o spremembah in dopolni-

tvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
plana Občine Brežice dopolnjenega v letu 1993 (Uradni list
RS, št. 37/94) se dopolni z naslednjimi programskimi za-
snovami:

2.10. Programske zasnove za Gospodarsko cono II.
Slovenska vas pri Mokricah z lokalno cesto do avtoceste
(HC)

2.10.1. Meja območja
Območje urejanja PZ GC II je neposredno ob sloven-

sko – hrvaški meji omejeno z naselji Nova vas (na severu) in
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Obrežje (na vzhodu), ter predvideno cestno povezavo med
GC II-AC na severu in reko Breganico na jugu. Območje je
dostopno iz smeri Brežic po lokalni cesti št. 2226 in regio-
nalni cesti št. R – 333.

Na vzhodnem delu se območje stika z južnim delom
naselja Obrežje, na zahodu pa z GC I, ki ima ortogonalno
zasnovo z možno osrednjo komunikacijo V-Z. Na območju
trase predvidene lokalne (gospodarske) ceste do GC I je v
večjem delu že izvedena občinska cesta.

Meja urejanja poteka po naslednjih parcelah:
k.o. Velika Dolina
1891/1, 113, 114, 118/(1, 2, 3, 4), 119, 124,

125/1, 125/2, 128/(1, 2, 3, 4), 130/1, 131/(1, 2, 3),
134/4.

k.o. Nova vas
196, 195, 194/1, 177/1, 177/3, 178/1, 179,

180/2, 181/1, 181/4, 181/5, 182, 183/1, 183/3, *440,
185/2, 1996, 170, 1991, 288/1, 289, 293/1, 294/3,
297/1, 297/2, 298/3, 1995/5, 1990/3, 300/2, 299/3,
1990/8, 158, 2010/9, 2010/3, 300/2, 299/3, 1990/8,
158, 2010/9, 2010/3, 2010/12, 149/2, 144, 149/14,
143, 142, 55/1, 2060, 2061/1, 2058, 2059, 2063,
2020/1, 2055, 2054, 130, 1995/5, 300/3, 299/2,
398/2, 288/1, 289, 293/4, 293/3, *406, 294/3, 294/2,
297/1, 297/2, 298, 299/1, 300/1, 301/1, 309/2,
303/1, 304/1, 305/1, 307/1, 307/2, 308/1, 309/1,
310/1, 310/2, 310/3, 312/1, 312/2, 313/1, 314/1,
315/1, 316/1, 317, 318, 319/1, 320/1, 321/1, 323,
324, 325, 326, 328, 638, 1992, 280, 281, 267/1, 264,
294/1, 294/3, 293/3, 289, 288/1.

2.10.2. Zasnova namenske rabe prostora in organiza-
cija dejavnosti

Pretežni del območja se bo uredil za potrebe širitve
dejavnosti GC I. Varuje se povezanost (vpliv dejavnosti) na
naselja. Funkcionalno se povezuje GC z naselji le z javnimi
potmi. Nova lokalna cesta AC – GT II – Slovenska vas,
predstavlja hkrati gospodarsko cesto. Ta povezuje naselje z
gospodarsko cono na severu. Tovorni promet, ki bo imel cilj
ali izvor v Gospodarski coni ali Slovenski vasi, ne bo obre-
menjeval občinske, lokalne ceste, zato se vodi po najkrajši
poti do priključka na avto cesto oziroma mejni prehod. Povr-
šine se vizuelno ločijo od naselja z zeleno bariero. Navede-
no območje je predvideno za uvrščanje oskrbno storitvenih
dejavnosti.

2.10.3. Usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in
krajinsko oblikovanje

Za celo območje PZ GC II se izdelajo prostorsko izved-
beni akti. V osnovi je potrebno upoštevati konfiguracijo tere-
na, vedute naravne in grajene krajine, obstoječe poti in
ceste ter funkcionalno združevanje posameznih sklopov.

Upošteva se krajevna tipologija tako v volumnih objek-
tov, kot tudi v uporabi materialov. Večji objekti (skladišča,
hale) naj bodo členjeni in po možnosti razbiti na manjše,
kolikor to tehnološki proces dopušča. Gabariti novih objek-
tov naj ne presegajo višine 10 m (kapna lega). Moderno
zasnovane objekte je potrebno uskladiti z vsebino.

Čimveč površin se ohranja: v območju zelenic se pred-
vidi ureditev sprehajalnih poti. Izvedejo se mehki prehodi
med cono in naravnim zaledjem (zelene bariere), ki naj
blažijo tudi prometni hrup.

2.10.4. Usmeritve za oskrbo z infrastrukturo
Kanalizacija:
Območje ima fekalno kanalizacijo, ki je speljana v Re-

publiko Hrvaško. Vsi objekti imajo greznice. Zato se v PZ
GC II predvideva ureditev nove čistilne naprave v katero
bodo speljane fekalne odplake. Vzdolž reke Breganice se
izvede kanalizacijski kolektor na katerega se priključijo vse
greznice.

Meteorne vode (odvečne) je možno preko ustreznih
filtrov in usedalnikov voditi v reko Breganico.

Vodovod:
Območje je sorazmerno dobro oskrbljeno s pitno vodo

iz obstoječega (prenovljenega) vodovodnega omrežja.
Hidrantno omrežje:
Za potrebe hidrantnega omrežja je predvidena izvedba

novega voda.
Preveri se možnost uporabe vode iz obstoječih vrtin na

območju.
Komunalni odpadki:
Ob vseh objektih se predvidijo lokacije za zabojnike ali

kontejnerje, katere je možno usposobiti za ločeno zbiranje
odpadkov. Omogoči se dostop posebnim vozilom.

Plin:
Vsi objekti so predvideni na ogrevanje s plinom oziro-

ma s centralno kotlovnico za dogrevanje na lahko olje, ki jo
je mogoče priključiti na plinovod.

Elektrika:
V sklopu območja se predvidi dve ali več trafo postaj,

katerih lokaciji sta predhodno določeni.
Promet:
Celotno območje ima hierarhično organiziran in ločen

promet, tako da tovrstni promet ne bo obremenjeval okoliš-
ka naselja.

2.10.5. Tehnološki pogoji in omejitve
Gospodarsko cono II se uredi za gospodarske name-

ne. Same dejavnosti ostanejo vsebinsko ločene od obstoje-
če stanovanjske pozidave z zeleno bariero. Funkcionalno se
gospodarska cona povezuje z naseljem le s prometnimi in
pešpotmi.

2.10.6. Usmeritve za izboljšanje in varovanje okolja
Predvidene dejavnosti ne bodo povzročale hrupa, ki bi

motil okolico. Glede na predvideno vsebino bo hrup moral
biti zmanjšan na minimalno raven. Območje ali posamezni
deli GC II se zvočno zaščitijo.

Dejavnosti znotraj PZ ne bodo povzročale dodatnega
obremenjevanja zraka s škodljivimi snovmi. Komunalne od-
plake se bodo prestrezale v greznicah oziroma R^N.

Programske zasnove za Gospodarsko cono II Sloven-
ska vas pri Mokricah z gospodarsko cesto (tekstualni in
grafični del) pod št. projekta 10/96 so sestavni del spre-
memb prostorskega plana.

2.12. Programske zasnove za čistilno napravo
(ČN Obrežje)

2.12.1. Meja območja
Območje čistilne naprave meji na severu na gospodar-

ski terminal Obrežje II., na zahodu na naselje Slovenska vas,
na jugu na državno mejo in na vzhodu na mednarodni mejni
prehod Obrežje (MMP)

Meja urejanja poteka po naslednjih parcelah:
k.o. Velika Dolina
97/1, 97/2, 92/1, 91, 90, 89, 88/1, 88/2, 87, 69,

70/1, 70/2, 70/4, 66/10, 71/2, 71/3, *334, 1909/2,
1909/3, 1909/1, 73/1, 74, 78/4, 73/3, 85, 86/4, 86/3,
92/3, 93/3, 93/1, 94/1, 95/2, 95/1, 96

2.12.2. Zasnova organizacije dejavnosti in namenske
rabe prostora

Predvidena je fazna izgradnja javne kanalizacije in po-
stopno priključitev na skupno čistilno napravo. Na skupno
čistilno napravo Obrežje se bodo priključevali obstoječi in
predvideni objekti okoliških naselij ter predvidenega gospo-
darskega območja.

2.12.3. Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko ob-
likovanje

Pri oblikovanju objektov se v največji meri upošteva
lokalna tipologija kraja. Ker obliko nekaterih objektov nare-
kuje tehnologija, se njihova vizuelna vklopitev v prostor ubla-
ži z zeleno zasaditvijo.
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2.12.4. Usmeritve za infrastrukturo
Kanalizacija:
Povezava ČN Obrežje z naselji preko novopredvidene

kanalizacije. Prečiščene odpadne vode se bodo iz čistilne
naprave Obrežje odvajale v reko Breganico.

Vodovodno omrežje:
Območje se bo napajalo iz obstoječega vodooskrbne-

ga omrežja iz neposredne bližine (naselje Slovenska vas).
Elektro omrežje:
Za napajanje območja je predvidena priključitev na ob-

stoječe omrežje in obstoječih TP.
Promet:
Dovozi in dostopi se uredijo iz obstoječih dovoznih

cest, in sicer iz regionalne ceste R 333 mimo gostišča Kalin
in stanovanjskih objektov.

Odpadki:
Odpadno blato kot posledica čiščenja odpadnih voda

se po predelavi akumulira v sekundarnem gnilišču in po
potrebi odvaža na deponijo komunalnih odpadkov.

2.12.5. Tehnološki pogoji in omejitve
Čistilna naprava Obrežje je koncipirana kot nizkoobre-

menjena naprava z istočasno stabilizacijo blata.
c) čiščenje odpadnih voda:
Odpadne vode se bodo čistile v naslednjih stopnjah:
– predčiščenje
– visoko obremenjena biološka stopnja
– nizko obremenjena biološka stopnja
b) predelava blata:
– predzgoščevanje
– primarno gnilišče
– sekundarno gnilišče
c) upravno pogonski objekt
Namenjen je upravljanju procesa čiščenja odpadnih

voda ČN Obrežje.
2.12.6. Usmeritve za izboljšanje in varovanje okolja
Pri načrtovanju območja je potrebno upoštevati vse

normative varovanja okolja, tako hrupa, emisij v ozračju,
kakor tudi odvajanja odpadnih vod.

Programske zasnove za čistilno napravo Obrežje (tek-
stualni in grafični del) pod št. projekta 12/96 so sestavni del
sprememb prostorskega plana.

2.13. Programske zasnove za gospodarski terminal I
(GT I)

2.13.1. Meja območja
Gospodarski terminal Obrežje I je načrtovan na površi-

ni vzhodno od vasi Obrežje in severno od mednarodnega
mejnega prehoda Obrežje (MMP).

Meja urejanja poteka po naslednjih parcelah:
k.o. Velika Dolina
205, 211, 213/3, 1893/1, 176, 4/6, 4/5, 4/7, 173,

181(1,2), 180(1,2), 178(1,3,4), 195, 196, 197(1,2,3,4,5),
183(1,2,3), 184, 203(19,20,18,17,7,5,15,4), *318, *245,
*6/3, 200(1,2,5), 190(1,2), 185/1, 152(1,3), 151,
153(1,2), 155(1,2,5,6), 154, 149, 171, 172, 167,
156(1,2,3,4), 163, 158, 156, 148(1,2,3,4,5,6), 39, 40/2,
41, 42/1, 49, 48/2, 48(1,2,3), 47(1,2,3), 46(1,2,3),
45(1,2,3), 138(7,6,3,1).

2.13.2. Zasnova organizacije dejavnosti in namenske
rabe

Navedene površine so razdeljene na južno in severno
območje. Južni del tega območja, ki se nahaja tik ob
MMP, je namenjen izgradnji carinarnice. V preostalem se-
vernem delu območja je predvideno: ob vzhodnem robu
nakupovalno središče, ob zahodnem robu pa trgovski ob-
jekt in motel.

2.13.3. Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko ob-
likovanje

Pri oblikovanju objekta se v največji meri upošteva lo-
kalna tipologija kraja z upoštevanjem namembnosti objekta.

Vsi objekti naj imajo skupna oblikovna izhodišča, ki naj jih
dodatno poenoti zunanja krajinska ureditev.

2.13.4. Usmeritve za infrastrukturo
Kanalizacija:
Za celotno območje in okoliška naselja je predvidena

izgradnja mešanega sistema kanalizacije, ki se priključi na
predvideno čistilno napravo. Čistilna naprava kapacitete cca
2000 PE je namenjena čiščenju odpadnih voda iz naselij
Krajevnih skupnosti Jesenice in Velika Dolina ter gospodar-
skega terminala Obrežje.

Vodovodno omrežje:
Obravnavano območje se bo napajalo iz obstoječe-

ga vodooskrbnega omrežja, ki je na novo zgrajen do
obstoječega nadvoza Obrežje na drugi strani magistralne
ceste M 1.

Energetika:
Na območju gospodarskega terminala Obrežje I je po-

trebno zgraditi novo trafo postajo iz katere bo napajano
celotno območje.

Telefon:
Telefonsko omrežje gospodarskega terminala Obrežje I

se izvede iz obstoječe ATC Jesenice.
Plin in ogrevanje:
V začetni fazi se ogrevanje vrši z lastnimi kotlovnicami

na kurilno olje ali plin, ki se shranjuje v nadzemnih ali
podzemnih rezervoarjih. Ob izgradnji magistralnega plino-
voda, katerega koridor poteka na severu območja gospo-
darskega terminala Obrežje I, se zgradi sekundarno plino-
vodno omrežje.

Promet:
Območje GT 1 je preko lokalne (gospodarske) ceste

z izvennivojskim križanjem priključeno na AC. Z namenom,
da skozi obstoječe naselje Obrežje ne bi potekali prometni
tokovi, katerih generator bodo novi gospodarski programi,
je predviden zaključek lokalne (gospodarske) ceste v ron-
doju, na katerega se priključi regionalna cesta Jesenice–
Obrežje.

2.13.5. Tehnološki pogoji in omejitve
Oblika območja gospodarskega terminala I Obrežje se

prilagaja vzhodnemu robu vasi Obrežje (odmik z zelenim
pasom), ježi preko katere se zgornja trasa spusti v spodnjo
ter AC priključku.

Programi znotraj območja so med sabo in od medna-
rodnega mejnega prehoda prometno ločeni. Izgradnja cari-
narnice je predvidena na južnem delu tega območja, kar
olajša funkcionalne povezave z MMP -jem.

2.13.6. Usmeritev za izboljšanje in varovanje okolja
Pri načrtovanju območja za navedene dejavnosti je po-

trebno upoštevati vse normative varovanja okolja, tako hru-
pa, emisij v ozračju, kakor tudi odvajanja odpadnih vod.

Navedene programske zasnove za gospodarski termi-
nal I Obrežje (tekstualni in grafični del) so sestavni del spre-
memb prostorskega plana.

2.14. Programske zasnove za lokalni center (Nova vas,
Obrežje)

2.14.1. Meja območja
Območje urejanja lokalnega centra je omenjeno na JZ

del naselja Nova vas in Obrežje na vzhodu ter predvideno
naravno depresijo na jugu in občinsko potjo (Nova vas–
Obrežje).

Območje urejanja poteka po naslednjih parcelah:
k.o. Nova vas
26/2, 228/1, 231/64, 231/30, 231/63, 231/62,

221/4, *25, 1994/1, 1994/3, 211/1, 211/2, 201/1,
201/2, 209/2, *385, 200/1, 198, 195, 194/1, 177/3,
178/1, 177/1, 190/1, 190/2, 205, 204, 203, 208/1,
214, 216/2, 1993, 1992, 177/1, 233/2, 357, *35,
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233/1, *349, 231/14, 231/27, *381, 231/13, 231/25,
231/24, *351, 231/9, 231/29, 2014, 231/28

k.o. Nova vas
259/1, 263/3, 263/1, 263/2, 49/1, 263/5, *49/2,

263/4, 259/3, 259/2, *426, 298/3, 258/2, 257/2.
2.14.2. Zasnova organizacije dejavnosti in namenske

rabe prostora
Navedeno območje se obravnava kot zaokrožitev pozi-

dave za potrebe obeh naselij v KS. V prvem delu je predvi-
dena širitev naselja Nova vas, na njegovem JV delu za potre-
be stanovanjske gradnje.

V drugem delu pa se predvideva širitev naselja Obrežje
– na zahodnem delu tudi za potrebe stanovanjske gradnje.

2.14.3. Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko ob-
likovanje

Pri oblikovanju objektov se v največji meri upošteva
lokalna tipologija kraja.

Vertikalni gabariti objektov ne smejo presegati 10 m.
Vizuelno podobo območja uravnotežimo z enotnimi na-

kloni strešin in poenotenjem strešnih kritin.
Zaradi vizuelne izpostavljenosti je predvidena zazeleni-

tev z zaščitno vegetacijo.
2.14.4. Usmeritve za infrastrukturo
Kanalizacija:
Za celotno območje in okoliška naselja je predvidena

izgradnja mešanega sistema kanalizacije, ki se priključi na
predvideno čistilno napravo dolvodno ob potoku Bregana.

Vodovodno obrežje:
Navedeno območje se bo napajalo iz obstoječega vo-

dooskrbnega omrežja.
Elektro omrežje:
Za oskrbo tega območja je predvidena priključitev na

obstoječe omrežje.
Promet:
Območje se priključuje na obstoječe lokalne ceste.

Predvidena nova cesta do Ribnika se navezuje na regional-
no cesto R-333.

Povezovalna cesta na severnem delu območja pred-
stavlja kvalitetno povezavo med naselji, ter ločitev lokalnega
potniškega prometa od tovornega prometa, ki ga generirajo
gospodarski kompleksi.

2.14.5. Tehnološki pogoji in omejitve
Območje lokalnega centra se opredeli tako, da se da

poudarek na stanovanjski gradnji z izgradnjo objektov vseh
storitveno oskrbnih in centralnih dejavnosti. Južni del ob-
močja s predvideno hortikulturno zasaditvijo predstavlja ba-
riero med naselji Obrežje-Nova vas in Gospodarskim termi-
nalom južno od območja lokalnega centra.

2.14.6. Usmeritev za izboljšanje in varovanje okolja
Pri načrtovanju območja za navedene dejavnosti je po-

trebno upoštevati vse normative varovanja okolja, tako hru-
pa, emisij v ozračju, kakor tudi odvajanje odpadnih vod.

Programske zasnove za lokalni center (Nova vas,
Obrežje – tekstualni in grafični del) pod št. projekta 14/96
so sestavni del sprememb prostorskega plana.

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

listu RS.

Št. 352-48/96
Brežice, dne 6. aprila 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Brežice
Alojzij Slavko Sušin l. r.

2062. Odlok  o spremembah odloka o ustanovitvi
Mladinskega centra Brežice

Na podlagi 3. člena zakona o javnih zavodih (Uradni
list, RS, št. 12/91) in 57. člena statuta Občine Brežice, je
Občinski svet na 40. redni seji, dne 15. 6. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o ustanovitvi Mladinskega

centra Brežice

1. člen
Drugi stavek 3. člena odloka o ustanovitvi Mladinskega

centra Brežice (Uradni list RS, št. 76/97, v nadaljevanju:
odlok), se glasi:

Center ima sedež na Gubčevi 10, Brežice.
Zadnji stavek 3. člena se črta.

2. člen
V 12. členu odloka, pri imenovanju predstavnikov upo-

rabnikov oziroma zainteresirane javnosti v svet centra, se
črta eden predstavnik dijaškega parlamenta in se ga nado-
mesti s predstavnikom zainteresiranih društev oziroma orga-
nizacij, ki delujejo na področju mladih v Občini Brežice.

3. člen
Črta se četrta alinea tretjega odstavka 14. člena

odloka.
Doda se nov zadnji odstavek 14. člena odloka, ki glasi:

Direktor centra opravlja svoje delo praviloma neprofesional-
no. V primeru stalne zaposlitve je ob drugih nalogah najmanj
pol delovnega časa (4 ure) zaposlen kot informator.

4. člen
V 18. členu odloka se doda tretji odstavek, ki glasi:
Prednostno se vse kadrovske potrebe v centru rešujejo

preko programa javnih del.

5. člen
Spremeni se prva alinea drugega odstavka 21. člena

odloka, ki glasi:
– sredstva za plače v višini osnovnega količnika, ki

veljajo v upravnih organih ustanovitelja za delavce z visoko
VII. stopnjo izobrazbe skupaj z drugimi osebnimi prejemki v
skladu z zakonom in drugimi predpisi.

6. člen
Tretji odstavek 26. člena odloka se dopolni:
“in Nadzorni odbor ustanovitelja.”

7. člen
Črta se prvi stavek 29. člena odloka in se nadomesti z

naslednjim določilom:
Ustanovitelj imenuje v.d. direktorja na predlog Komisije

za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
V primeru stalne zaposlitve je predhodno obvezen javni

razpis.

Št. 026-126/97-2/7
Brežice, dne 15. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Brežice
Alojzij Slavko Sušin l. r.
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ČRENŠOVCI

2063. Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto
1998

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) in 16. člena statuta Občine Črenšovci
(Uradni list RS, št. 30/95) je Občinski svet občine Črenšov-
ci na 4. izredni seji dne 11. 6. 1998 sprejel

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

1. člen
S proračunom Občine Črenšovci za leto 1998 (v nada-

ljevanju: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za fi-
nanciranje javnih nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom
in statutum opravlja Občina Črenšovci.

2. člen
Proračun Občine Črenšovci je določen v skupni višini

prihodkov 286,836.000 SIT.
Pregled prihodkov proračuna in njihova razporeditev

sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki sta sestavni del
proračuna Občine Črenšovci.

3. člen
Za izvrševanja proračuna je odgovoren župan Občine

Črenšovci. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od
njega pooblaščena oseba.

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

posebnem delu proračuna razporejena za posebne namene
ali pa začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki
občinskega proračuna niso doseženi v predvideni višini. O
svoji odločitvi mora župan obvestiti Občinski svet občine
Črenšovci in predlagati ukrepe oziroma ustrezno spremem-
bo občinskega proračuna.

5. člen
Proračunski porabniki morajo organizirati izvrševanje

del in nalog iz svojega področja v mejah sredstev odobrenih
s proračunom. Sredstva se smejo uporabljati za namene, ki
so opredeljeni v proračunu. Sredstva se med letom dodelju-
jejo praviloma kot mesečne dotacije. Pri tem se upošteva
zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje
proračuna.

6. člen
Uporabniki proračuna so dolžni predložiti finančne na-

črte za leto 1998, program investicij pa za celotno obdobje
izvajanja investicij, najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega
odloka.

Uporabniki sredstev proračuna morajo županu najmanj
dvakrat letno poročati o realizaciji nalog in sicer ob polletju
in ob zaključku leta, oziroma po potrebi.

Uporabniki so dolžni dodatno predložiti podatke za
analizo poslovanja, ki jih zahteva župan ali nadzorni odbor.

7. člen
Za zakonito uporabo sredstev, ki so uporabniku razpo-

rejena iz proračuna je odgovoren predstojnik uporabnika
oziroma druga pooblaščena oseba kot odredbodajalec. Po-
leg osebe iz prejšnjega odstavka je za zakonito uporabo
odgovoren tudi vodja računovodstva pri uporabniku.

8. člen
Župan Občine Črenšovci je pooblaščen da:
– odloča o prerazporeditvi sredstev med postavkami

znotraj posameznega področja, če s tem ni bistveno ogro-
ženo izvajanje nalog za katere so bila sredstva dodeljena,

– odloča o uporabi sredstev stalne proračunske rezer-
ve za namene iz 1. in 2. točke prvega odstavka 12. člena
zakona o financiranju občin do zneska, določenega v prora-
čunu za leto 1998,

– odloča o uporabi sredstev tekoče proračunske re-
zerve in sicer za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče
predvideti ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev.

9. člen
Namembnost in smotrnost porabe sredstev občinske-

ga proračuna in finančno poslovanje uporabnikov proračun-
skih sredstev nadzoruje nadzorni odbor Občine Črenšovci
in o svojih ugotovitvah poroča občinskemu svetu.

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

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

Št. 195/98
Črenšovci, dne 11. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Črenšovci

Daniel Kolenko l. r.

2064.  Sklep o ureditvi zemljišč

Na podlagi 1. člena zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 10/91), 2. člena
statutarnega sklepa (Uradni list RS, št. 8/95), odloka o
javnem redu in miru v Občini Lendava (Uradne objave po-
murskih občin, št. 26/85) in 16. člena statuta Občine Čren-
šovci (Uradni list RS, št. 30/95) je Občinski svet občine
Črenšovci na 31. seji dne 9. 6. 1998 sprejel

S K L E P
o ureditvi zemljišč

1
Zaradi varstva zdravja, okolja in čistoče so dolžni lastni-

ki zemljišč in stavbnih parcel na območju Občine Črenšovci
poskrbeti, da bodo le-te primerno urejene, kar pomeni, da
morajo biti očiščene, pokošene in da ne smejo ogrožati
okolice.

2
Če lastnik na poziv Občinske uprave občine Črenšovci

zemljišče ne uredi, se ureditev izvede preko pristojnih ob-
činskih služb, stroški pa se od lastnika izterjajo naknadno.

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

nem listu RS, objavi pa se tudi preko lokalnih sredstev
obveščanja.
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Št. 194/98
Črenšovci, dne 9. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Črenšovci

Daniel Kolenko l. r.

ČRNOMELJ

2065. Odlok o zazidalnem načrtu Drage II. faza v
Črnomlju

Na podlagi 19. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni
list RS, št. 39/95 in 65/95) ter 39. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93 in 71/93) je Občinski svet občine Črnomelj na seji
dne 28. 5. 1998 sprejel

O D L O K
o zazidalnem načrtu Drage II. faza v Črnomlju

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev prostor-

skih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za ob-
dobje od leta 1986 do leta 2000 (Skupščinski Dolenjski list,
št. 13/90 in Uradni list RS, št. 57/95) in družbenega plana
Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986–1990 (Skupščin-
ski Dolenjski list, št. 2/87 ter Uradni list RS, št. 45/95 in
57/95) sprejmejo spremembe in dopolnitve zazidalnega na-
črta Drage II. faza v Črnomlju. Spremembe in dopolnitve
zazidalnega načrta je izdelalo podjetje PIN d.o.o., Črnomelj
pod št. 97-150 v aprilu 1998. Sestavljata ga tekstualni in
grafični del.

2. člen
Meja zazidalnega območja poteka po poti na severo-

vzhodni strani s parcelno številko 2430, na jugozahodni
strani cesta B ZN Drage I. faza parcelno številko 2601 k.o.
Loka.

Meje naslednjih parcel so tudi meje zazidalnega ob-
močja, vse k.o. Loka: 1293/5, 1290/11, 1292/3,
2601/5,1322/2, 1322/3, 1322/4, 1285/1, 1285/2,
1286/1, 1287, 1294/1, 1294/2, 1294/3, 1294/4,
1294/5, 1294/6, 1322/1–delno, 1289/2, 1289/2,
1289/3, 1289/4, 1280/2, 1280/2, 1288, 1289/1,
1289/1, 1290/7, 1290/9, 1290/10, 1293/1, 1293/2,
1293/3, 1293/6, 1292/1, 1292/2, 1290/2, 1290/8.
Skupna površina območja je 40.646 m2.

II. NAMEMBNOST PROSTORA

3. člen
Z zazidalnim načrtom se ureja del območja, ki je name-

njeno pozidavi stanovanjskih hiš in manj hrupne obrtne de-
javnosti in trgovine.

III. POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE
POSEGOV V PROSTOR

4. člen
V območju zazidalnega načrta je predvidena gradnja

stanovanjskih objektov in poslovnih objektov za obrt in trgo-
vino, na parceli št. 1293/3, 1293/6, in sicer garaža, pralni
plato ter parkirišče in obračališče za tovorne avtomobile.

Urbanistično-arhitektonski pogoji za objekte:
– tlorisna zasnova objektov mora biti podolgovata. Os-

novni tip naj bo 12–14 m × 9–10 m.
– možna je izvedba prizidkov garaž za en ali dva avto-

mobila, ki tvorijo z osnovnim objektom zaključeno celoto,
– po višini lahko objekt obsega klet, pritličje (in man-

sardo) ali pritličje in mansardo, kolenčni zid naj bo skrit pod
kapjo oziroma največ 1m,

– streha naj bo simetrična dvokapnica s slemenom po
dolžini objekta in naklonom 40 do 45 stopinj. Kritina mora
biti opečno rdeča ali temno siva. Dovoljene so izvedbe frčad
in čopov,

– fasade naj bodo svetlejših barvah, lahko v kombina-
ciji z drugimi materiali (lesom, kamnom).

IV. POGOJI ZA ZUNANJE IN DRUGE UREDITVE

5. člen
Zelenice in ograje: nepozidani deli parcel naj bodo

zatravljeni, možna je zasaditev okrasnega ali sadnega
drevja.

Oporni zidovi so dovoljeni le izjemoma, kjer brežine ni
možno drugače zavarovati. Zidani naj bodo ali obloženi s
kamnom ter ozelenjeni.

Dopustne so ograje in žive meje med parcelami po
določilih odloka o pomožnih objektih. Ograje ali žive meje
ob cestah ne smejo ovirati preglednosti.

Med naseljem in parkiriščem za tovorne avtomobile se
mora zasaditi pas gostega avtohtonega visokoraslega drevja
in grmičevja kot “varovalni pas“.

6. člen
Ob cestah tečejo parcelne meje, določene v grafičnem

delu zazidalnega načrta po robu bankine oziroma pločnika.

7. člen
Ostali pogoji za izvedbo:
Lega objektov je določena v grafičnem delu načrta z

obvezno točko in gradbeno linijo in je obvezna.
Obvezno je potrebno upoštevati v grafičnem delu ozna-

čene
– odmike od parcelnih mej in objektov,
– smeri slemen,
– predvideno parcelacijo,
– tlorisne in višinske gabarite.

V. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO
TER DRUGO UREDITEV OBMOČJA

8. člen
Promet
Območje urejanja je po obodu obkroženo s cestami, in

sicer cesta A na SV, cesta B na JZ ter cesti D in F na SZ
in JV.

Cesti A in B sta napajalni cesti območja, širine 6 m z
enostranskim pločnikom širine 1,5 m.
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Cesta F je širine 4,5 m z enostranskim pločnikom
širine 1,5 m.

Cesti D in E sta širine 5,00 m. Dovozne ceste do
stanovanjskih objektov so širine 3,00 m.

Parkirišče in obračališče za tovorne avtomobile je pred-
videno na parceli št. 27, z napajanjem s ceste B.

Obstoječi uvozi za že zgrajene objekte se v celoti
ohranijo.

Parkirišča
Pogoj za vsako novogradnjo je zagotovitev zadostnega

števila parkirišč 2-3 parkirišča na stanovanjsko hišo.
Za tovorne avtomobile je predvideno 7 parkirnih mest,

in sicer 4 parkirna mesta za kamione in 3 parkirna mesta za
kamione s priklopniki.

Na vseh cestah je promet dvosmeren.
Napajalna cesta A je priključena na Ločko cesto –

cesta območja je dvopasovna cesta naslednjega NPP:
– vozišče 2 × 2,50 m = 5,00 m,
– bankine ali robni pasovi 2 × 0,50 m = 1,00 m,
– enostranski pločnik = 1,50 m.
Cesta B – je priključena na Butorajsko cesto in ima iste

karakteristike kot cesta A. Njen potek omogoča napajanje
obstoječe in bodoče pozidave.

Cesta F – je povezovalna cesta med A in B je dvopa-
sovna cesta NPP 2 × 2,25 + pločnik 1,5 m.

Cesta D, E – je povezovalna cesta med A in B, dvopa-
sovna cesta naslednjih karakteristik NPP:

– vozišče 2 × 2,00 m = 4,00 m,
– bankine 2 × 0,50 m = 1,00 m.
Ostale ceste so namenjene izmeničnemu dvosmerne-

mu prometu vozil – interne dovozne ceste:
– vozišče 1 × 3,00 m = 3,00 m.

9. člen
Vodovod
Za zagotavljanje potreb sanitarne in požarne vode je

potrebno zgraditi novo napajalno zanko, ki bo potekala po
obodu območja. Iz napajalne zanke je potrebno speljati
sekundarne vode, priključke za posamezne objekte.

Vodovod naj bo položen po levem robu cestišča 0,50
m od roba asfaltnih površin. Zanka naj bo priključena na
obstoječi krak cevodovoda v cesti F, dimenzije PVC DN
140 × 1.

Obstoječe hišne priključke bo potrebno prevezati na
nov cevovod. Prestavitev bo potrebna zaradi lokacije objek-
ta št. 20.

10. člen
Kanalizacija
Kanalizacija je zasnovana kot ločen sistem fekalne in

meteorne kanalizacije. Fekalna kanalizacija novozgrajenih
objektov mora biti priključena na javno kanalizacijo, manjši
del na predvideni kanal KP1, preostali del naselja bo priklju-
čeno na kanal, ki je predviden po trasah cest F in A ter se
priključi na kanal KP2.

Predvidene so PVC cevi Ø 250 in Ø 300 skladno s
hidravličnim izračunom. Do izgradnje fekalne kanalizacije
morajo biti objekti priključeni na greznice.

Meteorna voda se lokalno odvodnjava v teren (poniko-
valnice).

11. člen
Elektroenergetsko omrežje
Za napajanje območja zazidalnega načrta bo potrebno

zgraditi TP Drage. TP naj bo locirana v križišču cest B in F.
Povezava TP Drage se izvede iz obstoječe TP Butoraj-

ska s štiricevno kabelsko kanalizacijo.

Nizkonapetostni razvod bo speljan od TP Drage do
samostoječe kabelske omare SKO1 ter naprej sistemom
“šivanja“ do kabelskih omar na posameznem objektu.

Predvidena je javna razsvetljava cestišč s kandelabri
višine 4,5 m.

Pri izvedbi elektroenergetskega omrežja je potrebno
upoštevati določila ZN Drage I.

12. člen
Telefonsko omrežje
Za napajanje posameznih objektov se položijo novi

zemeljski telefonski kabli. Novo omrežje je priključeno na
obstoječo rezervo kabelskih parov, ki je oddaljena ca. 200
m v območju ZN Drage I.

Zemeljski kabli morajo biti položeni v pesek ter zasuti v
15 cm sloju peska. Predvidena je zaščita kabla s PVC krit-
jem nad tem pa opozorilni trak.

Križanja kablov z ostalo infrastrukturo se izvedejo sklad-
no s predpisi.

VI. OSTALI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR

13. člen
Rešitve infrastrukturnega omrežja upoštevajo varova-

nje okolja in preprečitev škodljivih vplivov zaradi gradnje.

Varstvo zraka
Prezračevanje objektov je potrebno speljati nad strehe

objektov. Prezračevanje podzemnih garaž je potrebno izve-
sti z odvodnimi kanali za odvod dima in toplote nad teren,
CO pa nad strehe objektov.

Varstvo pred hrupom
V skladu z uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem

okolju je potrebno v območju zagotoviti pogoje za II. stopnjo
varstva pred hrupom.

Osončenje
Pri vseh novih gradnjah morajo biti zagotovljeni mini-

malni pogoji naravne osvetlitve in osončenja bivalnih pro-
storov.

Odstranjevanje odpadkov
Odjemna mesta za smetnjake so predvidena ob cestah

A,D,F; ob izvozih iz garaž in parkirišč, morajo biti tlakovana.
Meteorne vode s teh površin je potrebno speljati preko

lovilcev olj in maščob.

Varovanje pogledov
Med parkiriščem za tovorne avtomobile in naseljem se

zasadi pas goste zasaditve avtohtonega drevja in grmičevja.

14. člen
Požarna zaščita
Do vseh predvidenih objektov na obravnavanem ob-

močju mora biti zagotovljen dostop in prostor za delovanje
intervencijskih vozil. Širina intervencijskih poti mora biti naj-
manj 3 m utrjene površine in 2 m površine brez zaprek.

Odmiki poti od objektov morajo biti minimalno 3,00 m.
Intervencijske poti morajo omogočati krožno vožnjo. Dimen-
zionirane morajo biti na 10 t osnega pritiska.

Zgrajeno mora biti protipožarno krožno omrežje z
ustreznim številom hidrantov.
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15. člen
Varovanje naravne in kulturne dediščine
Na obravnavanem območju zazidalnega načrta ni spo-

meniško varovanih objektov in arheoloških najdišč.

VII. FAZNOST IZVAJANJA ZAZIDALNEGA NAČRTA

16. člen
1. faza: infrastrukturna ureditev območja, gradnja cest-

ne in delno komunalne infrastrukture,
2. faza: gradnja posameznih objektov in ureditev okoli-

ce objektov,
3. faza: priključitev objektov na kompletno infrastruk-

turno omrežje.

VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
PRI IZVAJANJU ZAZIDALNEGA NAČRTA

17. člen
O pričetku del morajo izvajalci obvestiti upravljalca ko-

munalnih in energetskih naprav zaradi zaščite tangirane ko-
munalne infrastrukture.

V času gradnje in ostalih posegov v prostor morajo
izvajalci omogočiti varen promet in dostop do objektov.

IX. KONČNE DOLOČBE

18. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha v območju

urejanja po tem odloku veljati odlok o zazidalnem načrtu
Drage v Črnomlju (Skupščinski Dolenjski list, št. 10/85).

19. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega zazidalne-

ga načrta opravlja MOP, Inšpektorat za okolje in prostor
enota Novo mesto

20. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled občanom, organi-

zacijam, in drugim organom pri občinski upravi Občine Čr-
nomelj.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 352/13/97
Črnomelj, dne 29. maja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj

Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.

2066. Odlok o spremembah odloka o režimu na
območju ob reki Kolpi

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 28. 5. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o režimu na območju

ob reki Kolpi
(Uradni list RS, št. 37/96)

1. člen
V 12. členu se prvi odstavek spremeni in glasi:
“Na območju, ki ga ureja ta odlok je kampiranje, po-

stavljanje šotorov ali drugih zasilnih objektov z namenom
taborjenja dovoljeno samo v že urejenih kampih in na zemlji-
ščih, ki so v te namene predvidena v PUP in drugih občin-
skih odlokih ter morajo ustrezati predpisanim pogojem.“

2. člen
V 17. členu se v peti alinei spremeni navedba v oklepa-

jih in se jo nadomesti tako, da se alinea glasi:
“ – če uporablja obrežje reke na nedovoljen način

(12. in 13. člen)“

3. člen
V 18. členu se v zadnji alinei spremeni navedba v

oklepajih in se jo nadomesti tako, da se alinea glasi:
“ – če uporablja obrežje reke na nedovoljen način

(12. in 13. člen)“

4. člen
V 19. členu se v zadnji alinei spremeni navedba v

oklepajih in se jo nadomesti tako, da se alinea glasi:
“ – če uporablja obrežje reke na nedovoljen način

(13. člen)“

5. člen
V poglavju VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE se

21. člen spremeni tako, da se glasi:
“Zavezanci po tem odloku morajo svoje obveznosti us-

kladiti z določbami tega odloka najpozneje do 31. 12.
1998.“

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

nem listu RS.

Št. 352-12/96
Črnomelj, dne 29. maja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj

Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.

2067. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o merilih in postopkih za dodeljevanje
socialnih stanovanj v najem

Na podlagi 11. in 103. člena stanovanjskega zakona
(Uradni list RS, št. 18/91, 21/94 in 23/96), zakona o
socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92), pravilnika o
normativih in standardih ter postopku za uveljavljanje pravice
do socialnega stanovanja v najem (Uradni list RS, št. 18/92),
pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o norma-
tivih in standardih ter postopku za uveljavljanje pravice do
socialnega stanovanja v najem (Uradni list RS, 31/96), pra-
vilnika o merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem
(Uradni list RS, št. 18/92) in 19. člena statuta občine Črno-
melj (Uradni list RS, št. 39/95, 65/95) je Občinski svet
občine Črnomelj na seji dne 28. 5. 1998 sprejel
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P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika

o merilih in postopkih za dodeljevanje socialnih
stanovanj v najem

1. člen
V pravilniku o merilih in postopkih za dodeljevanje so-

cialnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 67/93 od
17. 12. 1993) se spremeni 2. člen in glasi:

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prosilec, da je upravičen
do dodelitve socialnega stanovanja v najem so:

a) da je državljan Republike Slovenije, katerega skupni
prihodek na člana družine ne presega višine, določene s
predpisi s področja socialnega varstva (Uradni list RS, št.
54/92),

1. za otroka do dopolnjenega 6. leta starosti 29%
zadnje povprečne bruto plače v državi;

2. za otroka od 7. leta starosti do dopolnjenega
14. leta 34% zadnje povprečne bruto plače v državi;

3. za otroka od 15. leta starosti do zaključka rednega
šolanja 42% zadnje povprečne bruto plače v državi;

4. za odrasle osebe 52% zadnje povprečne bruto pla-
če v državi.

Za upravičenost do dodelitve socialnega stanovanja v
najem po 100. členu stanovanjskega zakona (Uradni list
RS, št. 18/91) se odstotki iz prejšnjega odstavka računajo
od zadnje znane bruto povprečne plače v državi;

b) da ima prosilec stalno bivališče v Občini Črnomelj
najmanj pet let in ožji družinski člani, ki z njim prebivajo in
imajo izpolnjene pogoje za stalno bivanje, stalno prebiva-
lišče v Občini Črnomelj in na tem naslovu tudi dejansko
prebivajo, razen če na začasnem naslovu bivajo zaradi iz-
jemne oddaje po 26. členu pravilnika;

c) da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih
članov, ki z njim stalno prebivajo, ni najemnik oziroma last-
nik-solastnik primernega stanovanja oziroma je najemnik ali
lastnik-solastnik neprimernega stanovanja;

d) da prosilec ali kdo izmed njegovih družinskih članov,
ki z njim stalno prebivajo, ni lastnik-solastnik počitniške hiše
ali počitniškega stanovanja oziroma druge nepremičnine in
o tem poda pisno izjavo;

e) da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih
članov ni lastnik premičnine, ki presega 25% vrednosti pri-
mernega stanovanja;

f) da prosilec ni nezaposlen po lastni krivdi ali volji;
g) da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih

članov za katerega se rešuje stanovanjsko vprašanje ni bil
imetnik stanovanjske pravice, oziroma najemnik stanovanja,
ki mu je bil omogočen odkup po pogojih stanovanjskega
zakona in je le-tega odtujil;

h) da prosilec ali kdo izmed ožjih družinskih članov, ki z
njim stalno prebiva ni bil imetnik stanovanjske pravice, sta-
novanje odkupil po pogojih stanovanjskega zakona in ga
odtujil;

i) da prosilec ali kdo izmed ožjih družinskih članov, ki z
njim stalno prebiva ni vrnil izpraznjeno stanovanje ali zame-
njal primerno stanovanje in zato prejel 30% od vrednosti
stanovanja;

j) da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih
članov za katere se rešuje stanovanjsko vprašanje ni lastnik
ali solastnik podjetja oziroma nosilec obrti, razen v primeru
samo zaposlitve krajše od enega leta;

k) da prosilec ali kdo izmed ožjih družinskih članov ni
bil najemnik občinskega stanovanja pa mu je bilo najemno
razmerje zaradi krivdnih razlogov odpovedano;

m) da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih
članov, ki z njim stalno prebiva, ni uporabnik stanovanjskih
prostorov iz katerih so bili v preteklosti že rešeni stanovanj-
ski problemi.

2. člen
V 5. členu se spremeni 1. točka in glasi:
1. stanovanjski status
– prosilec je brez stanovanja (3. člen SZ, kar
dokazuje s pravnomočno odločbo
ob vložitvi vloge) 160 točk
– prosilec stanuje z družino pri starših
ali sorodnikih 130 točk
– prosilec stanuje v samskem domu 140 točk
– prosilec je podnajemnik 150 točk
V 2. točki se spremeni druga alinea in glasi:
– bivanje v kletnem (vsaj 1 m pod nivojem)
ali podstrešnem (vsaj 30% mansarda) 40 točk
V 5. točki se spremeni druga alinea in glasi:
– stanovanje z vhodom neposredno z dvorišča10 točk
tretja alinea: stanovanje z nestandardno visokimi stropi

(pod 2,8 m ali nad 3 m) se črta.

3. člen
V 6. členu se spremeni prva alinea in glasi:
– za vsakega mladoletnega otroka 30 točk

4. člen
V 7. členu se peta alinea – status prosilca z družinskim

članom za katerega je po predpisih o zaposlovanju ocenje-
no, da je nezaposljiv, se črta.

5. člen
V 9. členu se spremeni prva alinea in glasi:
– družino v kateri roditelja nista starejša
od 35 let (mlada družina) 60 točk
doda se nova alinea:
– žrtev vojnega nasilja 20 točk

6. člen
Spremeni se 10. člen in glasi:
“Pri ocenjevanju delovne dobe in dobe bivanja v Občini

Črnomelj se prizna:
– za vsako dopolnjeno leto delovne dobe v
Občini Črnomelj se prizna 10 točk,
– za čas stalnega bivanja v Občini Črnomelj

do 5 let 0 točk
nad 5 do 10 let 20 točk
nad 10 do 15 let 40 točk
nad 15 do 20 let 60 točk
nad 20 let 80 točk

– bivanje v sedanjih stanovanjskih razmerah
nad 5 let v Občini Črnomelj 50 točk

V primeru, da imata dva ali več prosilcev z istim števi-
lom družinskih članov isto število točk, ima prednost pri
dodelitvi stanovanja prosilec z daljšo dobo stalnega bivanja v
občini Črnomelj.

7. člen
V 14. členu se doda odstavek:
“Kolikor je na razpolago arhitektonsko primerno stano-

vanje ima invalid iz prvega odstavka tega člena, ne glede na
število točk prednost pred drugimi prosilci.“
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8. člen
Drugi odstavek 15. člena se črta.

9. člen
19. člen se spremeni in glasi:
“Tajnik občine imenuje tričlansko komisijo za ogled

stanovanjskih razmer in proučitev drugih okoliščin, pomem-
bnih za razvrstitev udeleženca razpisa na listo za dodelitev
socialnih stanovanj v najem:

komisijo sestavljajo:
– delavec uprave, pristojen za stanovanjske zadeve in

je obenem tudi poročevalec komisije,
– strokovni delavec centra za socialno delo v občini,
– delavec patronažne službe v občini.“

10. člen
K 21. členu se doda odstavek in glasi:
“Sprejeta lista za dodelitev socialnih stanovanj v najem

velja eno leto oziroma do potrditve nove prednostne liste.”

11. člen
22. člen glasi:
“Zoper svojo uvrstitev na listo ima udeleženec razpisa

pravico ugovora na župana občine, in sicer v roku 8 dni po
vročitvi sklepa o uvrstitvi na listo za dodelitev socialnih sta-
novanj oziroma objavi liste za dodelitev socialnih stanovanj v
najem.“

12. člen
23. člen glasi:
“Sklep o dodelitvi socialnega stanovanja v najem izda

tajnik občine na podlagi veljavne prednostne liste.“

13. člen
Drugi odstavek 26. člena se spremeni in glasi:
“Za izredno nujno reševanje stanovanjskega problema

se šteje:
– požar ali druga elementarna nesreča, ki ima za po-

sledico neuporabnost dosedanjega stanovanja za bivanje,
– večja prenova ali rušitev dosedanjega stanovanja, ki

je v javnem interesu,
– izredno težka socialno zdravstvena problematika (na

predlog Centra za socialno delo Črnomelj).“

14. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 362-12/98
Črnomelj, dne 28. maja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj

Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.

DOBREPOLJE

2068. Odlok o določitvi datuma praznika Občine
Dobrepolje

Na podlagi 9. člena statuta Občine Dobrepolje (Uradni
list RS, št. 26/95) je Občinski svet občine Dobrepolje na
45. redni seji dne 17. 6. 1998 sprejel

O D L O K
o določitvi datuma praznika Občine Dobrepolje

1. člen
Za datum občinskega praznika Občine Dobrepolje se

razglasi 6. december – rojstni dan Frana Jakliča.

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

listu RS.

Št. 00108-0001/98
Dobrepolje, dne 17. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Dobrepolje

Brane Brodnik, dipl. inž. l. r.

GORIŠNICA

2069. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v
Občini Gorišnica

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93) in 19. člena statuta Občine
Gorišnica, je Občinski svet občine Gorišnica na redni seji
dne 28. 5. 1998, na predlog ŠZ Občine Gorišnica sprejel

P R A V I L N I K
za vrednotenje športnih programov

v Občini Gorišnica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom Občinski svet občine Gorišnica in

Športna zveza občine Gorišnica (v nadaljevanju: zveza) dolo-
čata pogoje, merila in postopke za razdelitev sredstev, na-
menjenih za sofinanciranje programov športa v Občini Gori-
šnica.

2. člen
Predmet pravilnika je delitev sredstev, ki jih po spreje-

tih programskih nalogah zagotavlja država in sredstev, ki jih
po dogovorjenih programskih nalogah zagotavlja občina.

3. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo no-

silci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:

– da so člani Športne zveze občine Gorišnica, ali zavo-
di s področja vzgoje in izobraževanja iz Občine Gorišica,

– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrov-
ske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih šport-
nih aktivnosti,

– da imajo zagotovljeno redno vadbo najmanj 35 ted-
nov v letu,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu in o plačani
članarini.
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4. člen
Izvajalci športnih programov so:
– športna društva,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
– gospodarske družbe, zasebniki in druge organizaci-

je, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za
opravljanje dejavnosti na področju športa.

5. člen
Za uresničevanje programskih nalog športa se iz javnih

financ sofinancirajo naslednje vsebine:
1. Šport v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja:
– predšolska mladina,
– osnovnošolska mladina.
2. Šport v društvih:
– šport mladih (osnovna dejavnost – redna vadba),
– šport mladih (šport za dosežek – selektivni),
– športno rekreativna dejavnost odraslih,
– kakovostni šport (športniki registrirani pri nacionalni

panožni športni zvezi in tekmujejo v uradnem tekmovalnem
sistemu nacionalnih panožnih zvez),

– vrhunski šport (naziv podeli Olimpijski komite Slove-
nije).

3. Šport invalidov in upokojencev,
4. Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
5. Promocijska dejavnost,
6. Priznanja športnikom in športnim delavcem,
7. Športne prireditve.

6. člen
Ob sofinanciranju športnih programov navedenih v 5.

členu tega pravilnika se zagotavljajo sredstva za delovanje
zveze (strokovna služba in materialni stroški).

Medsebojne pravice in obveznosti med občino in zve-
zo, ki izhajajo iz prvega odstavka tega člena, se uredijo z
ustrezno pogodbo.

7. člen
Na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki ga objavi

župan Občine Gorišnica, zveza zbere, obdela in pripravi
predlog izbora programov in predlogov delitve razpoložljivih
sredstev, ki jih za sofinanciranje športnih programov zago-
tavljata proračun občine in države.

8. člen
Vrednost sofinanciranja športnih programov je odvisna

od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem proraču-
nu za področje športne dejavnosti.

9. člen
Športna zveza Občine Gorišnica sklene z izvajalci šport-

nih programov pogodbe, ki bodo med drugim opredeljevale
način nadzora nad porabo sredstev in realizacijo progra-
mov.

Izvajalci morajo po opravljenih nalogah oziroma v ča-
sovnih obdobjih, določenih s pogodbo o izvedbi programov
športa, predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti.

II. POGOJI, MERILA IN NORMATIVI ŠPORTNIH
PROGRAMOV

10. člen
Točkovni sistem je priloga tega pravilnika
1. Šport otrok in mladine

1.1 Predšolska mladina (otroci do 7 let)
Sofinancira se:
– redna vadba skupin pod strokovnim vodstvom

(50-urni program, skupina = 15 udeležencev),
– izvajanje programa športne značke I. stopnje (propa-

gandni material).
1.2 Osnovnošolska mladina
Financirajo se tekmovanja ŠŠD. Število tekmovanj, ude-

ležba na tekmovanjih in število udeležencev se določa za
vsako šolsko leto posebej.

2. Šport v društvih
2.1 Šport mladih – osnovna dejavnost, redna vadba
Sofinancirajo se programi:
– redne vadbe mladine do 7 let (50-urni programi red-

ne vadbe),
– redne vadbe mladine do 15 let (80-urni programi

redne vadbe),
– redne vadbe mladine do 19 let (80-urni programi

redne vadbe).
2.2 Šport mladih – selektivni šport (šport za dosežke)
Sofinancirajo se programi redne vadbe v kategorijah:
– cicibani/cicibanke (120-urni programi redne vadbe),
– mlajši dečki/deklice (140-urni programi redne

vadbe),
– starejši dečki/deklice (180-urni programi redne

vadbe),
– mlajši mladinci/mladinke (220-urni programi redne

vadbe),
– starejši mladinci/mladinke (240-urni programi redne

vadbe).
V kategoriji mlajši mladinci/mladinke in starejši mladin-

ci/mladinke se glede na tekmovalni uspeh ekipe upošteva
ustrezen korekcijski faktor.

Minimalno število udeležencev v posamezni športni pa-
nogi se določi na podlagi normativov nacionalnih panožnih
zvez.

Programe optimalnega št. udeležencev obravnava in
sprejme za vsako panogo in vsako leto posebej Upravni
odbor Zveze.

2.3 Športno rekreativna dejavnost odraslih
To dejavnost si občani plačujejo sami. V okviru danih

možnosti se sofinancira:
– organizacija množičnih športnorekreativnih prireditev
– strokovno vodstvo skupin redne vadbe (80 urni pro-

gram, min. 10 udeležencev
2.4.1 Kakovostni šport – ekipno
Sofinancira se:
– redna vadba – državni nivo – IV. liga po rangu

(240-urni program redne vadbe),
– redna vadba – državni nivo – III. liga po rangu

(320-urni program redne vadbe),
– redna vadba – državni nivo – II. liga po rangu

(400-urni program redne vadbe),
– redna vadba – državni nivo – I. liga po rangu

(480-urni program redne vadbe).
Programe optimalnega števila udeležencev obravnava

in sprejme za vsako panogo in vsako leto posebej predseds-
tvo zveze.

2.4.2 Kakovostni – individualni – šport
Minimalno število udeležencev v posamezni skupini

individualnih športnih panog za vrednotenje je 10. Kolikor je
dejansko število vadečih manjše, se pri vrednotenju število
točk procentualno zmanjša. Večje število udeležencev v
skupini (nad 10) se ne upošteva.

Zaradi neenakomerne razvitosti panog, tekmovalnih si-
stemov in števila sodelujočih, se pri izračunih upoštevajo
korekcijski faktorji, odvisno od ranga tekmovanja.
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Individualne športne panoge, ki nastopajo v ekipnih
tekmovalnih sistemih, se smiselno obravnavajo in vrednotijo
kot kolektivne športne panoge. Programe optimalnega št.
udeležencev obravnava in sprejme za vsako panogo in vsa-
ko leto posebej ustrezen organ Upravni odbor zveze.

2.4.3 Vrhunski šport (status kategoriziranih športnikov)
Kategoriziranim športnikom s strani Olimpijskega komi-

teja Slovenije se doda k osnovnemu programu:
– Športnik MLR (10% na osnovni program),
– Športnik DR (10% na osnovni program),
– Športnik PR (15% na osnovni program),
– Športnik MR (20% na osnovni program),
– Športnik SR (25% na osnovni program).
3. Šport invalidov in upokojencev
Šport invalidov in upokojencev se na predlog invalid-

skih organizacij oziroma društev upokojencev lahko sofinan-
cira iz proračunskih sredstev.

4. Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
Iz proračunskih sredstev se sofinancirajo stroški šo-

lanja:
– amaterskim trenerjem,
– študentom Fakultete za šport, če vlogo posreduje

izvajalec športne dejavnosti, katere član je študent.
Sofinancirajo se stroški prijavnine oziroma kotizacije,

študentom Fakultete za šport pa dogovorjeni športni pro-
grami.

5. Promocijska dejavnost
Sofinanciranje organizacije in izvedba akcij in prireditev

za popularizacijo športa in občine
Akcije in prireditve, ki se sofinancirajo v okviru promo-

cije, za vsako leto posebej potrdi Športna zveza.
6. Priznanja športnikom in športnim delavcem
Ob izvajanju športnih programov, za organizacijske do-

sežke, jubileje, se podeljujejo primerna priznanja v skladu s
pravilnikom o priznanjih

7. Športne prireditve
Sofinancira se organizacija in izvedba tekmovanj, ki so

namenjena promociji športne dejavnosti in večjemu številu
udeležencev. Število akcij in prireditev za vsako leto pose-
bej potrdi Športna zveza.

11. člen
Iz proračunskih sredstev namenjenih za izvedbo šport-

nih programov, se v okviru možnosti zagotovijo sredstva za
sofinanciranje šahovskih društev, članic zveze.

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen
Vrednotenje športnih objektov ni predmet tega pravilni-

ka in bo zato opredeljeno v posebnem pravilniku o športnih
objektih.

13. člen
S sprejetjem tega pravilnika preneha delovati obstoječi

sistem financiranja športnih programov v Občini Gorišnica.

14. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavljajo

po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem. Ta pravil-
nik začne veljati petnajsti dan po sprejetju na Športni zvezi in
Občinskemu svetu občine Gorišnica.

Predsednik Predsednik
ŠZ občine Gorišnica Občinskega sveta
Jurij Cvitanič l. r. občine Gorišnica

Stanislav Vojsk l. r.
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GORNJA RADGONA

2070. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v
Krajevni skupnosti Negova

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85) ter 3. in 56. člena zakona o referendu-
mu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in v skladu
z volilnimi rezultati na referendumu dne 31. 5. 1998, je Svet
krajevne skupnosti Negova na seji dne 9. 6. 1998 sprejel

S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka v Krajevni

skupnosti Negova

1. člen
V skladu z odločitvijo volilnih upravičencev v Krajevni

skupnosti Negova, na referendumu dne 31. 5. 1998, se
uvede krajevni samoprispevek v KS Negova za obdobje 5
let, in sicer od 1. 9. 1998 do 31. 8. 2003.

2. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo v obdobju

5 let zbirala za:
– asfaltiranje krajevnih cest,
– izgradnja avtobusnih čakalnic,
– odmera cest,
– vodenje programa.

3. člen
Samoprispevek se zbira na žiro račun Krajevne skup-

nosti Negova, št. 51910-645-30507.

4. člen
Samoprispevek so dolžni plačevati:
– delavci od čistih osebnih dohodkov, nadomestil ter

plačil po pogodbah o delu po stopnji 2%,
– upokojenci od pokojnin in drugih prejemkov po stop-

nji 2% mesečno,
– občani, ki se jim odmerja davek po dejanskem do-

hodku od gospodarskih poklicnih dejavnosti, avtorskih pra-
vic, patentov, od neto zavarovalne osnove in davčne osnove
po stopnji 2%,

– občani, ki se jim odmerja davek od kmetijstva od
kmetijskih zemljišč in vrednosti lesa, odkazanega za posek
po stopnji 6% glede na stalno prebivališče,

– občani, ki so na začasnem delu v tujini 250 DEM v
tolarski protivrednosti letno,

– lastniki nepremičnin (vikendov, hiš), s stalnim bivali-
ščem drugje 250 DEM v tolarski protivrednosti letno.

5. člen
Skupna vrednost programa znaša po cenah v začetku

leta 1998 – 100,000.000 SIT. S samoprispevkom se bo
zbralo 34,495.800 SIT. Razliko sredstev med vrednostjo
programa in zbranimi sredstvi samoprispevka bodo zagoto-
vili:

– proračun občine,
– občani po posebnih pogodbah.

6. člen
Samoprispevek se ne plačuje od prejemkov iz do-

hodka, skladno z 12. členom zakona o samoprispevku.
Zavezancem od kmetijstva, obrti in drugih dejavnosti se
priznajo olajšave, kot jih uživajo po določilih zakona o
davkih občanov.

Plačila samoprispevka so oproščeni tisti zavezanci, ki
so socialno ogroženi in z vlogo zaprosijo za oprostitev plači-
la ter dokažejo svoje socialno stanje.

Oprostitev plačila po prejšnjem odstavku priznava Svet
krajevne skupnosti Negova.

7. člen
Samoprispevek od osebnih dohodkov in pokojnin od-

tegujejo izplačevalci ob izplačilu, zavezancem iz kmetijskih
dejavnosti iz četrte alinee 4. člena tega sklepa pa davčna
uprava Republike Slovenije, Davčni urad Murska Sobota,
izpostava Gornja Radgona.

Občanom, zaposlenim na začasnem delu v tujini in
lastnikom vikendov in hiš s stalnim bivališčem drugje bo
odtegovala Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad
Murska Sobota, izpostava Gornja Radgona.

8. člen
Za zbiranje sredstev in izvajanje del po programu je

odgovoren Svet krajevne skupnosti Negova.

9. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka

kontrolira Krajevna skupnost Negova in Davčna uprava Re-
publike Slovenije, Davčni urad Murska Sobota – izpostava
Gornja Radgona.

10. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Negova, dne 11. junija 1998.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Negova

Štefan Pucko l. r.

2071. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti
Negova

Na podlagi 49. člena zakona o referendumu in o ljud-
ski iniciativi (Uradni list RS,št. 15/94), daje Volilna komisija
krajevne skupnosti Negova

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

samoprispevka v Krajevni skupnosti Negova

1. člen
Na območju Krajevne skupnosti Negova, so bili na

referendumu, dne 31. 5. 1998 za uvedbo krajevnega sa-
moprispevka v Krajevni skupnosti Negova ugotovljeni na-
slednji izid glasovanja:

– v volilni imenik je bilo vpisanih 918 volilnih upravičen-
cev,

– na referendumu je glasovalo 360 volivcev ali 39,21%
volilnih upravičencev v KS Negova,

– veljavnih glasovnic je bilo 352,
– neveljavnih glasovnic je bilo 8 ali 2,23%,
– ZA uvedbo krajevnega samoprispevka je glasovalo

190 volivcev ali 52,77%,
– PROTI uvedbi krajevnega samoprispevka je glasova-

lo 162 volivcev ali 45% volilnih upravičencev.
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2. člen
Na podlagi izida glasovanja volilna komisija Krajevne

skupnosti Negova ugotavlja, da je bil dne 31. 5. 1998
referendum o krajevnem samoprispevku za obdobje 5 let
pozitivno izglasovan.

Negova, dne 11. junija 1998.

Predsednik
Volilne komisije

krajevne skupnosti Negova
Harold Starovasnik l. r.

GORNJI PETROVCI

2072. Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci 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 in 14/95) in 21. člena
statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 31/95) je
Občinski svet občine Gornji Petrovci na seji dne 5. 6. 1998
sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 1998

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna

Občine Gornji Petrovci za leto 1998 (v nadaljnjem besedilu:
proračun), upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter
občinskim premoženjem.

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 z
občinskim 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 429,454.070,50 SIT.

Pri tem se v okviru rednih prihodkov proračuna, ki
dosegajo 429,454.070,50 SIT sredstva razporedijo za:

– tekoče obveznosti v znesku 198,064.870,50
– investicijske obveznosti v znesku 225,389.200
Račun financiranja Občine Gornji Petrovci za leto 1998

obsega odhodke v višini 6,000.000 SIT.

4. člen
Od vseh prihodkov občinskega proračuna Občine Gor-

nji Petrovci se 0,5% izloči na rezervni sklad Občine Gornji
Petrovci.

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

II. FINANCIRANJE UPORABNIKOV PRORAČUNA

5. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna smejo upo-

rabljati sredstva le za namene, ki so določeni v bilanci od-
hodkov tega proračuna. Sredstva se nakazujejo uporabni-
kom, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom pred-
pisani pogoji za uporabo sredstev.

6. 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.

7. člen
Sredstva občinskega proračuna se med letom enako-

merno in v skladu s potrebami dodelijo med vse nosilce
oziroma uporabnike do višine doseženih prihodkov, če z
odlokom ali posebnim aktom organov občine ni drugače
določeno.

8. 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 ne smejo brez soglasja občine
prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegala za ta namen
določena proračunska sredstva.

9. člen
Uporabniki proračuna so dolžni občinskemu uradu in

županu kot pristojnemu organu občine predložiti predraču-
ne in finančne načrte za tekoče leto ter zaključne račune za
preteklo leto do 31. 6. 1998.

10. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih

sredstev ter smotrnost in namembnost porabe teh sredstev
opravlja župan in nadzorni odbor.

III. FINANCIRANJE NALOG KRAJEVNIH SKUPNOSTI

11. člen
V okviru tekoče porabe proračuna se za potrebe kra-

jevnih skupnosti zagotavljajo sredstva:
– za delo organov;
– za počastitev dneva starejših občanov.

12. člen
Krajevne skupnosti so dolžne pristojnemu občinskemu

uradu predložiti finančne načrte za tekoče proračunsko leto
pred sprejemom občinskega proračuna oziroma najpozneje
do konca marca tekočega leta.

Nadzor nad poslovanjem krajevnih skupnosti ter smotr-
nostjo in namenskostjo porabe sredstev krajevnega samo-
prispevka in drugih prihodkov krajevnih skupnosti opravlja
občinski urad in župan.
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IV. SREDSTVA REZERV

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

čunsko rezervo v višini do 1,5% prihodkov proračuna.
Sredstva za tekočo proračunsko rezervo se uporab-

ljajo:
– 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.

14. člen
Porabljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo se

razporedijo pri uporabnikih na postavko na katero se nana-
šajo, če takšne postavke ni, se zanje odpre nova postavka.

O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odlo-
ča župan in o tem sproti seznanja občinski svet.

V. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA

15. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.

16. člen
Če proračunski prihodki pritekajo neenakomerno, se

lahko za začasno kritje odhodkov porabijo:
1. sredstva rezerv občine;
2. najame posojilo do 5% sprejetega proračuna, ki

mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
O najetju posojila pod 2. točko tega člena odloča

župan v soglasju z občinskim svetom.

17. člen
Občinski svet občine Gornji Petrovci odloča o dolgo-

ročni zadolžitvi za namene gospodarske infrastrukture na
ravni Občine Gornji Petrovci največ v obsegu, ki ne presega
10% javne porabe v letu pred letom zadolževanja, odplačilo
glavnice 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 Gornji Petrovci.

18. člen
Javna podjetja ali javni zavodi, katerih ustanoviteljica je

občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O
soglasju odloča občinski svet.

19. člen
O dajanju poroštev določenih v 19. členu zakona o

financiranju občin odloča občinski svet.

20. člen
Uporabniki proračuna smejo oddati izvajalska dela brez

javnega razpisa, če pogodbena vrednost ne presega
5,000.000 SIT oziroma na podlagi zakona o javnih naroči-
lih. Investicijska in investicijsko-vzdrževalna dela in storitve
se oddajo s pogodbo.

21. člen
O odpisu neizterljivih prispevkov ter drugih obveznosti,

ki so prihodek proračuna, odloča občinski svet.

22. člen
Sredstva za amortizacijo uporabnikom proračunskih

sredstev se zagotavljajo v skladu z možnostmi proračuna.

23. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na žiro računu proračuna

po načelu dobrega gospodarja upravlja župan.

24. člen
Sredstva proračuna za investicije v izgradnjo občinskih

cest in lokalnih cest 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

25. člen
Krajevna skupnost, na katerem območju se gradi ob-

činska cesta, mora z lastnimi sredstvi zagotoviti delež, ki
ustreza najmanj 5% predračunske vrednosti investicije. Kra-
jevna skupnost je upravičena do sofinanciranja izgradnje
vaških cest, ki so v upravljanju krajevnih skupnosti, kolikor
sama zagotovi najmanj 70% sredstev po predračunski vred-
nosti.

Krajevna skupnost je opravičena do sofinanciranja iz-
gradnje avtobusnih čakalnic kolikor sama zagotovi 30% sred-
stev od predračunske vrednosti.

Za sofinanciranje izgradnje mrliških vežic se krajevnim
skupnostim sofinancira 500.000 SIT ob začetku gradnje in
500.000 SIT v drugi fazi ob opremi vežice.

Občinski svet lahko udeležbo krajevne skupnosti v spe-
cifičnih primerih spremeni.

Vsa ostala sofinanciranja do programov, ki se izvajajo
skupaj s krajevnimi skupnostmi se sofinancirajo na podlagi
sprejetih odlokov in sklepov, ki jih je sprejel Občinski svet
občine Gornji Petrovci.

26. člen
Iz sredstev občinskega proračuna, ki se pridobijo iz

naslova sprememb namembnosti kmetijskega zemljišča v
letu 1998, se s tem odlokom rezervirajo sredstva v višini
80,000.000 SIT, ki se bodo namensko uporabila za izvaja-
nje programov kmetijstva na območju Občine Gornji Petrov-
ci in sicer v letih 1999, 2000, 2001 in 2002 in sicer vsako
leto po 20,000.000 SIT.

Porabo navedenih sredstev v višini 20,000.000 SIT je
potrebno vsako naslednje leto (v času od leta 1999 do leta
2002) vnesti v proračun Občine Gornji Petrovci.

Za izvršitev tega člena odloka o proračunu Občine
Gornji Petrovci je odgovoren župan občine, ki za njegovo
realizacijo odgovarja Občinskemu svetu občine Gornji Pe-
trovci ter njegovemu odboru za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano.

VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

27. člen
Finančno-računovodska opravila za občinski proračun,

krajevne skupnosti in ostala društva za leto 1998 vodi samo-
stojni servis Trajbar iz Cankove na osnovi pogodbe do 30.
4. 1998, od 1. 5. 1998 naprej pa računovodska opravila
opravlja uprava Občine Gornji Petrovci.

Računovodska opravila za Krajevno skupnost Križevci
in Gornji Petrovci opravlja od 1. 5. 1998 uprava Občine
Gornji Petrovci razen za Krajevno skupnost Šulinci, ki se je
odločila, da za njih še naprej opravlja računovodska opravila
računovodski servis Trajbar iz Cankove. V tem primeru se za
Krajevno skupnost Šulinci ne zagotavljamo finančna sredst-
va za opravljanje računovodskih storitev.
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28. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

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

Št. 1811/98
Gornji Petrovci, dne 5. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

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

2073. Sklep o sofinanciranju modernizacij vaških cest
na območju Občine Gornji Petrovci v letu 1998

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93) in 14. člena statuta Občine
Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 35/95) je Občinski svet
občine Gornji Petrovci na seji dne 5. junija 1998 sprejel

S K L E P
o sofinanciranju modernizacij vaških cest

na območju Občine Gornji Petrovci v letu 1998

I
Občina Gornji Petrovci bo sofinancirala program mo-

dernizacij vaških cest po naslednjih kriterijih:
– skupna dolžina vaških cest v posamezni KS oziroma

naselju,
– dolžina že moderniziranih vaških cest v posmezni KS

oziroma naselju,
– pomembnost določene povezave,
– vklapljanje posamezne modernizacije v soroden pro-

jekt oziroma projekt, ki je širšega pomena za Občino Gornji
Petrovci.

II
Sofinancirane bodo naslednje dolžine vaških cest po

posameznih KS oziroma vaseh:

I. Stari program s prekoračitvami dolžin:
2. KS Križevci vas Košarovci 599 m

vas Kukeč 1.072 m
3. KS Šulinci vas Neradnovci 200 m

skupaj 1.871 m

II. Lanskoletni program
1. KS Gornji Petrovci vas Peskovci 600 m
2. KS Križevci vas Križevci 1.700 m
3. KS Šulinci vas Lucova 500 m

vas Neradnovci 1.500 m
vas Stanjevci 200 m

skupaj 4.500 m

III. Novi program
1. KS Gornji Petrovci vas Gornji Petrovci 1.300 m

vas Peskovci 2.000 m
2. KS Križevci vas Križevci 500 m

vas Košarovci 300 m
3. KS Šulinci vas Šulinci 200 m
skupaj 4.300 m

III
Pri realizaciji programa bo Občina Gornji Petrovci so-

delovala z deležem, ki znaša:
I. Stari program s prekoračitvami: 3,000.000 SIT/km

3 m širine asfalta.
Ustrezen znesek se nakaže na podlagi podpisane po-

godbe oziroma aneksa vseh udeleženih v zvezi z navedenimi
modernizacijami.

II. Lanskoletni program: 3,450.000 SIT/km 3 m širine
asfalta, ki se plača po prevzemu ceste in končnih izmeri-
tvah.

III. Novi program: 3,800.000 SIT/km 3 m širine asfal-
ta, ki se plača po prevzemu ceste in končnih izmeritvah.

Podpis pogodbe in sama izvedba programa pod III. se
bo izvajala po 1. avgustu 1998.

IV
Pogodba o sofinanciranju modernizacije vaških cest

mora biti podpisana s strani Občine Gornji Petrovci, posa-
mezne krajevne skupnosti in izvajalca. Oddaja del bo na
podlagi javnega razpisa, ki ga razpiše Občina Gornji Pe-
trovci.

Razpis omenjenega programa opravi Občina Gornji Pe-
trovci v skladu z zakonom in trošenjem proračunskih sred-
stev.

V
Za odpiranje ponudb in izbiro izvajalca se zadolži odbor

za urejanje prostora, gospodarsko in cestno infrastrukturo,
predsednik sveta posamezne krajevne skupnosti in pred-
stavnik posamezne vasi, kjer se investicija izvaja.

VI
Za nadzor nad izvajanjem posamezne investicije se

zadolži nadzorni organ, odbor za urejanje prostora, gospo-
darsko in cestno infrastrukturo skupaj z županom.

Nadzorni organ mora pred asfaltiranjem predložiti po-
ročilo o kvaliteti in količini navoženega tampona min 15 cm
vključno s trdnostnim preizkusom.

VII
Sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z

dnem objave.

Št. 2016/98
Gornji Petrovci, dne 5. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

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

2074. Sklep o določitvi ekonomske cene programov v
javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu
Osnovne šole Gornji Petrovci – enota 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 in 1/98) in
21. člena statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS,
št. 35/95) je Občinski svet občine Gornji Petrovci, na seji
dne 5. junija 1998 sprejel
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S K L E P
o določitvi ekonomske cene programov v javnem

vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovne šole
Gornji Petrovci – enota vrtca

1. člen
Ekonomska cena programov v Javnem vzgojno-izobra-

ževalnem zavodu Osnovne šole Gornji Petrovci – enota
vrtca, na otroka znaša mesečno 30.966,20 SIT.

2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja. Sklep se objavi

v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1.
maja 1998 dalje.

Št. 2018/98
Gornji Petrovci, dne 5. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

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

GROSUPLJE

2075. Sklep o uvedbi samoprispevka v KS Račna

Na podlagi 3. in 56. 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), na podlagi
določil statuta Krajevne skupnosti Račna, sklepa zbora kra-
janov z dne 8. 3. 1998, sklepa o razpisu referenduma za
uvedbo samoprispevka (Uradni list RS, št. 37/98) in izida
referenduma z dne 14. 6. 1998 objavljamo

S K L E P
o uvedbi samoprispevka v KS Račna

1. člen
Na podlagi rezultatov referenduma z dne 14. 6. 1998

se uvede samoprispevek za območje KS Račna.

2. 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,
– asfaltiranje in vzdrževanje krajevnih poti,
– urejanje in vzdrževanje makadamskih poti.

3. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje petih let, to je od

1. 7. 1998 do 31. 6. 2003.

4. 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 bruto os-
nove 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

7. občani, lastniki zemljišč in parcel v Krajevni skupno-
sti Račna, ki imajo stalno bivališče izven Krajevne skupnosti
Račna, letno tolarsko protivrednost 200 DEM.

5. 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.

6. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka

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

7. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem

listu RS.

Predsednik
Sveta KS Račna

Jože Poderžaj l. r.

2076. Poročilo volilne komisije o izidu glasovanja na
referendumu za uvedbo samoprispevka v KS
Račna

Na podlagi 8. člena zakona o referendumu in o ljudski
iniciativi (Uradni list RS, št.15/94) in sklepa o razpisu refe-
renduma za uvedbo samoprispevka za območje KS Račna
(Uradni list RS, št. 37/98) daje volilna komisija

P O R O Č I L O
volilne komisije o izidu glasovanja na

referendumu za uvedbo samoprispevka
v KS Račna, ki je bil izveden 14. 6. 1998

Na območju krajevne skupnosti Račna so bili na refe-
rendumu dne 14. 6. 1998, ki je bil razpisan s sklepom o
razpisu referenduma o uvedbi samoprispevka za vasi mala
Račna, Velika Račna, Čušperk in Predole, ugotovljeni na-
slednji volilni rezultati:

1. v volilni imenik je bilo vpisanih 414 volilnih upravi-
čencev,

2. na referendumu je glasovalo 190 volivcev, to je
45,8% volilnih upravičencev,

3. ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 100 voliv-
cev, to je 52,6% volivcev,
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4. PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 90 voliv-
cev, to je 47,4% volivcev,

5. število neveljavnih glasovnic: 0,
6. število neuporabljenih glasovnic: 224.
Volilna komisija ugotavlja, da je referendum za uvedbo

samoprispevka v Krajevni skupnosti Račna izglasovan, saj je
zanj glasovalo 52,6% volivcev.

Glasovanje je potekalo od 7. do 19. ure v Kulturnem
domu Račna.

Račna, dne 14. junija 1998.

Predsednik
Volilne komisije

krajevne skupnosti Račna
Andrej Bahovec l. r.

KAMNIK

2077. Spremembe in dopolnitve statuta Občine
Kamnik

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97 in 70/97) ter 17. in
114. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 39/95
in 25/97) je Občinski svet občine Kamnik na 36. seji dne
27. 5. 1998 sprejel

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

Občine Kamnik

1. člen
V statutu Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 39/95 in

25/97) se spremeni 10. člen tako, da glasi:
“V Občini Kamnik se ustanovijo krajevne skupnosti, ki

obsegajo območja naslednjih naselij, delov naselij oziroma
ulic:

1. Krajevna skupnost Črna: Črna pri Kamniku, Gozd,
Kališe, Krivčevo, Podlom, Podstudenec, Potok v Črni,
Smrečje v Črni, Zavrh pri Črnivcu, Žaga.

Sedež krajevne skupnosti je Krivčevo 2.
2. Krajevna skupnost Duplica: Bakovnik (razen hišne

št. 1 in 2), Bakovniška ulica, Bazoviška ulica, Črnivška ulica,
Dobajeva ulica, Domžalska cesta, Groharjeva ulica, Jakopi-
čeva ulica, Jamova ulica, Jelovškova ulica, Klavčičeva, Ljub-
ljanska cesta (hišne št. od 14/A do 86), Mengeška ulica,
Meninska ulica, Prvomajska ulica, Rudniška ulica, Slatnarje-
va ulica, Šipkova ulica, Ulica Matije Blejca.

Sedež krajevne skupnosti je Kamnik, Jakopičeva 11.
3. Krajevna skupnost Godič: Brezje nad Kamnikom,

Godič, Kršič, Vodice nad Kamnikom.
Sedež krajevne skupnosti je Godič 73/A.
4. Krajevna skupnost Kamnik-center: Ekslerjeva ulica,

Frančiškanski trg, Fužine, Glavni trg, Gregorčičeva ulica,
Japljeva ulica, Kettejeva ulica, Kolodvorska ulica, Košiše
(hišne št. 1–14 in 22–29), Levstikova ulica, Maistrova ulica,
Medvedova ulica, Muzejska pot, Na produ, Parmova ulica,
Petruškova pot, Pot na Poljane, Prešernova ulica, Raspov
prehod, Sadnikarjeva ulica, Samostanska ulica, Streliška
ulica, Šlakarjeva pot, Šolska ulica, Šutna, Tomšičeva ulica,
Trg svobode, Trg talcev, Tunjiška cesta, Ulica Josipa Močni-
ka, Usnjarska cesta, Zaprice, Žale, Žebljarska pot.

Sedež krajevne skupnosti je Kamnik, Glavni trg 24.

5. Krajevna skupnost Kamniška Bistrica: Bistričica,
Kamniška Bistrica, Klemenčevo, Kregarjevo, Okroglo, Spod-
nje Stranje, Stahovica, Stolnik, Velika planina, Zagorica nad
Kamnikom, Zakal, Zgornje Stranje, Županje njive.

Sedež krajevne skupnosti je Zg. Stranje 22.
6. Krajevna skupnost Komenda: Breg pri Komendi,

Gmajnica, Gora pri Komendi, Klanec, Komenda, Komend-
ska Dobrava, Mlaka, Nasovče, Podboršt pri Komendi, Po-
tok pri Komendi.

Sedež krajevne skupnosti je Komenda, Zajčeva 23.
7. Krajevna skupnost Križ: Križ.
Sedež krajevne skupnosti je Križ 3.
8. Krajevna skupnost Mekinje: Jeranovo, Mekinje, Pod-

jelše, Zduša.
Sedež krajevne skupnosti je Mekinje, Cankarjeva 37.
9. Krajevna skupnost Moste: Moste, Suhadole, Žeje

pri Komendi.
Sedež krajevne skupnosti je Moste 8.
10. Krajevna skupnost Motnik: Bela (hišne št. 10–11,

13–18 in 28–31), Motnik, Zajasovnik, Zgornji Motnik.
Sedež krajevne skupnosti je Motnik 33.
11. Krajevna skupnost Nevlje: Briše, Hrib pri Kamniku,

Nevlje, Oševek, Poreber, Soteska, Tučna, Vir pri Nevljah,
Vrhpolje pri Kamniku.

Sedež krajevne skupnosti je Nevlje 18.
12. Krajevna skupnost Novi trg: Bevkova ulica, Lobo-

dova ulica, Na bregu, Na jasi, Novi trg, Palovška cesta,
Perkova ulica, Perovo, Pot na Dobravo, Pot v Rudnik, Prisoj-
na pot.

Sedež krajevne skupnosti je Kamnik, Glavni trg 24.
13. Krajevna skupnost Perovo: Bakovnik (hišne št. 1 in

2), Kajuhova pot, Kovinarska cesta, Livarska ulica, Ljubljan-
ska cesta (hišne št. 2, 3, 11, 12 in 13), Podlimbarskega
pot, Pot 27. julija, Steletova cesta, Tkalska pot, Zikova
ulica.

Sedež krajevne skupnosti je Kamnik, Glavni trg 24.
14. Krajevna skupnost Podgorje: Podgorje.
Sedež krajevne skupnosti je Podgorje 55/A.
15. Krajevna skupnost Pšajnovica: Gabrovnica, Lase-

no, Mali Rakitovec, Pšajnovica, Veliki Rakitovec.
Sedež krajevne skupnosti je Mali Rakitovec 2.
16. Krajevna skupnost Sela: Bela peč, Markovo, Polja-

na, Rožično, Sela pri Kamniku, Sovinja peč, Studenca,
Trobelno, Znojile, Žubejevo.

Sedež krajevne skupnosti je Sela 2.
17. Krajevna skupnost Srednja vas: Loke v Tuhinju,

Pirševo, Podhruška, Potok, Snovik, Srednja vas pri Kamni-
ku, Vaseno.

Sedež krajevne skupnosti je Srednja vas 10.
18. Krajevna skupnost Šmarca: Šmarca.
Sedež krajevne skupnosti je Šmarca, Trg padlih bor-

cev 2.
19. Krajevna skupnost Šmartno v Tuhinju: Buč, Gra-

dišče v Tuhinju, Hruševka, Kostanj, Podbreg, Praproče v
Tuhinju, Ravne pri Šmartnem, Sidol, Stebljevek, Šmartno v
Tuhinju.

Sedež krajevne skupnosti je Šmartno v Tuhinju 27.
20. Krajevna skupnost Špitalič: Bela (hišne št. 1–9,

12 in 19–27), Okrog pri Motniku, Špitalič.
Sedež krajevne skupnosti je Špitalič 32/A.
21. Krajevna skupnost Tuhinj: Cirkuše v Tuhinju, Češ-

njice v Tuhinju, Črni vrh v Tuhinju, Golice, Laze v Tuhinju,
Liplje, Mali hrib, Stara Sela, Veliki hrib, Zgornji Tuhinj.

Sedež krajevne skupnosti je Laze v Tuhinju 29.
22. Krajevna skupnost Tunjice: Košiše (hišne št. od

15 do 21), Laniše, Tunjice, Tunjiška Mlaka.
Sedež krajevne skupnosti je Kamnik, Glavni trg 24.
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23. Krajevna skupnost Volčji potok: Rudnik pri Ra-
domljah, Volčji potok.

Sedež krajevne skupnosti je Volčji potok 6.
24. Krajevna skupnost Vranja Peč: Spodnje Palovče,

Trebelno pri Palovčah, Velika Lašna, Vranja peč, Zgornje
Palovče.

Sedež krajevne skupnosti je Vranja peč 3.
25. Krajevna skupnost Zaprice: Aškerčeva ulica, Čo-

pova pot, Frana Albrehta ulica, Franca Pirca ulica, Jenkova
ulica, Jurčičeva ulica, Kebetova ulica, Kersnikova ulica,
Koželjeva ulica, Kranjska cesta, Ljubljanska cesta (hišne
št. 1/A, 1/B, 1/C, 1/Č, 3/A, 3/B, 3/C, 4, 5, 6, 7, 7/A,
8, 9 in 10), Miklavčičeva ulica, Mlakarjeva ulica, Murnova
ulica, Parapatova ulica, Podgorska pot, Pot Marije Vere,
Rozmanova ulica, Svetčeva pot, Trdinova ulica, Ulica An-
dreja Smolnikarja, Ulica Fortunata Berganta, Ulica F. M.
Paglovca, Ulica Jakoba Alešovca, Ulica Jakoba Zupana,
Ulica Josipa Ogrinca, Ulica kamniško-zasavskega odreda,
Ulica Ljudevita Stiasnyja, Ulica Toma Brejca, Ulica Vilka
Rožiča, Vavpotičeva ulica, Vegova ulica, Vremšakova uli-
ca, Župančičeva ulica.

Sedež krajevne skupnosti je Glavni trg 24, Kamnik.
Pobudo za ustanovitev novih krajevnih skupnosti ali za

spremembo njihovih območij lahko da zbor krajanov ali štiri
procente števila prebivalcev krajevne skupnosti. Občinski
svet mora pobudo obvezno obravnavati.

Pred ustanovitvijo novih krajevnih skupnosti ali pred
spremembo njihovih območij mora občinski svet na zborih
krajanov ali na referendumu ugotoviti interes prebivalcev
posameznih območij, kjer naj bi bile ustanovljene nove kra-
jevne skupnosti. Ugotavljanje interesa se nanaša na ime in
območje ožjega dela občine.

Občinski svet lahko s spremembo statuta ukine krajev-
no skupnost ali spremeni njeno območje. Sprememba sta-
tuta, s katero se ukine krajevna skupnost ali spremeni njeno
območje, začne veljati po izteku mandata sveta krajevne
skupnosti.”

2. člen
V 7. točki 11. člena se črta zadnja alinea.

3. člen
V drugem odstavku 17. člena se črtata šestnajsta in

triindvajseta alinea.

4. člen
Spremeni se 32. člen tako, da glasi:
“Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe

v občini. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem

občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe prora-

čunskih sredstev,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov prora-

čunskih sredstev.
Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti

poslovanja pristojnih organov, organov in organizacij porab-
nikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občin-
skimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem in ocenje-
vanje učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih pro-
računskih sredstev.

Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor je
pri svojem delu dolžan varovati osebne podatke ter državne,
uradne in poslovne skrivnosti, ki so tako opredeljene z zako-
nom, drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in orga-
nizacij uporabnikov proračunskih sredstev in spoštovati do-
stojanstvo, dobro ime in integriteto posameznikov.

Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah, ocenah in mne-
njih izdela poročilo s priporočili in predlogi. Nadzorni odbor
najmanj dvakrat letno poroča občinskemu svetu o svojih
ugotovitvah. Občinski svet, župan ter organi porabnikov ob-
činskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati poroči-
lo nadzornega odbora ter upoštevati njegova priporočila in
predloge v skladu s svojimi pristojnostmi.”

5. člen
33. člen se spremeni tako, da glasi:
“Predsednika in člane nadzornega odbora imenuje ob-

činski svet.
Predsednik in člani nadzornega odbora so imenovani

na podlagi liste kandidatov z večino glasov vseh članov
občinskega sveta. Listo kandidatov predlaga Komisija za
volitve, imenovanja, administrativne zadeve, odlikovanja in
priznanja na podlagi predlogov političnih strank, zastopanih
v občinskem svetu oziroma najmanj četrtine članov občin-
skega sveta.

Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razreši-
tve oziroma z dnem poteka mandatne dobe članom sveta.
Člani nadzornega odbora opravljajo svoje naloge nepoklic-
no. Člani nadzornega odbora ne smejo biti člani občinskega
sveta, župan, podžupan, člani svetov ožjih delov občine,
tajnik občine, delavci občinske uprave, člani poslovodstev
organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.”

6. člen
34. člen se spremeni tako, da glasi:
“Nadzorni odbor ima predsednika, namestnika pred-

sednika in pet članov. Namestnika predsednika imenuje
nadzorni odbor na predlog predsednika z večino glasov
vseh članov.

Predsednik predstavlja nadzorni odbor, ga sklicuje in
vodi njegove seje. Namestnik predsednika nadomešča pred-
sednika v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti.

Nadzorni odbor dela na sejah. Seje sklicuje predsed-
nik na lastno pobudo, na zahtevo občinskega sveta, župana
ali na zahtevo ene tretjine članov nadzornega odbora.

Nadzorni odbor lahko odloča, če je na seji navzoča
večina njegovih članov, odločitve pa sprejema z večino gla-
sov vseh prisotnih članov.

Delo nadzornega odbora ureja poslovnik, ki mora biti
usklajen s tem statutom, sprejme pa ga nadzorni odbor z
večino glasov vseh članov.”

7. člen
Za 34. členom se dodata nova 34.a in 34.b člena, ki

glasita:

“34.a člen
Vrste in nadzorovane subjekte nadzorni odbor določi v

skladu z letnim programom svojega dela oziroma v primerih,
ko ugotovi, da bi bil nadzor nujen zaradi utemeljenega su-
ma, da so bile storjene nepravilnosti pri poslovanju. Nadzo-
rovani subjekti morajo nadzornemu odboru omogočiti ne-
moten potek dela s posredovanjem potrebnih obvestil in
poročil ter poslovne dokumentacije na njegovo zahtevo.
Nadzorni odbor vodi postopek nadzora in pregleda po dolo-
čilih svojega poslovnika in predpisih, ki urejajo javne finance
v občini.

Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzorne-
ga odbora zagotavlja župan in občinska uprava. Posamezne
posebne strokovne naloge lahko opravi izvedenec, ki ga na
predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet.
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34.b člen
Nadzorni odbor obvešča javnost o svojem delu ter o

ukrepih, ki jih je sprejel v zvezi s posameznimi nadzorovani-
mi subjekti na način, da izdela uradno sporočilo za javna
občila ali skliče tiskovno konferenco.

Nadzorni odbor lahko odloči, da bo za določeno ob-
dobje v posebni izdaji objavil vsa končna poročila in jih
dostavil vsem tistim, ki prejemajo gradivo občinskega
sveta.”

8. člen
V 36. členu se deveta alinea spremeni tako, da glasi:
“– ima pooblastilo za odločanje o pridobitvi ali odtujitvi

premičnega premoženja ter za pridobitev nepremičnega pre-
moženja. Višino vrednosti določi občinski svet z odlokom o
proračunu.”

9. člen
V 46. členu se doda nov tretji odstavek, ki glasi:
“Občinski svet z odlokom določi postopek zbiranja in

overovitve podpisov, določitev referendumskega vprašanja
in postopek vložitve referendumske pobude.”

10. člen
49. člen se spremeni tako, da glasi:
“Občinsko upravo sestavljajo eden ali več organov ob-

činske uprave, ki jih ustanovi občinski svet na predlog župa-
na s splošnim aktom ter določi njihovo notranjo organizacijo
in delovno področje.

Predstojnik občinske uprave je župan, delo občinske
uprave pa neposredno vodi tajnik občine, ki ga imenuje in
razrešuje župan.

Kadar je v občini ustanovljenih več organov občinske
uprave, pooblasti tajnik za posamezne naloge v zvezi z njiho-
vim vodenjem predstojnike teh organov, katere imenuje in
razrešuje župan.

O sporih o pristojnosti med organi občinske uprave
odloča župan.

O izločitvi predstojnika organa občinske uprave ali za-
poslenega v občinski upravi odloča tajnik občine, ki v prime-
ru izločitve predstojnika občinske uprave o stvari tudi odloči,
če je predstojnik pooblaščen za odločanje o upravnih stva-
reh.

O izločitvi tajnika občine ali župana odloča občinski
svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.”

11. člen
Za 49. členom se doda nov 49.a člen, ki glasi:

“49.a člen
Občinska uprava opravlja nadzorstvo nad izvajanjem

občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja
zadeve iz svoje pristojnosti.

Za opravljanje nadzorstva iz prejšnjega odstavka se
lahko v okviru občinske uprave ustanovi občinska inšpek-
cija.

Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravljajo občin-
ski inšpektorji kot delavci s posebnimi pooblastili, ki morajo
izpolnjevati pogoje, predpisane z zakonom o upravi.

Občinski inšpektorji imajo enaka pooblastila, dolžno-
sti in odgovornosti, kot jih imajo inšpektorji po zakonu o
upravi.”

12. člen
V drugem odstavku 50. člena se za besedilom “po

njegovem pooblastilu tajnik” črta besedilo “občinske upra-
ve” in doda beseda “občine”.

13. člen
Besedilo 51. člena se črta in vstavi novo besedilo, ki

glasi:
“Občina se lahko odloči, da v sodelovanju s sosednjimi

in drugimi občinami ustanovi enega ali več organov skupne
občinske uparve. O ustanovitvi organov skupne občinske
uprave odloča občinski svet z večino vseh članov občinske-
ga sveta.

Postopek ustanovitve, pristojnosti ter način zagotavlja-
nja sredstev za delovanje organa oziroma organov skupne
uprave določa zakon.”

14. člen
V 52. členu se doda nova alinea:
“– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči”
in doda nov drugi odstavek, ki glasi:
“Občina lahko z odlokom predpiše tudi druge dejavno-

sti kot občinske javne službe.”

15. člen
53. člen se spremeni in glasi:
“Opravljanje gospodarskih javnih služb zagotavlja občina:
– v režijskem obratu,
– v javnem gospodarskem zavodu,
– v javnem podjetju,
– z dajanjem koncesij osebam zasebnega prava,
– z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zaseb-

nega prava.”

16. člen
V 55. členu se v četrtem odstavku besedilo “dve tretji-

ni” nadomesti z novim besedilom “večino vseh”.

17. člen
V drugem odstavku 57. člena se beseda “ter” črta in

vstavi vejica, črta se pika in doda besedilo “in finančni načrti
krajevnih skupnosti”.

18. člen
V 59. členu se v drugem odstavku namesto pike posta-

vi vejica in doda besedilo “oziroma v skladu s predpisi, ki
urejajo izvrševanje proračuna”.

19. člen
V prvem odstavku 80. člena se doda novi stavek, ki

glasi:
“Odlok o proračunu, rebalansu proračuna in zaključ-

nem računu proračuna lahko predlaga samo župan.”

20. člen
V 96. členu se na koncu stavka črta pika in doda

besedilo “ali na njegovi podlagi sprejet odlok, ki ga občinski
svet sprejme z dvetretjinsko večino prisotnih članov”.

21. člen
98. člen se spremeni tako, da glasi:
“Viri sredstev krajevne skupnosti, ki so zajeti v njenem

finančnem načrtu, so:
– sredstva iz občinskega proračuna,
– prostovoljni prispevki fizičnih in pravnih oseb,
– plačila za storitve,
– samoprispevki,
– prihodki od premoženja.
Krajevna skupnost uporablja svoja sredstva le za name-

ne, določene v finančnem načrtu.
Krajevna skupnost se ne sme zadolževati.
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Krajevna skupnost lahko zahteva določeno odškodni-
no za ekološko obremenjenost oziroma uporabo prostora
na svojem območju.

Odškodnino lahko KS zahteva od povzročitelja obre-
menitve oziroma od organa, ki je odločil o obremenitvi oziro-
ma uporabi prostora na njenem območju.”

22. člen
V prvem stavku 99. člena se besedilo “s sklepom”

nadomesti z besedilom “z odlokom”.

23. člen
V 101. členu se doda novi drugi odstavek, ki glasi:
“Število članov določi občinski svet z odlokom.”

24. člen
V 102. členu se v četrti alinei besedilo “proračun”

nadomesti z besedilom “finančni načrt”.

25. člen
V 103. členu se vstavi nov prvi odstavek, ki glasi:
“Statut krajevne skupnosti začne veljati, ko da k statutu

soglasje župan.”

26. člen
V 104. členu se v drugem odstavku za besedilom

“predsednik sveta predstavlja” vstavita novi besedi “in za-
stopa”.

27. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati pet-

najsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01504-10/98
Kamnik, dne 27. maja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta občine Kamnik
Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.

KIDRIČEVO

2078. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Ravno
polje

Na podlagi 4. člena zakona o javnih glasilih (Uradni list
RS, št. 18/94) in 12. člena statuta Občine Kidričevo (Urad-
ni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 10/95 in 36/95) je
Občinski svet občine Kidričevo na seji dne 4. 6. 1998
sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Ravno
polje

1. člen
Na koncu 10. člena odloka o ustanovitvi in izdajanju

javnega glasila Ravno polje (Uradni list RS, št. 15/97) se
doda nova alinea, ki glasi:

– “ustavi izdajo glasila, kolikor ni v skladu s program-
sko zasnovo“.

2. člen
Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da glasi:
„Odgovornega urednika glasila imenuje občinski svet

na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imen-
ovanja ter poprejšnjega mnenja komisije za izdajo glasila, na
podlagi javnega razpisa.“

V prvi alinei tretjega odstavka 11. člena se beseda
„višja“ nadomesti z besedo „srednja“.

Četrti odstavek 11. člena se spremeni tako, da glasi:
„Občinski svet lahko razreši odgovornega urednika na

predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imeno-
vanja ali skupine najmanj tretjine članov občinskega sveta
ter po predhodnem mnenju komisije za izdajo glasila, če
opravlja svoje delo v nasprotju z zakonom, programsko zas-
novo in uredniško politiko glasila“.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 1-133/96-1
Kidričevo, dne 18. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kidričevo
Franc Škrila l. r.

KOBARID

2079. Odlok o rabi in varovanju dostopnih mest za
športno plovbo ob reki Soči na območju Občine
Kobarid

Na podlagi 65. člena ter v zvezi z 21. členom zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odloč-
ba US RS, št. U-I-13/94-95, 45/94 – odločba US RS, št.
U-I-144/94-18 in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95 in 20/95
– odločba US RS), 29. člena zakona o varstvu okolja (Urad-
ni list RS, št. 32/93) ter v zvezi z odredbo o začasni razglasi-
tvi reke Soče s pritoki za naravno znamenitost (Uradni list
RS, št. 45/98), 25. člena zakona o prekrških (Uradni list
SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS,
št. 10/91, 13/93 in 66/93) in 16. člena statuta Občine
Kobarid (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine
Kobarid na seji dne 15. 4. 1998 sprejel

O D L O K
o rabi in varovanju dostopnih mest za športno

plovbo ob reki Soči na območju Občine Kobarid

1. člen
(o odloku)

Ta odlok ureja uporabo in varovanje dostopnih mest ob
reki Soči na območju Občine Kobarid za športno plovbo.
Odlok ureja tudi način dostopa ter varovanja okolja ob do-
stopnih mestih.

2. člen
(definicije pojmov)

Dostopno mesto je mesto ob reki, ki je namenjeno
dostopu in izstopu iz reke za opravljanje športne plovbe.
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3. člen
(uporaba vstopno izstopnih mest)

Dostop k reki Soči je na območju Občine Kobarid za
športno plovbo dovoljen le na zato urejenih dostopnih me-
stih. Ta dostopna mesta so predstavljena tudi v pregledni
karti in informativnem gradivu.

4. člen
(vstopno dostopna mesta)

Dostopna mesta za športno plovbo v Občini Kobarid
so:

Srpenica pri pritoku Ilovec (Srpenica 2),
Trnovo – Dol (Trnovo 1),
Trnovo pri podrtem mostu (Trnovo 2),
pri Otonu,
pri Napoleonovem mostu.

5. člen
(dostop in parkiranje)

Parkiranje in dostop do reke za športno plovbo je mo-
goč le na dostopnih mestih. Odlaganje odpadkov je dovolje-
no le na za to urejenih mestih.

Na drugih mestih parkiranje, odlaganje odpadkov, do-
stop za športno plovbo ni dovoljen.

Dostopna mesta je mogoče uporabljati le v okviru reži-
ma določenega na podlagi državnih predpisov.

6. člen
(vzdrževanje)

Vzdrževanje dostopnih mest ter zagotavljanje čistoče,
odstranjevanje odpadkov ter druge potrebne naloge zago-
tavlja občinska nadzorna služba ali druga pooblaščena orga-
nizacija.

7. člen
(povračilo za uporabo dostopnih mest)

Za uporabo dostopnih mest za športno plovbo se uve-
de povračilo za stroške vzdrževanja in varovanja ter nadzor
režima predvidenega s tem in drugimi predpisi.

Potrdilo za plačilo povračila je dovolilnica, ki jo prejme
plačnik.

Na dovolilnici mora biti navedeno:
1. zaporedna številka,
2. namen plačila,
3. območje uporabe
Dovolilnico mora uporabnik uporabljati skladno z navo-

dili in jo na zahtevo pooblaščene osebe pokazati.

 8. člen
(povračilo)

Za uporabo dostopnih mest za plovbo s plovili, ki lahko
prevažajo več kot tri osebe, znašajo povračila:

– dnevno 20 točk,
– letno 300 točk,
Za uporabo dostopnih mest za plovbo s plovili, ki lahko

prevažajo manj kot štiri osebe, znašajo povračila:
– dnevno 1 točka,
– tedensko 4 točke,
– mesečno 12 točk,
– letno 40 točk.

9. člen
(vrednost točke)

Povračila se izračunavajo na podlagi vrednosti točke, ki
jo določi Občinski svet občine Kobarid s sklepom.

10. člen
(pridobljena sredstva)

Sredstva, pridobljena iz povračila, se namensko upo-
rabljajo za vzdrževanje in širjenje rekreativne infrastrukture,
upravljanje sistema in delovanje nadzorne službe ter informi-
ranje obiskovalcev. Na ta način zbranih sredstev ni mogoče
uporabiti za druge namene.

11. člen
(upravljanje ter nadzor)

Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravljajo
občinske nadzorne službe ter druge pooblaščene osebe.

Osebe, ki opravljajo nadzor nad izvajanjem tega odloka
(v nadaljnjem besedilu: nadzorniki) morajo imeti službeno
izkaznico, ki jih pooblašča za izvajanje nadzora. Nadzorniki
so lahko uniformirani ali pa nosijo drugačne vidne oznake.

12. člen
(pooblastila pri nadzoru)

Nadzornik ima pri izvajanju nadzora, ko ugotovi kršitev
tega predpisa, pravico in dolžnost:

– opozoriti na kršitve predpisa,
– legitimirati kršitelja in priče,
– mandatno kaznovati in izterjati izrečeno mandatno

kazen,
– izdati plačilni nalog, predlagati uvedbo postopka o

prekršku, naznanjati gospodarske prestopke oziroma kazni-
va dejanja, ki jih zazna,

– dati ustne in pisne naloge za odpravo nepravilnosti,
– s poročili sporočati zaznane podatke pristojnim orga-

nom, če meni, da so potrebni ukrepi, za katere sam ni
pristojen,

– opravljati dejanja in strokovne naloge v zvezi z izvaja-
njem pooblastil ministrstev.

Organi, organizacije, podjetja, skupnosti ali posamez-
niki, so dolžni nadzorniku:

– omogočiti nemoteno opravljanje nadzora in izvajanje
posameznih dejanj in strokovnih nalog v zvezi z izvajanjem
inšpekcijskega nadzora po pooblastilu ministrstev,

– nuditi potrebno pomoč, dajati podatke in obvestila v
zvezi z opravljanjem nadzora.

13. člen
(kazni)

Z denarno kaznijo 10.000 SIT se na kraju samem
kaznuje za prekršek posameznik:

– ki za dostop do reke Soče za športno plovbo parkira
na mestih, ki niso namenjena za parkiranje,

– ki odpadke odlaga na mestih, ki za to niso name-
njena.

Z denarno kaznijo 30.000 SIT se na kraju samem
kaznuje za prekršek posameznik:

– ki se noče legitimirati ali noče dati potrebnih obvestil
osebi, ki opravlja nadzor, ali se nedostojno vede do osebe,
ki izvaja nadzor, ob uradnem postopku,

– ki preprečuje osebi, ki izvaja nadzor, izvrševanje urad-
ne naloge, za katero je pooblaščen, ali jo pri tem ovira,

– ki za dostop do reke Soče za športno plovbo uporab-
lja mesta, ki temu niso namenjena,

– ki za dostop do reke Soče za športno plovbo uporab-
lja dostopna mesta v času pred 9. uro dopoldan in po 18.
uri popoldan,

– ki za dostop do reke Soče za športno plovbo uporab-
lja dostopna mesta v času od 15. oktobra do 15. januarja,

– ki nima veljavne dovolilnice za uporabo dostopnih
mest.



Uradni list Republike Slovenije Št. 47 / 29. 6. 1998 / Stran 3385

Za prekrške iz prvega odstavka tega člena se na kraju
samem z denarno kaznijo 100.000 SIT kaznuje pravna ose-
ba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi z samostojnim
opravljanjem dejavnosti.

Za prekrške iz drugega odstavka tega člena se na kraju
samem z denarno kaznijo 200.000 SIT kaznuje pravna ose-
ba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi z samostojnim
opravljanjem dejavnosti.

Za prekrške iz prvega in drugega odstavka tega člena
pa se na kraju samem z denarno kaznijo 15.000 SIT kaznu-
je odgovorno osebo pravne osebe.

14. člen
(splošno)

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

Št. 355-2/97
Kobarid, dne 15. aprila 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Kobarid
Pavel Sivec, dipl. inž. l. r.

2080. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
povračil za uporabo dostopnih mest za športno
plovbo ob reki Soči

Na podlagi 9. člena odloka o rabi in varovanju dostop-
nih mest za športno plovbo ob reki Soči na območju Občine
Kobarid in na podlagi 16. člena statuta Občine Kobarid
(Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Kobarid
sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za izračun povračil
za uporabo dostopnih mest za športno plovbo

ob reki Soči

1. člen
Vrednost točke za izračun povračil za uporabo dostop-

nih mest ob reki Soči za športno plovbo je 300 SIT za točko.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 355-2/97
Kobarid, dne 15. aprila 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Kobarid
Pavel Sivec, dipl. inž. l. r.

KOZJE

2081. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti
Podsreda

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 3/73, 17/83) in 56. člena zakona o referendu-
mu in o ljudski iniciativi (Uradni list SRS, št. 25/85 in 35/85)
ter v skladu s statutom Krajevne skupnosti Podsreda je Svet
KS Podsreda na seji dne 23. 4. 1998 sprejel

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

1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samo-

prispevka v denarju za območje KS Podsreda za naselje:
Podsreda, Gradišče. Referendum bo v nedeljo, 5. 7. 1998,
v prostorih Krajevne skupnosti v Podsredi.

2. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, bodo uporablje-

na za izvajanje referendumskega programa, in sicer:
– asfaltiranje cest,
– preplastitev cest,
– gramoziranje cest,
– pomoč društvom,
– urejanje javnih površin.

3. člen
Za izvršitev programa je potrebno ca. 12,000.000 SIT,

s samoprispevkom bi se zbralo 6,000.000 SIT; druga po-
trebna sredstva bo zagotovila občina.

4. člen
Samoprispevek bo uveden za obdobje petih let, in

sicer od 1. 8. 1998 do 1. 8. 2003.

5. člen
Samoprispevek bodo plačevali krajani, ki imajo stalno

prebivališče na območju Krajevne skupnosti Podsreda, ter
tudi drugi lastniki zemljišč, vikendov na območju Krajevne
skupnosti Podsreda, in sicer v denarju in v naslednji višini:

– vsi zaposleni krajani po stopnji 2% od osebnih do-
hodkov, zmanjšanih za davke in prispevke iz osebnih do-
hodkov, ter od nadomestil osebnih dohodkov in plačil po
pogodbah o delu,

– upokojenci po stopnji 1% od vseh pokojnin, ki so
osnova za davek,

– lastniki zemljišč po stopnji 8% od letnega katastrske-
ga dohodka,

– krajani, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali po-
klicno dejavnost in imajo stalno bivališče in stalno dejavnost
v KS Podsreda, ter samostojni podjetniki, ki poslujejo na
območju KS Podsreda, po stopnji 2% mesečno od bruto
zavarovalne osnove za obračun prispevkov za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlova-
nje,

– 200 DEM letno v tolarski protivrednosti lastniki počit-
niških hišic, vikendov, vinskih kleti, tisti, ki nimajo stalnega
bivališča v KS Podsreda,

– samoprispevek se ne plačuje od prejemkov iz social-
novarstvenih pomoči, otroških dodatkov, invalidnin, od šti-
pendij učencev in študentov ter nagrad, ki jih prejemajo
učenci in študentje na proizvodnem delu oziroma delovni
praksi.
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6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,

zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač in na-
domestil, pokojnin in nagrad pri vsakem izplačilu. Kmetij-
skim proizvajalcem ter obrtnikom bo obračunavalo in odte-
govalo samoprispevek Ministrstvo za finance, Davčna upra-
va Republike Slovenije, Davčni urad Celje, izpostava Šmarje
pri Jelšah.

Zaposleni v tujini ter lastniki vikendov pa bodo plačevali
samoprispevek po položnici, ki jo izstavi KS Podsreda.

Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
se krajevni skupnosti za posamezen znesek dostavi seznam
zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.

7. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na žiro račun

Krajevne skupnosti Podsreda.

8. člen
Družbeni nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodar-

jenjem s samoprispevkom zbranih sredstev opravlja KS Pod-
sreda. Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka
kontrolira Agencija RS za plačilni promet, nadziranje in infor-
miranje ter Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike
Slovenije, Davčni urad Celje, izpostava Šmarje pri Jelšah, v
okviru svojih pristojnosti.

9. člen
Referendum vodi volilna komisija Krajevne skupnosti

Podsreda, pri čemer smiselno uporablja določila zakona o
volitvah in določila zakona o referendumu in o ljudski ini-
ciativi.

10. člen
Pravico do glasovanja imajo vsi občani, ki so vpisani v

splošni volilni imenik s stalnim prebivališčem v KS Podsre-
da, Gradišče, ki so starejši od 18 let, oziroma starejši od 15
let, če so v delovnem razmerju.

11. člen
Na referendumu glasujejo krajani neposredno in tajno

z glasovnicami. Na glasovnici je naslednje besedilo:

KRAJEVNA SKUPNOST PODSREDA

GLASOVNICA

za glasovanje na referendumu, dne 5. 7. 1998, za
uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju, ki se upora-
bi za:

– asfaltiranje cest,
– preplastitev cest,
– gramoziranje cest,
– pomoč društvom,
– urejanje javnih površin

GLASUJEM

“ZA” “PROTI”

(pečat)

Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo
“ZA”, če se strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma bese-
do “PROTI”, če se ne strinja z uvedbo samoprispevka.

12. člen
Krajevni samoprispevek je izglasovan, če je “ZA” uved-

bo samoprispevka glasovala večina krajanov, ki so glasovali.

13. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samopri-

spevka v celoti odštevajo od osnove za dohodnino (zakon o
dohodnini, Uradni list RS, št. 71/93, 2/95, 7/95 in 13/96).

14. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja, objavi pa se v

Uradnem listu RS in na krajevno običajen način.

Predsednik
KS Podsreda

Franc Černelič l. r.

LENDAVA

2082. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za
območje Krajevne skupnosti Gomilice

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85), 56. člena zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 14. člena statuta
KS Gomilice in odločitve krajanov Krajevne skupnosti Gomi-
lice na referendumu dne 7. 6. 1998 je Svet krajevne skup-
nosti Gomilice na seji dne 14. 6. 1998 sprejel

S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje

Krajevne skupnosti Gomilice

1. člen
Na območju Krajevne skupnosti Gomilice se po odloči-

tvi krajanov na referendumu dne 7. 6. 1998 uvede krajevni
samoprispevek za obdobje petih let, in sicer od 1. 7. 1998
do 30. 6. 2003.

2. člen
S krajevnim samoprispevkom se bo predvidoma zbralo

20,000.000 SIT.
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabi-

la za:
– izgradnjo kanalizacije s čistilno napravo

15,000.000 SIT
– vaško-komunalna dela 5,000.000 SIT

3. člen
Zavezanci plačila krajevnega samoprispevka so delov-

ni ljudje in občani s stalnim bivališčem v KS Gomilice in
samostojni podjetniki, ki imajo sedež dejavnosti ali opravlja-
jo svojo dejavnost v KS Gomilice ter samostojni podjetniki,
ki poslujejo na območju KS Gomilice in sicer v naslednji
višini:

2% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila pla-
če in nagrad, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogodbah
o delu

6% od katastrskega dohodka iz kmetijstva
2% od pokojnin (razen pokojnin z varstvenim dodatkom

in pokojnin, ki so nižje, kot je osnova za varstveni dodatek).
2% od zavarovalne osnove zavezancev, ki samostojno

opravljajo obrtno dejavnost,
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3% od povprečnega osebnega dohodka za prejšnje
trimesečje v Republiki Sloveniji občani, ki so zaposleni v
tujini.

4. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih

določa 12. člen zakona o samoprispevku (Uradni list SRS,
št. 35/85).

5. člen
Samoprispevek bodo obračunavala in odtegovala pod-

jetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali
nadomestil in pokojnin.

Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunava-
la in odtegovala samoprispevek Republiška uprava za pri-
hodke – Izpostava Lendava.

Zaposleni v tujini bodo plačevali samoprispevek po
položnici, ki jo bo izstavil Svet KS Gomilice.

Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
se KS Gomilice dostavi seznam zavezancev, za katere se
nakazuje samoprispevek.

6. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem

žiro računu KS Gomilice 51920-842-132-82789.

7. člen
Nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s

samoprispevkom zbranih sredstev bo opravljal Svet KS Go-
milice ter bo najmanj enkrat letno poročal zboru občanov
KS Gomilice o uporabi zbranih sredstev.

8. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS, uporablja pa se od 1. 7. 1998.

Št. 2/98
Turnišče, dne 15. junija 1998.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti

Gomilice
Jože Maroša l. r.

2083. Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti
Gomilice o izidu glasovanja na referendumu o
uvedbi krajevnega samoprispevka za območje
KS Gomilice

P O R O Č I L O
volilne komisije Krajevne skupnosti Gomilice
o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi

krajevnega samoprispevka za območje
KS Gomilice

1. V volilni imenik je bilo skupaj vpisanih 552 volilnih
upravičencev

2. Na referendumu je glasovalo skupaj 157 volivcev ali
28,44%.

3. “ZA” uvedbo samoprispevka je glasovalo skupaj 126
volivcev ali 80,25%.

4. “PROTI” uvedbi samoprispevka je glasovalo skupaj
28 volivcev ali 17,83%.

5. Neveljavne so bile 3 glasovnice ali 1,91%.

Na podlagi izida glasovanja volilna komisija ugotavlja,
da je bil izglasovan predlog za uvedbo krajevnega samopri-
spevka v Krajevni skupnosti Gomilice, ker se je zanj izreklo
skupaj 126 volivcev ali 80,25% vseh, ki so glasovali.

Turnišče, dne 7. junija 1998

Predsednik
Volilne komisije KS Gomilice

Jože Maroša l. r.

2084. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za
območje Krajevne skupnosti Renkovci

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85), 56. člena zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 14. člena statuta
KS Renkovci in odločitve krajanov Krajevne skupnosti Ren-
kovci na referendumu dne 7. 6. 1998 je Svet krajevne
skupnosti Renkovci na seji dne 14. 6. 1998 sprejel

S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje

Krajevne skupnosti Renkovci

1. člen
Na območju Krajevne skupnosti Renkovci se po odlo-

čitvi krajanov na referendumu dne 7. 6. 1998 uvede krajev-
ni samoprispevek za obdobje petih let, in sicer od 1. 7.
1998 do 30. 6. 2003.

2. člen
S krajevnim samoprispevkom se bo predvidoma zbralo

30,000.000 SIT.
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabi-

la za:
– izgradnjo kanalizacije s čistilno napravo

22,000.000 SIT
– sofinanciranje adaptacije kapele 3,500.000 SIT
– vaško-komunalna dela 4,500.000 SIT

3. člen
Zavezanci plačila krajevnega samoprispevka so delov-

ni ljudje in občani s stalnim bivališčem v KS Renkovci in
samostojni podjetniki, ki imajo sedež dejavnosti ali opravlja-
jo svojo dejavnost v KS Renkovci ter samostojni podjetniki,
ki poslujejo na območju KS Renkovci in sicer v naslednji
višini:

3% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila pla-
če in nagrad, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogodbah
o delu,

7% od katastrskega dohodka iz kmetijstva,
3% od pokojnin (razen pokojnin z varstvenim dodatkom

in pokojnin, ki so nižje, kot je osnova za varstveni dodatek),
3% od zavarovalne osnove zavezancev, ki samostojno

opravljajo obrtno dejavnost,
3% od povprečnega osebnega dohodka za prejšnje

trimesečje v RS občani, ki so zaposleni v tujini.

4. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih

določa 12. člen zakona o samoprispevku (Uradni list SRS,
št. 35/85).
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5. člen
Samoprispevek bodo obračunavala in odtegovala pod-

jetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali
nadomestil in pokojnin.

Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunava-
la in odtegovala samoprispevek Republiška uprava za pri-
hodke – izpostava Lendava.

Zaposleni v tujini bodo plačevali samoprispevek po
položnici, ki jo bo izstavil Svet KS Turnišče.

Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
se KS Renkovci dostavi seznam zavezancev, za katere se
nakazuje samoprispevek.

6. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem

žiro računu KS Renkovci 51920-842-132-82801.

7. člen
Nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s

samoprispevkom zbranih sredstev bo opravljal Svet KS Ren-
kovci ter bo najmanj enkrat letno poročal zboru občanov KS
Renkovci o uporabi zbranih sredstev.

8. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS, uporablja pa se od 1. 7. 1998.

Št. 2/98
Turnišče, dne 15. junija 1998.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti

Renkovci
Igor Flucher l. r.

2085. Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti
Renkovci o izidu glasovanja na referendumu o
uvedbi krajevnega samoprispevka za območje
KS Renkovci

P O R O Č I L O
volilne komisije Krajevne skupnosti Renkovci
o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi

krajevnega samoprispevka za območje
KS Renkovci

1. V volilni imenik je bilo skupaj vpisanih 535 volilnih
upravičencev.

2. Na referendumu je glasovalo skupaj 174 volivcev ali
32,53%.

3. “ZA” uvedbo samoprispevka je glasovalo skupaj 121
volivcev ali 69,55%.

4. “PROTI” uvedbi samoprispevka je glasovalo skupaj
46 volivcev ali 26,44%.

5. Neveljavnih je bilo 7 glasovnic ali 4,02%.
Na podlagi izida glasovanja volilna komisija ugotavlja,

da je bil izglasovan predlog za uvedbo krajevnega samopri-
spevka v Krajevni skupnosti Renkovci, ker se je zanj izreklo
skupaj 121 volivcev ali 69,55% vseh, ki so glasovali.

Turnišče, dne 7. junija 1998.

Predsednik
Volilne komisije KS Renkovci

Igor Flucher l. r.

LITIJA

2086. Odlok o dopolnitvah in spremembah odloka o
ureditvenem območju mesta Litije levi in desni
breg z mikrocelotami GS 6, GS 1, GS 2, LS 3 in
LS 1

Na podlagi 43. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, 43/89, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93 in 44/97), in 15. člena statuta Občine Litija (Uradni
list RS, št. 41/95, 70/95 in 6/96) je Občinski svet občine
Litija na 39. redni seji sveta dne 22. 6. 1998 sprejel

O D L O K
o dopolnitvah in spremembah odloka

o ureditvenem območju mesta Litije levi in desni
breg z mikrocelotami GS 6, GS1, GS 2, LS 3

in LS 1

1. člen
Odlok o ureditvenem območju mesta Litije levi in desni

breg z mikrocelotami GS 6, GS 1, GS 2, LS 3 in LS 1
(Uradni list RS, št. 53/92, 1/94 in 46/96) se dopolni in
spremeni tako, da se na parceli št. 1523/3 k.o. Hotič
določi gradnja čistilne naprave. Sestavni del odloka je karto-
grafska dokumentacija.

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

Republike Slovenije.

Št. 358-55/97
Litija, dne 22. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Litija
Franci Rokavec l. r.

LJUTOMER

2087. Odlok o proračunu Občine Ljutomer za leto
1998

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94), 29 in 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98) ter 98. člena statuta Občine Ljuto-
mer (Uradni list RS, št. 41/95, 71/96) je Občinski svet
občine Ljutomer na seji dne 10. 6. 1998 sprejel

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

1. člen
Ta odlok ureja način izvrševanja proračuna Občine Lju-

tomer za leto 1998 upravljanje s prihodki in odhodki prora-
čuna ter premoženjem Občine Ljutomer.

2. člen
Skupna višina prihodkov javne porabe v letu 1998

znaša 1.221,478.640 SIT od tega
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Občinski proračun 1.145,022.360 SIT
Stanovanjski sklad 51,420.942 SIT
Razvojni sklad 25,035.338 SIT

Sredstva proračuna se razporedijo za financiranje
opravljanja nujnih nalog zagotovljene porabe in sicer za delo
občinskih organov in občinske uprave, civilne zaščite, za
izvajanje dejavnosti na področju šolstva, otroškega varstva,
socialnega varstva, kulture, športa, zdravstva in drugih de-
javnosti, za subvencije in pokrivanje vzdrževanja komunalnih
naprav in cest, za stanovanjsko dejavnost, gospodarjenje s
prostorom, varstvo okolja, kmetijstva, požarnega varstva,
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, za investicije in
druge namene v skladu s tem odlokom in priloženo bilanco
prihodkov in odhodkov občinskega proračuna. Sredstva
skladov in režijskega obrata se razporedijo za posamezne
namene v skladu z odloki o ustanovitvi skladov in režijskega
obrata ter predloženimi programi.

3. člen
Sredstva občinskega proračuna se razporejajo med

letom enakomerno med vse uporabnike na podlagi progra-
mov v okviru doseženih prihodkov in zapadlih obveznosti,
ob upoštevanju likvidnosti občinskega proračuna.

4. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni

uporabljati sredstva občinskega proračuna za namene opre-
deljene v bilanci prihodkov in odhodkov in sicer le do višine
sredstev, ki je za posamezne namene v tekočem letu plani-
rana v občinskem proračunu, in po dinamiki, ki je vnaprej
opredeljena v prilogi investicijskega dela proračuna.

5. člen
Če se med letom spremeni narava delovnega področ-

ja, pristojnost ali obseg dela posameznega proračunskega
porabnika se lahko na predlog župana zmanjša ali poveča
obseg sredstev s soglasjem občinskega sveta, ki so za delo
tega porabnika namenjena v občinskem proračunu. V prora-
čunu je za te namene predvidena tekoča proračunska rezer-
va, odkoder se v takem primeru zagotavljajo sredstva. Na
podlagi predloženega programa dela se lahko vključi med
letom v financiranje iz občinskega proračuna nov uporabnik
na predlog župana s soglasjem občinskega sveta. V tem
primeru se sredstva zagotavljajo iz tekoče proračunske re-
zerve. V primeru prenehanja financiranja posameznega pro-
računskega uporabnika se neporabljena sredstva proraču-
na lahko prenesejo v tekočo proračunsko rezervo.

6. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo na-

bavo opreme, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogod-
bo in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun in v
skladu z zakonom o javnih naročilih. Poraba sredstev za te
namene mora biti po virih in dinamiki usklajena s planiranimi
finančnimi sredstvi tekočega obračunskega obdobja.

Uporabniki morajo pri dogovarjanju o pogojih za izpol-
njevanje obveznosti, ki se poravnavajo iz proračuna, upošte-
vati roke plačil, ki so za posamezne namene predpisani za
državni proračun. Uporabniki uporabljajo sredstva za plače-
vanje že opravljenih storitev in nabav.

7. člen
Župan lahko odobri financiranje sprejetih programov

občinskega proračuna iz sredstev proračunske rezerve, če
zaradi neenakomernega priliva prihodkov ni mogoče zago-
tavljati sredstev po namenih v skladu s sprejeto dinamiko.

Ko zaradi objektivnih razlogov ni mogoče izvajati sprejetih
programov in uporabiti planiranih sredstev, lahko župan pred-
laga rebalans občinskega proračuna v sprejem Občinskemu
svetu občine Ljutomer.

8. člen
Župan lahko v okviru zakonskih omejitev izda soglasje

za izplačilo povečanega obsega delovne uspešnosti javnim
zavodom oziroma pravnim osebam katerih ustanoviteljica je
občina, in imajo med prihodki poleg javnih sredstev od
prispevkov in dotacij tudi sredstva od prodaje storitev na
trgu, v breme katerih se pokrivajo tako nastali višji stroški.

9. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih

sredstev ter smotrnost in namembnost porabe teh sredstev
opravlja nadzorni odbor Občine Ljutomer.

10. člen
V proračunsko rezervo se izloči 0,5% sredstev od skup-

no doseženih prihodkov občinskega proračuna iz bilance
prihodkov in odhodkov navedenih v 2. členu tega odloka.
Župan lahko na podlagi pooblastila Občinskega sveta obči-
ne Ljutomer za posamezni primer uporabi sredstva stalne
proračunske rezerve za namene v skladu z 12. členom
zakona o financiranju občin.

11. člen
V občinskem proračunu so oblikovana tudi sredstva

tekoče proračunske rezerve, ki se lahko uporabijo za nalo-
ge javne porabe, za katere v občinskem proračunu niso
zagotovljena sredstva ali planirana sredstva ne zadoščajo
ter za druge namene v skladu s sklepi župana Občine
Ljutomer. V primeru neenakomernega pritekanja prihod-
kov proračuna se lahko za začasno kritje odhodkov najame
posojilo največ do višine 5% vseh prihodkov sprejetega
proračuna za tekoče obračunsko obdobje, ki mora biti
odplačano do zaključka proračunskega leta. O najetju po-
sojila iz tega člena in uporabi sredstev tekoče proračunske
rezerve odloča župan.

12. člen
Župan Občine Ljutomer lahko začasno zmanjša višino

sredstev določenih v občinskem proračunu za posamezne
namene in zadrži uporabo sredstev, če prihodki občinskega
proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini. O
ukrepu obvesti župan Občinski svet občine Ljutomer.

13. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine,

ki prav tako skrbi za gospodarjenje z likvidnostnimi sredstvi
proračuna zaradi ohranitve njihove realne vrednosti.

14. člen
Občina se sme zadolževati v obsegu, ki ne presega

10% zagotovljene porabe občine v letu pred letom zadolže-
vanja. V računu financiranja, ki je sestavni del proračuna se
izkaže odplačevanje dolgov in zadolževanje občine. Občina
se lahko zadolžuje za financiranje investicij v infrastrukturne
objekte in naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih
in drugih javnih služb. O zadolžitvi odloča Občinski svet
občine Ljutomer. O zadolžitvi občina obvesti Ministrstvo za
finance RS.

15. člen
Občina pripravi do konca marca tekočega leta zaključ-

ni račun proračuna za preteklo leto in premoženjsko bilanco
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občine na podlagi premoženjskih bilanc vseh uporabnikov
občinskega proračuna do konca septembra tekočega leta.

16. člen
V primeru, da občinski proračun za prihodnje prora-

čunsko leto ni sprejet v tekočem proračunskem letu, se
javna poraba občine v prihodnjem letu začasno financira po
proračunu za tekoče leto.

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

Št. 403-02-7/98
Ljutomer, dne 10. junija 1998.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Ljutomer

Darja Odar, dipl. psih. l. r.

PRIHODKI IN ODHODKI PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO 1998

Zap. Sin. Analit. Naziv Plan
št. kto kto proračunske 1998

postavke

1 2 3 4 5
2 PRIHODKI 1.145,022.360
3 ZAGOTOVLJENI PRIHODKI OBČINE 870,788.000
4 70 703 Preneseni prihodki države - finančna izravnava 420,500.000
5 70 703 Odobrena merila finančne izravnave za investicije 26,250.000
6 70 703 Obračun finančne izravnave za leto 1997 23,178.000
7 71 712 Prihodki iz dohodnine 373,000.000
8 73 731 Prihodki iz davka na promet nepremičnin 21,350.000
9 75 751 Prihodki iz davka na dediščine in darila 1,700.000
10 75 752 Prihodki iz davka na dobitke od iger na srečo 1,580.000
11 76 769 Prihodki iz takse na igralne avtomate 3,230.000
12 76 768 Drugi zagotovljeni prihodki - upravne takse 0
13 DRUGI PRIHODKI OBČINE 108,027.576
14 70 7000 Prenos sredstev iz preteklega leta 85,702.346
15 70 7000 Prenos sredstev iz sklada stavbnih zemljišč 1,485.230
16 78 781 Prihodki od gospodarjenja s sredstvi 1,900.000
17 78 7800 Prihodki urbanističnega planiranja 200.000
18 78 7800 Najemnine in zakupnine za upravne prostore 5,400.000
19 78 7800 Plačilo stroškov obratovanja 3,400.000
20 78 7800 Prihodki od prodaje premoženja - kupnine 3,000.000
21 78 7800 Rejnine, oskrbnine 600.000
22 78 7800 Refundacija stroškov dela upravna enota 1,000.000
23 78 7800 Prihodki od koncesionarjev 600.000
24 78 7800 Drugi prihodki 1,200.000
25 78 7800 Nadomestilo uporabe Centra ZA - RE 540.000
26 78 782 Udeležba na dobičku 3,000.000
27 NAMENSKI PRIHODKI PRORAČUNA OBČINE 114,086.000
28 75 750 Davek od premoženja 1,000.000
29 76 763 Krajevne takse (turistična taksa) 3,200.000
30 76 762 Komunalne takse 53.000
31 76 766 Povračilo za uporabo gozdnih cest 1,000.000
32 76 767 Pristojbina za priključitev na javno vodovodno omrežje 500.000
33 76 769 Povračila in taksa za obremenjevanje voda za leto 1998 22,000.000
34 76 7690 Povračila in taksa za obremenjevanje voda - obračun 97 2,333.000
35 76 784 Prihodki od prodaje stavbnih zemljšč in najemnine 10,500.000
36 78 786 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 27,000.000
37 78 7870 Sprememba namembnosti kmetijskih zemljišč 3,000.000
38 78 7890 Sredstva požarnega sklada 4,000.000
39 78 7890 Sredstva najemnin za stanovanja 24,000.000
40 78 7890 Sredstva najemnin za poslovne prostore 5,000.000
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Zap. Sin. Analit. Naziv Plan
št. kto kto proračunske 1998

postavke

1 2 3 4 5
41 78 7890 Plačila sorazmernega dela stroškov opremljanja SZ 10,000.000
42 78 769 Pristojbina za priključitev na javno kanalizacijo 500.000
43 NAMENSKI PRIHODKI SOFINANCERJEV 52,120.784
44 78 7890 Prihodki iz sofinanciranja upravljanja mestne hiše 9,000.000
45 78 7890 Sofinanciranje ceste Veržej-Krapje 0
46 78 7890 Prihodki iz sofinanciranja kmetijskih programov 2,228.227
47 78 7890 Sofinanciranje KS za cesto Lukavci-Cezanjevci 4,000.000
48 78 7890 Sofinanciranje Kolodvorske ceste v Ljutomeru 0
49 78 7890 Sofinananciranje ceste Cezanjevci-Lukavci, demografija 5,000.000
50 78 7890 Sofinanaciranje odseka Moravci-Grabšinski breg, demografija 5,000.000
51 78 7890 Prihodki iz sofinanciranja Urada RS za begunce 0
52 78 7891 Kanalizacija črpališča na Moti 0
53 78 7891 Sofinanciranje san. cevovoda Lukavci-Branoslavci 8,500.000
54 78 7891 Sofinanciranje KS Cven za vrtec Cven in adapt. šole 0
55 78 7891 Prihodki iz sofinanciranja celostnega razvoja podeželja 667.000
56 78 7891 Prihodki KS za kanalizacijo Stročja vas 2,000.000
57 78 7891 Sofinanciranja modernizacije ceste Mota-Razkrižje, CRPOV 9,125.557
58 78 7891 Prihodki iz sofinanciranja modernizacije ceste Trnovci 2,600.000
59 78 7891 Prihodki Ministrstva za šolstvo in šport - prevozi otrok OŠ 4,000.000
60 78 7891 Prihodki Ministrstva za okolje in prostor 0
61 ODHODKI 1.167,522.360
62 SREDSTVA ZA DELO OBČINSKE UPRAVE IN ORGANOV 99,381.789
63 40 400 Sredstva za plače delavcev v upravi 45,000.000
64 40 402 Sredstva za prispevke delodajalca 7,200.000
65 40 401 Sredstva za skupno porabo 5,000.000
66 40 403 Sredstva za materialne stroške uprave 17,500.000
67 40 404 Sredstva za amortizacijo 4,100.000
68 40 4090 Sredstva za delo organov občine 14,700.000
69 40 4090 Volitve v lokalne organe 4,261.789
70 40 4090 Davek na izplačane plače 1,620.000
71 SREDSTVA ZA DELOVANJE DRUŽBENIH DEJAVNOSTI 285,200.000
72 41 Predšolska vzgoja 200,000.000
73 410 Sredstva za delovanje vrtcev 200,000.000
74
75 41 Šolstvo 37,700.000
76 410 Sredstva za delo v šolah 37,700.000
77
78 41 Kultura 31,000.000
79 410 Sredstva za delo na področju kulture 31,000.000
80
81 41 Socialno varstvo 9,500.000
82 410 Sredstva za delo v socialnem varstvu 9,500.000
83
84 41 Šport 5,400.000
85 410 Sredstva za delo v športu 5,400.000
86
87 41 Zdravstvo 1,600.000
88 410 Sredstva za zdravstvo 1,600.000
89 SOCIALNI TRANSFERJI V DRUŽBENIH DEJAVNOSTIH 31,800.000
90 42 Predšolska vzgoja 2,600.000
91 4200 Diferencirana cena zunanji vrtci 2,000.000
92 4200 Sofinanciranje bolnišničnega oddelka MS 600.000
93 42 Štipendije 4,000.000
94 426 Republiške kadrovske štipendije 4,000.000
95 42 Socialno varstvo 4,200.000
96 4210 Socialnovarstvene storitve in dajatve 1,100.000
97 4210 Subvencioniranje stanarin 3,000.000
98 4210 Skupina za samopomoč v Domu Lukavci 100.000
99 42 Zdravstvo 21,000.000
100 428 Zdravstveno varstvo občanov 21,000.000
101 DOTACIJE V DRUŽBENIH DEJAVNOSTIH 29,590.000
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Zap. Sin. Analit. Naziv Plan
št. kto kto proračunske 1998

postavke

1 2 3 4 5
102 43 Kultura 13,000.000
103 4300 Financiranje dejavnosti ZKO 1,850.000
104 4300 Kulturne akcije in prireditve 1,950.000
105 4300 Financiranje dejavnosti kulturnih društev 7,800.000
106 4300 Sredstva za nakup knjig v knjižnici 1,400.000
107 43 Socialno varstvo 1,600.000
108 434 Financiranje humanitarnih organizacij 1,600.000
109 43 Šport 14,690.000
110 4360 Financiranje dejavnosti športne zveze 1,190.000
111 4360 Financiranje dejavnosti športnih društev 12,572.000
112 4360 Vzdrževanje športnih objektov 928.000
113 43 Predšolska vzgoja 300.000
114 436 Zveza prijateljev mladine Ljutomer 300.000
115 PLAČILO STORITEV V DRUŽBENIH DEJAVNOSTIH 82,370.000
116 44 Šolstvo 33,130.000
117 4450 Prevozi šoloobveznih otrok 29,000.000
118 4450 Občinske kadrovske štipendije, študijske pomoči 1,150.000
119 4450 Drugi dodatni progami šol 1,800.000
120 4450 Izobraževanje učiteljev - glasbena šola 180.000
121 4450 Sofinanciranje raziskovalnega dela učencev in dijakov 1,000.000
122 44 Socialno varstvo 47,420.000
123 4440 Domska oskrba in zavodsko varstvo občanov 41,000.000
124 4440 Javna dela socialnovarstvenih programov 5,900.000
125 4440 Kolonije in šola v naravi 520.000
126 44 Zdravstvo 1,600.000
127 442 Sredstva za mrliške oglede 1,600.000
128 44 Šport 220.000
129 446 Medobčinska športna tekmovanja in prireditve 220.000
130 SUBVENCIJE, INTERVENCIJE IN DRUGA PLAČILA 141,915.539
131 45 Plačila storitev v cestni dejavnosti 36,482.000
132 4510 Vzdrževanje lokalnih cest 26,000.000
133 4510 Vzdrževanje odsekov poškodovanih po zimi 1995/96/97 4,032.000
134 4510 Zimska služba na lokalnih cestah 6,450.000
135 45 Financiranje krajevnih skupnosti 50,700.000
136 4520 Sredstva za kolektivno komunalo v KS 35,000.000
137 4520 Sofinanciranje plač tajnikov v krajevnih skupnostih 11,000.000
138 4520 Zimska služba na krajevnih cestah 700.000
139 4520 Javna dela v krajevnih skupnostih 4,000.000
140 45 Sredstva za kmetijstvo 25,933.539
141 4530 Sredstva za kmetijske programe 16,399.539
142 4530 Finančne intervencije za kmetijske programe 2,230.000
143 4530 Kmetijsko zemljiški programi 4,000.000
144 4530 Sredstva za veterinarske storitve 2,250.000
145 4530 Sofinanciranje vzdrževanja goznih cest 1,000.000
146 4530 Sofinanciranje odstrela lisic 54.000
147 45 Sredstva za programe CRPOV 1,000.000
148 450 Sofinanciranje programa CRPOV 1,000.000
149 45 Sredstva za zaščito in reševanje 24,600.000
150 4540 Financiranje požarne varnosti 15,000.000
151 4540 Sredstva požarnega sklada 4,000.000
152 4540 Sredstva za civilno zaščito 5,600.000
153 45 Sredstva za turizem 3,200.000
154 455 Uporaba sredstev krajevne (turistične) takse 3,200.000
155 SREDSTVA REŽIJSKEGA OBRATA IN OBČINSKIH SKLADOV 119,293.407
156 43 Sredstva režijskega obrata 78,043.407
157 4390 Financiranje programov režijskega obrata 48,217.587
158 4390 Financiranje programov iz leta 1997 29,825.820
159 43 Sredstva za razvojne programe v gospodarstvu 3,000.000
160 4390 Financiranje programov sklada za razvoj 3,000.000
161 43 Sredstva za stanovanjske programe 38,250.000
162 4390 Financiranje programa stanovanjskega sklada 11,000.000
163 4390 Financiranje programa stanovanjskega sklada iz leta 1997 27,250.000
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Zap. Sin. Analit. Naziv Plan
št. kto kto proračunske 1998

postavke

1 2 3 4 5
164 DRUGI ODHODKI OBČINSKEGA PRORAČUNA 41,036.796
165 46 Financiranje drugih javnih potreb 31,281.565
166 4670 Sofinanciranje institucij (UIS Ljutomer) 400.000
167 4670 Sofinanciranje projekta Podravje, Prlekija 0
168 4670 Postavitev in vzdrževanje grobišč ter obeležij 1,000.000
169 4670 Prireditve v okviru decembrskih praznovanj 570.000
170 4670 Sredstva za upravljanje mestne hiše 5,000.000
171 4670 Sofinanciranje Ustanove dr. Antona Trstenjaka 1,230.000
172 4670 Promocijske aktivnosti občine 1,380.000
173 4670 Odškodnine in sodne poravnave 0
174 4670 Zavarovanje občinskega premoženja 6,600.000
175 4670 Sofinanciranje Sklada Viktorja in Julijane Kukovec 500.000
176 4671 Stroški upravljanja premoženja 900.000
177 4671 Plačila provizij bančnega poslovanja 71.565
178 4671 Sredstva za obresti za najete kredite 6,000.000
179 4671 Sredstva Slovenskih častnikov, Združenje Sever, ZZB 750.000
180 4671 Sredstva za Svet za preventivo v cestnem prometu 580.000
181 4671 Sejemska predstavitev gospodarstva 800.000
182 4671 Financiranje ureditve hipodroma v Ljutomeru 2,000.000
183 4671 Izdelava prostorskih aktov, zazidalnih in ureditvenih načrtov 3,500.000
184 46 Financiranje političnih strank 3,700.000
185 462 Financiranje parlamentarnih strank 3,700.000
186 46 Drugi odhodki občinskega proračuna 6,055.231
187 4680 Sofinanciranje lokalnih medijev 500.000
188 4680 Sofinanciranje Prleškega študentskega kluba 210.000
189 4680 Sofinanciranje Prleške razvojne koalicije 600.000
190 4680 Sofinanciranje kreiranja programov javnih del DART 300.000
191 4680 Obveznosti do državnega proračuna - prenakazilo takse 945.231
192 4680 130. Obletnica I. Slov. tabora v Ljutomeru in občinski praznik 3,500.000
193 INVESTICIJSKI ODHODKI OBČINSKEGA PRORAČUNA 333,934.829
194 47 Investicije v komunalni dejavnosti 125,050.061
195 4700 Sanacija cevovoda Lukavci-Branoslavci 9,801.000
196 4700 Sanacija zbirnega zajetja vode v Mali Nedelji in Kuršincih 4,000.000
197 4700 Čistilna naprava Banovci 4,000.000
198 4700 Vodovod Noršinci-Ljutomer 2,000.000
199 4700 Čistilna naprava v Veržeju 0
200 4700 Kanalizacija s čistilno napravo v Ljutomeru 95,049.061
201 4700 Kanalizacija Boreci, Križevci, Lukavci 0
202 4700 Kanalizacija črpališča na Moti 0
203 4700 Sanacija in urejanje centralne deponije odpadkov 5,000.000
204 4700 Zbiranje in odvoz posebnih in kosovnih odpadkov 3,000.000
205 4701 Izgradnja magistralnega komunalnega omrežja 0
206 4701 Rekonstrukcija salonitnih cevi 0
207 4701 Sanacija mostu na Veščici 0
208 4701 Ureditev ležečih policajev 600.000
209 4701 Stimulacija za ekološko sprejemljive tehnologije 200.000
210 4701 Sofinanciranje ceste v Rinčetovo grabo 400.000
211 4701 Sanacija razsvetljave v Mali Nedelji 0
212 4701 Odškodnine vodovarstvenih pasov na črpališčih 1,000.000
213 47 Investicije v cestni dejavnosti 68,230.557
214 4710 Cesta Krapje-Veržej 0
215 4710 Cesta Cezanjevci-Lukavci 19,500.000
216 4710 Moravski vrh- Novi vrh 0
217 4710 Cesta Mota-Razkrižje 15,125.557
218 4710 Modernizacija ceste Trnovci 2,600.000
219 4710 Cesta 4912 - dolg leta 1994 2,600.000
220 4710 Sanacija mostu na Cvenu 0
221 4710 Odsek Moravci-Moravski breg 8,000.000
222 4710 Odmera cest in nastavitev katastra cest 2,000.000
223 4710 Cesta Radoslavci-Gajševci 2,700.000
224 4711 Dokončno plačilo modernizacije l. cest iz preteklih let 6,125.000
225 4711 Preplastitev ceste Slamnjak do spomenika 3,300.000
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Zap. Sin. Analit. Naziv Plan
št. kto kto proračunske 1998

postavke

1 2 3 4 5

226 4711 Preplastitev ceste Pristava 3,500.000
227 4711 Cesta Zgornji Kamenščak-Tomaž 1,000.000
228 4711 Cesta Bodislavci 1,780.000
229 47 Investicije v družbenih dejavnostih 81,276.000
230 4730 Vrtec Cven - novogradnja in adaptacija osnovne šole 65,000.000
231 4730 Vzdrževalna dela v Osnovni šoli Križevci 1,000.000
232 4730 OŠ Ivana Cankarja Ljutomer - kuhinjska peč 0
233 4730 Zavod za kulturo in izobraževanje – oprema knjižnice 0
234 4730 Kapela Sv. Ane v Križevcih 0
235 4730 Investicije v kulturi- Razkrižje, Mala Nedelja, Ljutomer 2,500.000
236 4730 Nabava RTG aparata - odplačilo anuitet 5,200.000
237 4730 Obnova Partizana Ljutomer - dokončanje del 0
238 4730 Okolica vrtca Ljutomer - dokončanje 0
239 4731 Sanacija strehe na OŠ Razkrižje 2,400.000
240 4731 Dokončanje objekta Zdravstvenega doma 0
241 4731 Preplastitev igrišč v Cezanjevcih in Razkrižju 1,500.000
242 4731 Glasbena šola - popravilo dimnika 0
243 4731 OŠ Mala Nedelja - plačilo zadržanega dela 876.000
244 4731 Priključek VIZ Veržeja na čistilno napravo 0
245 4731 Ležalniji za vrtec Križevci 0
246 4731 Sanacija sanitarij v vrtcu Gresovščak 0
247 4731 Delna obnova kuhinje v vrtcu Veržej 0
248 4731 Sofinanciranje Zdravstvene postaje v Križevcih 0
249 4732 Obnova atletske steze na nogometnem igrišču Ljutomer 1,800.000
250 4732 Kurilnica OŠ Cvetko Golar 1,000.000
251 47 Investicije za potrebe uprave in organov občine 2,000.000
252 4740 Vzdrževanje upravne zgradbe 2,000.000
253 4740 Druge investicije 0
254 47 Druge javne investicije 37,378.211
255 4770 Izgradnja doma starejših občanov v Ljutomeru 24,000.000
256 4770 Sofinanciranje bazena v Ljutomeru 500.000
257 4770 Vrtina Ljut-1, raziskovalni projekt 0
258 4770 Spomenik žrtvam vojne 0
259 4770 Nova izmera naselja Banovci 0
260 4770 Sanacija plazov - elementar 3,000.000
261 4770 Obnova zemljiško katastrskih evidenc 1,600.000
262 4770 Investicije v požarno varnost 3,238.211
263 4770 Vzdrževanje centra ZA-RE Bodislavci 540.000
264 4770 Sanacija strehe na gasilskem domu Ključarovci 500.000
265 4771 Gasilski dom Kamenščak 0
266 4771 Gasilski dom Mala Nedelja 0
267 4771 Gasilski dom Precetinci 0
268 4771 Gasilski dom Radomerje 0
269 4771 Gasilski dom Pristava 0
270 4771 Gasilsko vozilo Stara Nova vas 0
271 4771 Aeroklub Prlek 350.000
272 4771 Sofinanciranje opreme zaščita in reševanje 0
273 4771 Ureditev mansarde v Gimnaziji F. Miklošiča Ljutomer 650.000
274 4771 Varovanje naravne dediščine - zaščita hrastov, štorklje 1,000.000
275 4772 Sanacija slačilnic na nogometnem igrišču Ljutomer 1,500.000
276 4772 Revitalizacija struge Gosp. Murica 500.000
277 47 Investicije in vzdrževanje stanovanjskega gospodarstva 20,000.000
278 4780 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov 20,000.000
279 4780 Investicije v stanovanjsko dejavnost 0
280 SREDSTVA REZERV 3,000.000
281 48 Sredstva rezerv
282 483 Sredstva za stalno proračunsko rezervo 1,000.000
283 489 Tekoča proračunska rezerva 2,000.000
284 POSLOVNI IZID -22,500.000
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285 FINANČNI TOKOVI
286 RAČUN FINANCIRANJA
287 77 Najem posojila 49,000.000
288 48 Odplačilo glavnice posojil 26,500.000
289 NETO ZADOLŽEVANJE 22,500.000
290 SREDSTVA PRORAČUNA 0

MEŽICA

2088. Odlok o grbu, zastavi, občinskem prazniku in
priznanjih v Občini Mežica

Na podlagi 16. in 93. člena statuta Občine Mežica
(MUV, št. 7/95) je občinski svet na 40. seji dne 18. 5.
1998 sprejel

O D L O K
o grbu, zastavi, občinskem prazniku in priznanjih

v Občini Mežica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok ureja velikost in obliko grba in zastave občine

ter način njune uporabe.
S tem odlokom se določa tudi praznik občine ter ob-

činska priznanja.

2. člen

Grb in zastava občine se uporabljata le v obliki in vsebi-
ni ter na način, ki je določen s tem odlokom.

II. GRB OBČINE MEŽICA

3. člen

Grb Občine Mežica ima v osnovi svetlo modro polje, ki
je postavljeno na spodnje sivo polje, v katerem je veliko
svetlo zeleno polje, ki predstavlja celoten prostor Občine
Mežica, neposredno pa tudi goro Peco. Okrog tega polja je
pravilno razporejenih pet manjših temno zelenih polj, ki pred-
stavljajo pet okoliških hribov, ki obdajajo Mežico.

Na vrhu krožne kompozicije je stilizirana podoba Kralja
Matjaža, ki je simbol Mežice, na osrednjem zelenem polju
so prekrižana rudarska kladiva.

III. ZASTAVA OBČINE

4. člen
Zastava Občine Mežica je zelene barve, z ozkim rume-

no črnim robom, na zelenem polju je občinski grb. Grb se
uporablja v barvni kombinaciji.

IV. UPORABA GRBA IN ZASTAVE

5. člen
Grb se praviloma uporablja v barvni upodobitvi. Izjemo-

ma se uporablja enobarvno v črno-beli upodobitvi.

6. člen
Grb se uporablja:
– v pečatu, štampiljkah in oznakah dokumentov orga-

nov občine,
– v prostorih in na poslopjih, kjer je sedež občine,
– na vabilih, čestitkah, vizitkah in podobnih izkazih, ki

jih uporablja občina,
– na svečanih sejah občinskega sveta, ob praznikih,

prireditvah in proslavah občine,
– na neprometnih znakih, ki označujejo območje občine,
– v drugih primerih, če uporaba grba ni v nasprotju s

tem odlokom.

7. člen
O uporabi grba v primerih določenim z zadnjo alineo

odloča župan občine.

8. člen
Zastava občine se izobesi ob praznikih in spominskih

dnevih občine ter ob praznikih Republike Slovenije skupaj z
zastavo Republike Slovenije.

Zastava se izobesi tudi v času obiskov uradnih delega-
cij in predstavnikov.

Zastava na pol droga se izobesi v znak žalovanja.

9. člen
Zastava je izobešena:
– ob mednarodnih, državnih in medobčinskih sreča-

njih, športnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih, kulturnih
in drugih prireditvah ter javnih shodih.

10. člen
Grb in zastava skupaj ali vsak posebej se lahko uporab-

ljata tudi v informativno propagandne namene. Uporabnik
mora predložiti osnutek ali vzorec takšne rabe v potrditev
občinskemu uradu.

11. člen
Dovoljenje za uporabo grba in zastave ali vsakega

posebej oziroma odločbo o njegovi zavrnitvi izda občinski
urad.

V dovoljenju iz prvega odstavka tega člena se določijo
pogoji, pod katerimi se dovoljuje uporaba grba oziroma za-
stave in določi rok, do katerega je dovoljena uporaba.
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V. OBČINSKI PRAZNIK

12. člen
Občinski praznik je 4. decembra.
4. december so mežiški rudarji v preteklosti proslavljali

kot svoj stanovski praznik.

13. člen
Občina Mežica poskrbi za primerno obeležitev praznika.

VI. PRIZNANJA OBČINE MEŽICA

14. člen
Občina Mežica podeljuje naslednja priznanja:
– zlati grb,
– priznanje občine,
– Möderndorferjevo značko,
– naziv “častni občan Občine Mežica”.

15. člen
Zlati grb Občine Mežica podeljuje občinski svet občine

najzaslužnejšim občanom, samostojnim podjetnikom, prav-
nim osebam, društvom in organizacijam, ki so s svojim de-
lom znatno prispevali k razvoju kraja ali ugledu kraja. Zlati
grb Občine Mežica podeljuje občinski svet na predlog od-
bora za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

16. člen
Župan lahko podeljuje priznanje občine, posameznikom

samostojnim podjetnikom, pravnim osebam, društvom in or-
ganizacijam za pomembne dosežke ali jubileje. Priznanje ob-
čine se podeli ob jubileju oziroma pomembnih dosežkih.

17. člen
Učencem, ki so vseh osem razredov osnovne šole

končali z odličnim uspehom, se podeli Möderndorferjeva
značka. Möderndorferjevo značko podeljuje župan ob za-
ključku osnovnošolskega izobraževanja.

18. člen
Za posebne zasluge lahko občina posameznikom, ki

so s svojim delom in ustvarjalnostjo pomembno prispevali k
ugledu kraja, podeli naziv “častni občan Občine Mežica”.

Naziv častni občan lahko podeli tudi posameznikom, ki
niso občani občine, in so bili rojeni na območju občine, ali
so določen čas živeli na območju občine, ali so svojim
delovanjem in dosežki bistveno prispevali k ugledu kraja.

Naziv “častni občan Občine Mežica” podeli občinski
svet na svečani seji.

Naziv “častni občan Občine Mežica” podeli občinski
svet na predlog odbora za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.

VII. KAZENSKA DOLOČBA

19. člen
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje pravna ose-

ba ali samostojni podjetnik posameznik:
1. če uporablja grb ali zastavo v obliki ali z vsebino, ki je

v nasprotju s tem odlokom,
2. če zavaruje ali uporablja kot znamko, model oziroma

vzorec ter za označevanje blaga in storitev grb ali zastavo ali
njune sestavne dele,

3. če uporablja grb ali zastavo brez izdanega dovoljenja
ali v nasprotju z izdanim dovoljenjem,

4. če uporablja zastavo, ki je poškodovana ali po zuna-
njosti neprimerna za uporabo.

Z denarno kaznijo 15.000 SIT se kaznuje odgovorna
oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka
tega člena.

Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek
posameznik, ki stori prekršek iz prve točke tega člena.

VII. KONČNI DOLOČBI

20. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojni

občinski organ.

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

nem listu RS.

Št. 015-03-3/98
Mežica, dne 19. maja 1998.

Podpredsednik
Občinskega sveta

občine Mežica
Zoran Mlakar l. r.

2089. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Mežica

Na podlagi 5., 6., 40. in 42. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44 /97) in 25. člena zakona o
prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90
in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93) ter 7., 9. in
16. člena statuta Občine Mežica (MUV, št. 7/95) je Občin-
ski svet občine Mežica na 40. seji dne 18. 5. 1998 sprejel

O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

v Občini Mežica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
V Občini Mežica se za uporabo stavbnega zemljišča na

območjih, ki jih določa ta odlok, plačuje nadomestilo za
uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: nado-
mestilo).

II. OBMOČJA, KJER SE PLAČUJE NADOMESTILO

2. člen
Območja, kjer se plačuje nadomestilo:
I. A območje – centralni del mesta Mežica,
I. območje – Ožje območje mesta Mežica razen zem-

ljišč opredeljenih v I A območju,
II. območje – Širše območje mesta Mežica,
III. območje – Obrobna naselja naselbinskega jedra

Mežica,
IV. območje – V ostalem območju občine opredeljena

stavbna zemljišča, ki so z urbanističnimi akti določena kot
stavbna zemljišča.
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I. O. C. območje – industrijske in obrtne cone.
Območja so detajlno razvidna iz grafične priloge “Ob-

močje stavbnih zemljišč v Občini Mežica”. Meje posameznih
naselij so vrisane v PKN-5.

III. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA

3. člen
Nadomestilo se plačuje 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 čes, kabineti ipd.) ter čista tlorisna
površina garaže za osebne avtomobile.

B) Poslovne površine, v katero spada čista tlorisna
površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funk-
cionalno vezani s poslovnim prostorom (sanitarije, umivalni-
ce, skladišča, garderobe, pisarne, hodniki ipd.) ter parki-
rišča in dvorišča, v katero spadajo utrjene površine (asfalt,
tlakovci, beton).

Od površin pod A) se nadomestilo plačuje od dneva
vselitve v stanovanjsko hišo.

Od površin pod B) se nadomestilo plačuje od dneva
pričetka poslovanja v poslovnih prostorih.

2. Nezazidano 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. čle-
nu tega odloka.

Za nezazidana stavbna zemljišča iz prejšnjega odstavka
se plačuje 30% izračunane vrednosti 4. člena tega odloka.

4. člen
Število točk za stanovanjsko površino znaša:
Počitniška hiša 500
Stanovanjska hiša 400
Vrstna hiša 300
Stanovanje v bloku 250

5. člen
Število točk za poslovne površine znaša:
Banka, zavarovalnica, finančne storitve,

posredovanje 2000
Gostinstvo, trgovina 1500
Obrtna dejavnost (osebne storitve in promet) 1000
Industrija, rudarstvo in gradbeništvo 800
Javna uprava 500
Zdravstvo, šolstvo 400
Kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo 300

Nepokrita skladišča, parkirni prostori gospodarskih sub-
jektov, pravnih oseb in društev, ki se ukvarjajo s pridobitno
dejavnostjo, delavnice na prostem, teniška igrišča, odprti
bazeni so po tem odloku poslovne površine in se jih točkuje
po vrsti dejavnosti, kot določa 5. člen tega odloka. Za nave-
dene površine se plačuje 30 % vrednosti pozidanih površin.

6. člen
Število točk iz 4. ali 5. člena korigiramo s količnikom

območja kjer se nadomestilo obračuna
I. A območje 4
I območje 3,5
II. območje 3
III. območje 2,5
IV. območje 1,5
I. O. C.  3,5

IV. OBRAČUN NADOMESTILA

7. člen
Letna višina nadomestila po merilih tega odloka se

določi tako, da se število točk iz 4. ali 5. člena korigira s
količnikom iz 6. člena. Dobljene točke se pomnožijo s kva-
draturo stanovanjske ali poslovne površine oziroma s površi-
no zavezančevega nezazidanega zemljišča in z vrednostjo
točke za izračun nadomestila.

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

nega zemljišča so prihodek proračuna Občine Mežica in se
uporabljajo za investicije v infrastrukturo ter urejanje komu-
nalnih zadev v Občini Mežica.

9. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča na območju Občine Mežica določi za
vsako leto s sklepom Občinski svet občine Mežica na pred-
log župana občine.

V. PLAČILO NADOMESTILA

10. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča mora pla-

čati neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela
stavbe (imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik, najem-
nik stanovanja ali poslovnega prostora).

V primeru neplačila nadomestila vodi izterjavo pristojni
davčni organ oziroma pristojno sodišče.

Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu na pod-
lagi podatkov režijskega obrata Občine Mežica pristojni davč-
ni organ.

11. člen
Zavezanci so dolžni Občini Mežica posredovati vse

podatke za izračun nadomestila in sodelovati pri nastavitvi
evidence.

Zavezanci morajo prijaviti Občini Mežica tudi vse spre-
membe in sicer v trideset dneh po nastali spremembi v zvezi
z uporabo stavbnega zemljišča.

Če nastane sprememba med letom, se le-ta upošteva
od prvega v naslednjem mesecu po poteku meseca, v kate-
rem je sprememba nastala.

Nadzor nad izvajanjem določil iz prejšnih odstavkov
tega člena opravlja strokovna služba Občine Mežica.

IV. OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA

12. člen
Nadomestilo se ne plačuje za zemljišča, ki se uporab-

ljajo za potrebe obrambe in zaščite, za objekte, ki jih upo-
rabljajo verske skupnosti za svojo versko dejavnost ter za
objekte v uporabi Rdečega križa, Karitasa, gasilskih društev
in drugih podobnih organizacij.

Objekti, ki imajo status kulturnega spomenika in sakral-
ni objekti so oproščeni plačila nadomestila.

Nadomestila so oproščeni kmetijsko-gospodarski ob-
jekti.

Plačilo nadomestila so oproščeni tudi občani, ki preje-
majo denarni dodatek kot edini vir. Pri oprostitvi plačila se
upoštevajo merila in pogoji zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 54/92).
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Občina Mežica lahko tudi v drugih primerih (elementar-
ne ali druge nezgode, bolezen v družini, invalidnost itd.),
skladno z zakonom o davkih občanov zavezance oprosti
plačevanje nadomestila, če ugotovi, da bi plačevanje nado-
mestila ogrožalo socialno varnost zavezanca in njegove dru-
žine.

O oprostitvi odloča na podlagi zahtevka zavezanca
Občinski svet občine Mežica na podlagi mnenja odbora za
socialne zadeve.

VII. KAZENSKA DOLOČBA

13. člen
Pravna oseba, ki ne vloži prijave za nadomestilo, ali ne

prijavi pravilnih površin oziroma sprememb (11. člen odlo-
ka); se kaznuje z denarno kaznijo od 200.000 do
1,000.000 SIT.

Z denarno kaznijo od 20.000 do 120.000 SIT se
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekr-
šek iz prvega odstavka tega člena.

Z denarno kaznijo od 20.000 do 120.000 SIT se
kaznuje tudi občan, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.

VIII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

14. člen

Od dneva objave v Uradnem listu RS, velja odlok o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Meži-
ca za vse pravne osebe, za fizične osebe pa se na območju
Občine Mežica v letu 1998 uporablja odlok o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ravne na Ko-
roškem z dne 21. 11. 1991 (MUV, št. 19/91).

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

nem listu RS.

Št. 015-03-1/98
Mežica, dne 19. maja 1998.

Podpredsednik
Občinskega sveta

občine Mežica
Zoran Mlakar l. r.

2090.  Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo
uporabnikov javnih dobrin v Občini Mežica

Na podlagi 14., 15. in 16. člena zakona o gospodar-
skih javnih službah (Uradni list RS, št. 23/93), 7. člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni sa-
moupravi (Uradni list RS, št. 14/ 95), 24., 25., 26. in
27. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini
Mežica (Uradni list RS, št. 39/97 ter 7. člena statuta Obči-
ne Mežica (MUV, št. 7/95) je Občinski svet občine Mežica
na svoji 40. seji dne 18. 5. 1998 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih

dobrin v Občini Mežica

1. člen
V Občini Mežica se ustanovi Svet za varstvo uporabni-

kov javnih dobrin (v nadaljevanju: svet) kot skupen organ za
vse gospodarske javne službe.

2. člen
 Svet opravlja naslednje naloge:
– varuje interese uporabnikov javnih dobrin in daje or-

ganom Občine Mežica pripombe in predloge v zvezi z izvaja-
njem gospodarskih javnih služb z namenom, da le-ti sprej-
mejo potrebne ukrepe za zagotavljanje varstva uporabnikov
javnih dobrin,

– zastopa interese uporabnikov v zvezi z načrtovanjem
in financiranjem javnih služb ter s tem povezanih objektov in
naprav v razmerju do pristojnih služb Občine Mežica,

– zastopa interese uporabnikov v razmerju do izvajal-
cev storitev, opozarja na pomanjkljivosti in predlaga izbolj-
šave,

– opravlja druge naloge v skladu s pravili in drugimi akti
o delu in poslovanju.

3. člen
Če uporabnik meni, da je izvajalec gospodarske javne

službe kršil njegovo pravico, lahko od pristojnega občinske-
ga organa zahteva izdajo odločbe v kateri naj se odloči o tej
pravici.

4. člen
Pristojni organi Občine Mežica so dolžni obravnavati

pripombe, predloge in priporočila sveta za varstvo potrošni-
kov in posameznega uporabnika in ga o svojih stališčih
seznaniti najkasneje v roku 30 dni od dneva, ko je bila dana
pisna pripomba, predlog ali priporočilo.

5. člen
Materialne, finančne, strokovne ter administrativne po-

goje za delo Sveta za varstvo uporabnikov zagotavlja Občina
Mežica.

6. člen
Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin je sestavljen

iz uporabnikov javnih dobrin in ima 5 članov. Svet za varstvo
uporabnikov imenuje Občinski svet občine Mežica. Pred-
sednika sveta za varstvo uporabnikov izvolijo člani sveta za
varstvo uporabnikov na svoji prvi seji.

V svet za varstvo uporabnikov ni možno imenovati zapo-
slenih v javnem podjetju, ki opravljajo gospodarske javne
službe.

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

nem listu RS.

Št. 015-03-4/98
Mežica, dne 19. maja 1998.

Podpredsednik
Občinskega sveta

občine Mežica
Zoran Mlakar l. r.
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2091.  Odlok o reji, registraciji in označevanju psov

Na podlagi določb zakona o veterinarstvu (Uradni list
RS, št. 82/94) 3., 25., in 241. člena zakona o prekrških
(Uradni list  SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni
list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93) ter skladno s 7. členom
statuta občine Mežica (MUV št. 7/95) je občinski svet na
40. seji, dne 18. 5. 1998 sprejel

O D L O K
   o reji, registraciji in označevanju psov

1. člen
Ta odlok ureja bivanje, rejo, registracijo, cepljenje in

označevanje psov ter postopek z neregistriranimi in necep-
ljenimi psi na območju Občine Mežica. Hkrati pa določa
višino takse, ki jo morajo plačevati lastniki psov na območju
Občine Mežica.

2. člen
V individualnih stanovanjskih hišah je dovoljeno rediti

pse in mačke brez predhodnega soglasja neposrednih so-
sedov.

V več stanovanjskih zgradbah pa je potrebno pridobiti
predhodno soglasje ostalih lastnikov stanovanj v stanovanj-
skem objektu.

3. člen
Posestnik psa je dolžan psa starejšega od treh mese-

cev prijaviti v 8 dneh.
Če se lastnik s psom začasno zadržuje ali pusti psa v

reji na področju občine dalj kot 90 dni, mora žival prijaviti v 8
dneh po prihodu.

4. člen
Lastnik prijavi psa Veterinarski postaji Prevalje (v nadalj-

njem besedilu: pooblaščena veterinarska organizacija), ki
vodi evidenco o prijavi, odjavi in cepljenju psov.

5. člen
V evidenco o prijavi, odjavi in cepljenjih psa se vpiše:

lastništvo, identiteta psa in njegova registerska številka.
V evidenco o prijavi, odjavi in cepljenjih psa se vpisuje-

jo po predpisanem obrazcu podatki, ki so pomembni za
preprečevanje, zatiranje in izkoreninjenje stekline.

6. člen
Organizaciji – veterinarski službi kjer je pes prijavljen,

je posestnik dolžan v treh dneh prijaviti pogin, odtujitev,
pobeg ter vsako drugo spremembo v reji psa.

Prijava in odjava psa za vpis ali izbris iz evidence ter
izdaja pasje znamke se opravi na stroške lastnika psa.

Lastnik oziroma posestnik psa mora vsako leto porav-
nati takso v višini 3.000 SIT. Taksa se poravna na ŽR Obči-
ne Mežica v prvem kvartalu tekočega leta. Lastniki psov
bodo za plačilo prejeli položnice.

Plačila takse so oproščeni lastniki psov čuvajev na
kmečkih gospodarstvih, šolani psi za potebe invalidov, služ-
beni psi in registrirani psi pri lovski družini.

Taksa se namensko porabi za kinološke potrebe.

7. člen
Psom je potrebno zagotoviti toplo in suho zavetje,

ustrezen obrok hrane, stalno svežo pitno vodo in primeren

senčen prostor. Lastnik mora psa ustrezno zaščititi in oči-
stiti zunanjih in notranjih zajedalcev (bolhe, klopi, gliste,
trakulje itd.).

Prepovedano je vsakršno fizično nasilje in nehumano
uničevanje psov ter drugih živali.

8. člen
Lastnik psa je dolžan skrbeti, da pes ne ogroža ljudi in

živali. Popadljivi psi in psi, ki jih imajo lastniki v strnjenih
naseljih, morajo biti v ograjenem oziroma svetlem prostoru
ali pa na verigi. Če je pes privezan veriga ne sme biti krajša
kot 3m.

Posestnik živali mora namestiti viden opozorilni napis
“HUD PES”.

9. člen
Če je pes nevaren za okolico in ga ni možno dovolj

zavarovati ali če lastnik v nasprotju z določbami tega odloka
in odloka o hišnem redu psa zanemarja, se psa odvzame,
odda primernemu interesentu ali humano pokonča na lastni-
kove stroške.

Sklep po prvem odstavku tega člena izda upravi pristo-
jen občinski organ veterinarske inšpekcije.

10. člen
Posestnik je dolžan skrbeti, da se pes ne giblje prosto

brez nadzorstva.
Po ulicah in trgih strnjenih naselij se sme psa voditi le

na vrvici, pes pa mora nositi tudi nagobčnik.

11. člen
Pse in druge živali ni dovoljeno voditi ali puščati v javne

in poslovne prostore, otroška igrišča in pokopališča, zeleni-
ce in parke, ki so ustrezno vzdrževani.

Lastniki oziroma upravljalci javnih in poslovnih prosto-
rov so dolžni kršitelje določil iz prvega odstavka tega člena
opozoriti oziroma obvestiti pristojne nadzorne organe, nave-
dene v 23. členu tega odloka.

12. člen
Lastniki oziroma spremljevalci psov morajo z javnih po-

vršin, cest, poti, stopnišč in vhodov stanovanjskih zgradb na
območju naselij, ki se urejajo z urbanističnimi zazidalnimi
načrti, sproti odstranjevati iztrebke psov. V ta namen morajo
lastniki oziroma posestniki psov ob vodenju psa imeti pri
sebi obvezno ustrezen pribor.

13. člen
Zaradi preprečevanja širjenja nevarnih kužnih bolezni,

veterinarski inšpektor odredi, da morajo biti psi zaprti ali
privezani na verigi, zunaj bivališča pa se lahko gibljejo le z
nagobčnikom in na vrvici.

Če je pes prenašalec nevarnih zajedalskih bolezni, lah-
ko pristojna veterinarska inšpekcija odredi obvezno zdravlje-
nje psa na lastnikove stroške.

14. člen
Prepovedano je imeti pse na podstrešjih, v kleteh in

drugih neprimernih prostorih. Balkoni in terase nadstropnih
stavb ne smejo biti psom stalno bivališče.

15. člen
Psi starejši od štirih mesecev morajo biti preventivno

cepljeni proti steklini.
Na javni razglas o preventivnem cepljenju mora posest-

nik psa pripeljati na določeno zbirno mesto.
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16. člen
Če se pri psu, mački ali drugih živalih pojavijo znaki, ki

vzbujajo sum, da je žival zbolela ali poginila za steklino
(spremenjeno vedenje in močna razdraženost ali potrtost,
napadi na druge živali ali ljudi brez vzroka, ohromelost spod-
nje čeljusti ali zadnjega dela telesa, močno slinjenje), mora
posestnik tako žival takoj izolirati v poseben, dobro zaprt
prostor, ločeno od ljudi in živali, sum bolezni pa nemudoma
prijaviti pristojni veterinarski organizaciji ali veterinarski inš-
pekciji.

17. člen
Če pes ali mačka z ugrizom ali s praskanjem poškoduje

človeka, mora poškodovanec ali oseba, ki to vidi, o tem
takoj obvestiti najbližnjo veterinarsko in zdravstveno organi-
zacijo.

Žival iz prvega odstavka tega člena mora biti 10 dni
pod veterinarskim nadzorom. Za psa velja to neglede na to,
če je bil cepljen proti steklini ali ne.

Po prijavi poškodbe opravlja vetrinarsko nadzorstvo ži-
vali pooblaščena veterinarska organizacija.

Stroške za veterinarsko nadzorstvo živali, ki je poško-
dovala človeka nosi posestnik živali.

18. člen
Da se prepreči širjenje stekline in drugih nalezljivih

bolezni, ki jih prinašajo psi in druge živali ter da se prepreču-
je škoda, mora veterinarsko-higienska služba v občasnih
akcijah loviti živali brez lastnikov in pse, ki ne nosijo pasjih
znamkic ali se gibljejo brez nadzorstva. Pri lovu je potrebno
upoštevati principe humanosti.

Žival, ki je bila ulovljena v okoliščinah iz prvega odstav-
ka tega člena, se na zahtevo vrne lastniku, če ta dokaže
lastništvo živali, evidenco o prijavi, odjavi in cepljenju psa.

Za ulovljeno žival je organizirano zatočišče na prostoru
Kinološkega društva Mežica.

19. člen
Lastnik lahko zahteva vrnitev psa v času 4 dni od dne-

va, ko je bil pes ulovljen, mora pa povrniti stroške, ki so
nastali z lovom in oskrbo psa.

Če lastnik ne zahteva v določenem roku psa ali če ne
plača stroškov lova in oskrbe, se pes izroči v last zainteresi-
rani osebi ali humano pokonča, usmrtitev pa se financira iz
občinske takse (6. člen).

20. člen
Veterinarska inšpekcija lahko v primeru nevarnosti – v

okviru 18. člena tega odloka pooblasti za opravljanje nalog
tudi lovsko ali drugo organizacijo.

21. člen
O vlogah občanov, ki se nanašajo na 18. člen in

19. člen tega odloka, odloča v upravnem postopku pristojni
veterinarski inšpektor.

22. člen
Kdor na javnem mestu najde poškodovano ali poginje-

no žival, mora o tem takoj obvestiti Veterinarski zavod Slove-
nije oziroma pooblaščeno Veterinarsko organizacijo, ki žival
ali truplo odstrani z javnega mesta.

Če je možno ugotoviti lastnika poškodovane živali, se
žival pozdravi sporazumno na lastnikove stroške.

23. člen
Izvajanje tega odloka nadzoruje pristojna inšpekcijska

služba, policija in občinski komunalni nadzornik.

24. člen
Ob neizpolnjevanju določil tega odloka lahko nadzorni

organ iz 23. člena tega odloka z odločbo odredi, da se
pomanjkljivosti brezpogojno odpravijo. Če pomanjkljivosti v
predpisanem roku niso odpravljene, je dolžan lastnik živali
odstraniti žival, za katero niso izpolnjena določila v tem
odloku. V nasprotnem primeru to stori pristojni nadzorni
organ iz 28. člena tega odloka na stroške lastnika živali.

25. člen
Z denarno kaznijo 5.000 SIT do 50.000 SIT se kaznu-

je posameznik ali pravna oseba, če ne izpolnjuje določil
tega odloka.

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

listu RS.

27. člen
S sprejetjem tega odloka prenehajo veljati določila

odloka o reji, registraciji in označevanju psov ter o reji osta-
lih domačih živali (MUV, št. 7/80).

Št. 015-03-2/98
Mežica, dne 19. maja 1998.

Podpredsednik
Občinskega sveta

občine Mežica
Zoran Mlakar l. r.

MORAVSKE TOPLICE

2092.  Sklep o sprejetju investicijskega programa
urejanja stavbnih zemljišč za naselje Moravske
Toplice

Na podlagi 20. člena statuta Občine Moravske Toplice
(Uradni list RS, št. 33/95, 60/95 in 23/96) je Občinski
svet občine Moravske Toplice na seji dne 18. junija 1998
sprejel

S K L E P
o sprejetju investicijskega programa urejanja
stavbnih zemljišč za naselje Moravske Toplice

1. člen
Sprejme se investicijski program urejanja stavbnih zem-

ljišč za naselje Moravske Toplice v občini Moravske Toplice,
ki ga je izdelalo Podjetje za urejanje stavbnih zemljišč USZ v
Ljubljani, v juniju 1998.

2. člen
Podlaga za odmero sorazmernega dela stroškov za

pridobivanje, pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča za
naselje Moravske Toplice v Občini Moravske Toplice je spre-
jeti investicijski program urejanja stavbnih zemljišč za nase-
lje Moravske Toplice.

3. člen
Z začetkom veljavnosti tega sklepa prenehajo veljati za

območje naselja Moravske Toplice določila 1. in 3. člena,



Uradni list Republike Slovenije Št. 47 / 29. 6. 1998 / Stran 3401

prvega odstavka 4. člena in 7. člena sklepa o višini komu-
nalnega prispevka v Občini Moravske Toplice za leto 1997
(Uradni list RS, št. 11/97). Druga določila sklepa ostanejo
nespremenjena.

4. člen
Investitor mora pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja

plačati komunalni prispevek na žiro račun Občine Moravske
Toplice na podlagi odločbe, ki jo izda občinski upravni or-
gan na podlagi investicijskega programa. Sredstva vplača-
nega komunalnega prispevka so strogo namenska.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 251/98
Moravske Toplice, dne 18. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Moravske Toplice
Štefan Kuhar l. r.

PUCONCI

2093.  Spremembe in dopolnitve statuta Občine
Puconci

Na podlagi 18. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 70/97) ter na podlagi 20. in 138. člena
statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 34/95, 4/97,
68/97, 87/97) je Občinski svet občine Puconci na 34. seji
dne 4. 6. 1998 sprejel

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

Občine Puconci

1. člen
V zadnjem odstavku 8. člena se črta besedilo �na

podlagi javnega razpisa� in doda nov stavek, ki glasi:
�Praznik občine je 13. oktober, dan ko je bil objavljen

tolerančni patent o verski strpnosti.�

2. člen
10. člen se spremeni tako, da glasi:
�V Občini Puconci so naslednje krajevne skupnosti:
Krajevna skupnost Bodonci, s sedežem v Bodoncih, ki

zajema naslednja naselja: Bodonci, Vadarci;
Krajevna skupnost Brezovci, s sedežem v Brezovcih, ki

zajema naslednja naselja: Brezovci, Lemerje in Predanovci;
Krajevna skupnost Mačkovci, s sedežem v Mačkovcih,

ki zajema naslednja naselja: Dankovci, Mačkovci, Moščan-
ci, Kuštanovci, Poznanovci, Prosečka vas, Otovci in Peča-
rovci;

Krajevna skupnost Puconci, s sedežem v Puconcih in
zajema naselje Puconci;

Krajevna skupnost Bokrači, s sedežem v Bokračih in
zajema naselje Bokrači;

Krajevna skupnost Šalamenci, s sedežem v Šalamen-
cih in zajema naselje Šalamenci;

Krajevna skupnost Vaneča, s sedežem na Vaneči in
zajema naselje Vaneči;

Krajevna skupnost Dolina, s sedežem na Dolini in zaje-
ma naselje Dolina;

Krajevna skupnost Gorica, s sedežem na Gorici in
zajema naselje Gorica;

Krajevna skupnost Zenkovci, s sedežem v Zenkovcih
in zajema naslednja naselja: Beznovci, Puževci, Strukovci,
Zenkovci.�

3. člen
V 12. členu 6. točke se črta druga alinea.

4. člen
V 20. členu se spremenita:
6. alinea, ki glasi:
�– na predlog župana sprejema proračun in zaključni

račun,� in
16. alinea, ki glasi:
�– odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premože-

nja, ki presega vrednost 4,000.000 SIT.�

5. člen
V 34. členu se spremeni in združi četrta in peta alinea,

tako da glasi:
�– odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premože-

nja ter o pridobitvi nepremičnega premoženja v vrednosti do
4,000.000 SIT.�

6. člen
V 36. členu se doda nov četrti odstavek, ki glasi:
�Župan ima pravico biti navzoč in razpravljati na sejah

sveta KS brez pravice glasovanja.�

7. člen
41. člen se spremeni tako, da glasi:
�Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe

v občini. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem

občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe prora-

čunskih sredstev,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov prora-

čunskih sredstev,
– proučuje pravne predpise in akte, s katerimi so dolo-

čeni nameni porabe javnih sredstev v občini (odloki, prora-
čun, finančni načrti, zaključni računi, programi, razpisi itd.),

– proučuje obligacijske in finančne listine, ki nastajajo
ob porabi sredstev (pogodbe, naročila, odredbe, nalogi,
računi, zapisniki ter druge knjigovodske listine in poslovne
knjige),

– ugotavlja skladnost ravnanja s pravnimi predpisi in
določenimi nameni,

– izdeluje nadzorstveni zapisnik in poročila,
– proučuje pripombe strank v postopkih nadzora,
– sprejema poročila ter mnenja in priporočila oziroma

predloge ukrepov,
– obveščanje pristojnih organov občine in predlaga

ukrepe iz njihove pristojnosti,
– obvešča javnost – občane o ugotovitvah,
– vlaga zahteve za izvedbo revizije Računskemu so-

dišču RS,
– prijavlja sume storitev prekrška ali sume storitve kaz-

nivega dejanja.�

8. člen
Za 41. členom se dodata nova 41.a in 41.b člen, ki

glasita:
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�41.a člen
Nadzorni odbor ugotavlja zakonitost in pravilnost po-

slovanja občine in organizacij porabnikov občinskega prora-
čuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in
občinskim javnim premoženjem in ocenjevanjem učinkovito-
sti in gospodarnosti porabe proračunskih sredstev.

41.b člen
Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor je

pri svojem delu dolžan varovati osebne podatke ter državne,
uradne in poslovne skrivnosti, ki so kot take opredeljene z
zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskih svetov in
organizacij uporabnikov proračunskih sredstev in spoštovati
dostojanstvo, dobro ime in integriteto posameznika.

Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah, ocenah in mne-
njih izdela poročilo s priporočili in predlogi. Občinski svet,
župan ter organi porabnikov občinskih proračunskih sred-
stev so dolžni obravnavati poročilo nadzornega odbora ter
upoštevati njegovo priporočilo in predloge v skladu s svojimi
pristojnostmi.

Nadzorni odbor najmanj dvakrat letno poroča občin-
skemu svetu o svojih ugotovitvah. Občinski svet je dolžan
poročilo uvrstiti na prvo sejo.

“Nadzorni odbor v skladu s statutom občine sprejme
svoj poslovnik.”

9. člen
42. člen se spremeni tako, da glasi:
“Nadzorni odbor ima 5 članov. Predsednika in člane

nadzornega odbora, ki naloge opravljajo nepoklicno, imenu-
je občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občin-
skega sveta, župan, podžupan, člani svetov ožjih delov obči-
ne, tajnik občine, delavci občinske uprave, člani poslovod-
stev organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.

Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzorne-
ga odbora zagotavljata župan in občinska uprava. Posamez-
ne posebne strokovne naloge nadzora lahko opravi izvede-
nec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski
svet.

Glede razrešitve člana nadzornega odbora se primerno
uporabljajo razlogi iz 31. člena tega statuta. Razrešitev opra-
vi občinski svet na predlog nadzornega odbora. Članstvo v
nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziroma z
dnem poteka mandatne dobe članov sveta.�

10. člen
V 43. členu se v 1. točki črta peta alinea.

11. člen
60. člen se spremeni tako, da glasi:
�Občinsko upravo sestavljajo eden ali več organov ob-

činske uprave, ki jih ustanovi občinski svet na predlog župa-
na s odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave.�

12. člen
61. člen se spremeni tako, da glasi:
�Predstojnik občinske uprave je župan, delo občinske

uprave pa neposredno vodi tajnik občine, ki ga imenuje in
razrešuje župan.

Župan lahko pooblasti tajnika občine za podpisovanje
določenih aktov.

Naloge občinske uprave opravlja občinska uprava v
okviru katere se lahko ustanovijo oddelki za izvajanje dolo-
čenih nalog uprave.

Kadar je v občini ustanovljenih več organov občinske
uprave, pooblasti tajnik za posamezne naloge v zvezi z njiho-
vim vodenjem predstojnike teh organov, katere imenuje in
razrešuje župan.

O sporih o pristojnosti med organi občinske uprave
odloča župan.�

13. člen
63. člen se spremeni tako, da glasi:
�Občina ne more opravljati za drugo občino nalog, ki

so po zakonu, tem statutu ali drugem predpisu naloge ob-
činske uprave.

Uprava občine se organizira kot samostojna uprava
oziroma kot skupna občinska uprava. Občine se lahko odlo-
čijo, da ustanovijo enega ali več organov skupne občinske
uprave.

Za postopek, pristojnosti in način izvrševanja nalog ter
financiranje skupne občinske uprave se uporabljajo določila
opredeljena z zakonom.�

14. člen
64. člen se spremeni tako, da glasi:
�Upravne naloge občinske uprave opravljajo tajnik in

delavci občinske uprave, določeni s sistemizacijo delovnih
mest.�

15. člen
65, člen se spremeni tako, da glasi:
�Za zaposlene v občinski upravi se uporabljajo predpisi

o delovnih razmerjih in plačah, ki veljajo za delavce v državni
upravi. Pri tem se lahko za delovno mesto tajnika občin
določi količnik za določitev osnovne plače največ v višini, ki
ne dosega količnika delovnega mesta načelnika upravne
enote.�

16. člen
66. člen se spremeni tako, da glasi:
�Posamične akte iz izvirne pristojnosti občine izdaja

tajnik občine, ki lahko pooblasti delavce uprave, ki izpolnju-
jejo zakonske pogoje za odločanje v upravnih stvareh, za
opravljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje
celotnega postopka in za odločanje v upravnih stvareh.

Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih
stvareh iz prenesene državne pristojnosti in na podlagi jav-
nih pooblastil, če ni z zakonom drugače določeno.�

17. člen
V 67. členu se v prvem stavku pred besedama �občin-

ska uprava� doda besedilo �tajnik občine in�.

18. člen
68. člen se spremeni tako, da glasi:
�Tajnik občine ter drugi zaposleni so odgovorni za do-

sledno izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku in
drugih predpisov o upravnem postopku.�

19. člen
69. člen se spremeni tako, da glasi:
�O izločitvi predstojnika organa občinske uprave ali

zaposlenega v občinski upravi odloča tajnik občine, ki v
primeru izločitve predstojnika občinske uprave o stvari tudi
odloči, če je predstojnik pooblaščen za odločanje v uprav-
nih stvareh.

O izločitvi tajnika občine ali župana odloča občinski
svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.�
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20. člen
V 70. členu se črta drugi odstavek.

21. člen
V 71. členu se pred zadnjo alineo, dodajo naslednje

alinee:
�– vzdržuje krajevne ceste in druga javne površine,
– pospešuje kulturne in druge društvene dejavnosti,
– predlaga občinskemu svetu odločitve, ki se nanašajo

na KS.�

22. člen

Črta se 72. člen

23. člen
V 73. členu se črta drugi stavek.

24. člen
V 74. členu se črta drugi odstavek.

25. člen
V 75. členu se v prvem odstavku črta besedilo “odbo-

rov vaških skupnosti.”

26. člen
Četrti odstavek 78. člena se spremeni tako, da glasi:
�Ob obravnavi pobude mora občinski svet upoštevati

zemljepisne, zgodovinske, gospodarske, upravne, kulturne
in druge značilnosti območja.�

27. člen
V 79. členu se črta prva in osma alinea.

28. člen
Določba prvega odstavka 12. člena se prične uporab-

ljati s konstituiranjem novih občinskih organov po rednih
lokalnih volitvah v letu 1998.

29. člen
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Puconci zač-

nejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

Št. 01502-1/98
Puconci, dne 4. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Puconci

Branko Drvarič, dipl. ek. l. r.

ROGAŠOVCI

2094. Odlok o proračunu Občine Rogašovci 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 in 14/95) in 22. člena
statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 48/95) je
Občinski svet občine Rogašovci sprejel dne 24. 5. 1998

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

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se določa obseg sredstev in v skladu z

zakonom o lokalni samoupravi ter občinskim statutom način
izvrševanja proračuna Občine Rogašovi za leto 1998 (v
nadaljnjem besedilu: proračun), upravljanje s prihodki in
odhodki proračuna ter občinskim premoženjem.

2. člen
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in od-

hodkov ter račun financiranja.
V bilanci prihodkov se izkazujejo načrtovani prihodki iz

davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in drugi dohodki ter
prihodki od upravljanja in razpolaganja z občinskim premo-
ženjem in načrtovanimi odhodki, bilanca odhodkov pa vse-
buje vse izdatke proračuna tekoče in investicijske porabe.

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 175,000.000 SIT.

Pri tem se v okviru rednih prihodkov proračuna, ki
dosegajo 175,000.000 SIT, sredstva razporedijo na:

– tekočo porabo v znesku 94,900.000 SIT,
– investicijsko porabo 80,100.000 SIT.

4. člen
Če se med izvajanjem proračuna spremeni zaradi spre-

memb zakona, občinskega odloka ali sklepa Vlade Republi-
ke Slovenije, obseg zagotovljene porabe v proračunu obči-
ne za tekoče leto, župan občine tako spremembo vnese v
proračun občine za tekoče leto, ki s tem postane njegov
sestavni del.

5. člen
Od vseh prihodkov občinskega proračuna Občine Ro-

gašovci se 0,5% sredstev izloči za z zakonom določene
rezerve.

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

II. FINANCIRANJE UPORABNIKOV PRORAČUNA

6. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna smejo upo-

rabljati sredstva le za namene, ki so določeni v bilanci od-
hodkov tega proračuna. Sredstva se nakazujejo uporabni-
kom, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom pred-
pisani pogoji za uporabo sredstev.

7. člen
Sredstva za delovanje uporabnikov, se zagotavljajo za:
– sredstva za plače,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za druge odhodke.
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8. člen
Sredstva občinskega proračuna se med letom enako-

merno in v skladu s potrebami delijo med vse uporabnike,
do višine doseženih prihodkov, če z odlokom ali posebnim
aktom občinskega sveta ni drugače 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 ne smejo, brez soglasja občine,
prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegla za ta namen
določena proračunska sredstva.

10. člen
Uporabniki proračuna so dolžni organu občinske upra-

ve oziroma županu občine, kot pristojnemu organu občine,
predložiti predračune in finančne načrte za tekoče leto do
1. marca tekočega leta.

Skladno s tem odlokom in drugimi predpisi morajo
uporabniki sredstev proračuna, katerih namenskost porabe
nadzira občina, zaključne račune oziroma ustrezna poročila
za preteklo leto predložiti pristojnemu organu do 25. marca
tekočega leta.

11. člen
Nadzor nad smotrnostjo in namembnostjo porabe sred-

stev, ki jih proračunski porabniki pridobijo iz občinskega pro-
računa za sofinanciranje, opravlja nadzorni odbor občine.

III. FINANCIRANJE NALOG KRAJEVNIH OZIROMA
VAŠKIH SKUPNOSTI

12. člen
V okviru tekoče porabe proračuna se za potrebe kra-

jevnih in vaških skupnosti zagotavljajo sredstva:
– za funkcionalno delo organov krajevnih in vaških

skupnosti, sorazmerno s številom prebivalcev,
– za pokrivanje stroškov ulične javne razsvetljave,
– za počastitev dneva starejših občanov.
Sredstva za delo KS se nakazujejo trimesečno.

13. člen
Sredstva investicijske porabe so namenjena izgradnji

komunalne in družbene infrastrukture (občinske ceste, šol-
ski in kulturni objekti).

V okviru investicijske porabe proračuna se za potrebe
krajevnih oziroma vaških skupnosti v skladu z možnostmi
proračuna zagotavljajo sredstva za sofinaciranje programov
na področju:

– obnove in izgradnje vaških cest do višine 40% vred-
nosti po kriterijih in sklepu Občinskega sveta občine Roga-
šovci,

– za investicije v druge komunalne objekte pa po pred-
hodni določitvi kriterijev občinskega sveta,

– ureditev odvodnjavanja meteornih in padavinskih vo-
da do določene višine (40% glede na dolžino) ali po pred-
hodno določenih kriterijih občinskega sveta.

14. člen
Krajevne in vaške skupnosti so dolžne pristojnemu od-

boru občinskega sveta oziroma županu predložiti finančne
načrte za tekoče proračunsko leto pred sprejemom občin-
skega proračuna oziroma najpozneje do konca februarja
tekočega leta.

Nadzor nad poslovanjem krajevnih skupnosti ter smotr-
nostjo in namembnostjo porabe sredstev, ki jih le-te pridobi-
jo iz občinskega proračuna za sofinanciranje, opravlja nad-
zorni odbor občine.

IV. SREDSTVA REZERV

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

čunsko rezervo v višini 1% prihodkov proračuna.
Sredstva za tekočo proračunsko rezervo se uporabljajo:
– za nepredvidene naloge, za katere v proračunu niso

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

proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem ob-
segu.

Neporabljena sredstva tekoče proračunske rezerve
se z rebalansom proračuna oziroma z zaključnim računom
razporedijo ob koncu leta za namene, katerim primanjkuje
virov.

O uporabi sredstev proračunske rezerve odloča župan
v primerih nesreč ali drugih izrednih razmer, drugače pa
občinski svet.

V. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA

16. člen
Za izvrševanje proračuna je v skladu z zakonom in

občinskim statutom odgovoren župan občine.

17. člen
Če proračunski prihodki pritekajo neenakomerno se

lahko za začasno kritje odhodkov:
1. porabijo sredstva rezerv občine,
2. najame posojilo do 5% prihodkov sprejetega prora-

čuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
O najetju posojila pod drugo točko tega člena, odloča

občinski svet, v skladu z določili statuta občine.

18. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica

oziroma soustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le
s soglasjem ustanovitelja.

19. člen
O dajanju poroštev, določenih v 19. člena zakona o

financiranju občin, odloča občinski svet.

20. člen
Uporabniki proračuna smejo oddati izvajalska dela brez

javnega razpisa, če pogodbena vrednost ne presega zne-
ska, ki je določen v skladu z zakonom o javnih naročilih.
Investicijska in investicijsko vzdrževalna dela in storitve se
oddajajo s pogodbo.

Kot zakoniti izvrševalec proračuna je župan odgovoren
za sklepanje pravnih poslov v zvezi z občinskim premoženjem
do višine zneska iz prejšnjega odstavka, če ima tak pravni
posel zakonsko osnovo oziroma postavko v proračunu.

21. člen
Sredstva za amortizacijo se uporabnikom proračunskih

sredstev zagotavljajo v skladu z možnostmi proračuna.

22. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na žiro računu proračuna

upravlja, po načelu dobrega gospodarja, župan občine.
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VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

23. člen
Vsi prihodki, ki jih pridobi občina v skladu z delitvenimi

razmerji med občinami iz skupnega premoženja v letošnjem
letu, postanejo sestavni del bilance prihodkov in odhodkov
proračuna občine za leto 1998.

24. člen
Po določitvi ustanoviteljskih pravic in sprejetju premo-

ženjske delitvene bilance občin pravnih naslednic do seda-
nje Občine Murska Sobota, za področje javnih zavodov in
javnega komunalnega podjetja, se prihodki vklučijo v bilan-
co prihodkov proračuna občine za leto 1998 in se razpore-
dijo v skladu s sprejetimi sklepi.

25. člen
Vsa dodatna sredstva, ki jih občina pridobi med letom

po sklepih vlade ali ministrstev na podlagi državnih natečajev
v proračun, se porabijo strogo po namenih pridobitve.

26. člen
Vsa neporabljena sredstva iz tekoče in investicijske

porabe v okviru proračuna za leto 1998, se z rebalansom k
temu proračunu namenijo za financiranje izgradnje Osnovne
šole Sv. Jurij.

V primeru sklenitve izvajalske pogodbe v letu 1998 se
vse nepokrite pogodbene obveznosti prenesejo kot I. priori-
teta v proračun naslednjega leta.

26.a člen
V primeru, da se sredstva za novogradnjo Osnovne

šole Sv. Jurij ne porabijo v predvideni namen, se namenijo
za pokritje drugih odprtih investicij v Občini Rogašovci.

27. člen
V skladu z 10. členom statuta občine so krajevne skup-

nosti pravne osebe, zato morajo svoje finančno poslovanje
izvajati v skladu z zakoni in drugimi predpisi. Glede na to, da
za občino opravlja finančno-računovodska opravila po po-
godbi uprava Mestne občine M. Sobota, lahko vse krajevne
skupnosti organizirajo skupno opravljanje teh del ali pa dela
oddajo po pogodbi.

Pravne posle v zvezi z investicijami krajevnih oziroma
vaških skupnosti sklepajo njihovi pristojni organi. Oddajanje
javnih naročil se realizira skladno z zakoni.

28. člen
Vse računovodske listine podpisujejo pooblaščene ose-

be organa, ki je po zakonu oziroma statutu odgovoren za
izvrševanje proračuna.

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

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

Št. 68/98
Rogašovci, dne 24. maja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogašovci

Franc Knaus, ek. l. r.

Bilanca prihodkov proračuna Občine Rogašovci
za leto 1998

v 000

Zap. št. Namen 1998

1. Prihodki za zagotovljeno porabo 163.500
1.1. Prihodki, ki se razporejajo med

republiko in občino 35.000
1.1.1. Dohodnina 860
1.1.2. Davek od osebnih prejemkov 30.700
1.1.3. Davek od dohodka iz kmetijstva 27
1.1.4. Davek od dohodka iz dejavnosti 1.465
1.1.5. Davek od dobička iz kapitala 27
1.1.6. Davek od dohodka iz premoženja 970
1.1.7. Davek od dohodka iz premožen. pravic 951
1.2. Prihodki, ki pripadajo občini 1.500
1.2.1. Davek na promet nepremičnin 700
1.2.2. Davek na dediščine in darila 320
1.2.3. Davek na dobitke od iger na srečo 480
1.2.4. Upravne takse
1.2.5. Takse na igralne avtomate zunaj igral.
1.3. Finančna izravnava 127.000
1.3.1. Finančna izravnava za

tekočo zagotovoljeno porabo 127.000
2. Prihodki za druge naloge 10.340
2.1. Davki in druge dajatve
2.1.1. Davek od premoženja 4
2.1.2. Pristojbine za vzdrževanje melioracij
2.1.3. Krajevne takse 42
2.1.4. Komunalne takse za uporabo jav. površin
2.1.5. Pristojbina za vzdrževanje gozd. cest 95
2.1.6. Odškodnina za spremembo namem.

kmet. z. 990
2.1.7. Odškodnina za degradacijo prostora 9
2.1.8. Prihodki uprave občine
2.1.9. Prihodki določeni z drugimi akti 9.200
2.1.9.1. Odškodnina za izkoriščanje rudnin 660
2.1.9.2. Prihodki od obresti 480
2.1.9.3. Drugi prihodki občine 500
2.1.9.4. Komunalni prisp. in prodaja zemljišč
2.1.9.5. Požarna taksa – prihodki od sklada 800
2.1.9.6. Prihodki od premoženja 1.760
2.1.9.6.1.Najemnine 260
2.1.9.6.2.Prihodki od prodaje premoženja 1.500
2.1.9.7. Taksa za onesnaževanje okolja
2.1.9.8. Vračilo kreditov + anuitet – stanovanja 5.000
3. Dopolnilna sredstva države
3.1. MEOR – sredstva za DOO
4. Prenos presežka iz preteklega leta 1.160
4.1. Prenos presežkov iz leta 1997

Skupaj prihodki 175.000

Bilanca odhodkov proračuna Občine Rogašovci
za leto 1998

znesek v 000

Zap. št. Namen 1998

A) Tekoča poraba 94.900
I. Sredstva za delo občinskih organov

in zavodov 35.000
01. Sredstva za delo občinskih organov 17.000
02. Sredstva za delo zavodov 18.000
II. Socialni transferji, dotacije, subvencije 40.900
03. Socialni transferji 18.000
04. Dotacije 1.500



Stran 3406 / Št. 47 / 29. 6. 1998 Uradni list Republike Slovenije

znesek v 000

Zap. št. Namen 1998

05. Drugi skupni stroški na področju
družbenih dejavnosti 11.400

06. Subvencije in intervencije v
gospodarstvu 10.000

III. Druge javne potrebe in rezerve 19.000
07. Sredstva za druge javne potrebe 17.000
08. Sredstva rezerv 2.000

Skupaj sredstva tekoče porabe 94.900
B.) Investicijska poraba 80.100
IV. Investicijsko vzdrževanje 17.800
09. Investicijsko vzdrževanje na

področju družbenih dejavnosti 3.500
10. Investicijsko vzdrževanje na

področju gospodarske infrastrukture 11.300
11. Sredstva na področju ekologije 3.000
V. Investicijski odhodki 62.300
12. Investicije v gospodarski infrastrukturi 17.800
13. Investicije v družbene dejavnosti 44.500

– šolstvo 30.000
– drugo 14.500
Skupaj sredstva investicijske porabe 80.100
Skupaj odhodki proračuna 175.000

ŠENTJUR PRI CELJU

2095. Odlok o proračunu Občine Šentjur pri Celju za
leto 1998

Na podlagi 3. in 45. člena zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94) in na podlagi 19. člena statuta
Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 34/95) je Ob-
činski svet občine Šentjur pri Celju na 28. seji, dne 18. 5.
1998 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Šentjur pri Celju

za leto 1998

1. člen
S proračunom Občine Šentjur pri Celju za leto 1998

(v nadaljevanju: proračun) se zagotavljajo sredstva za finan-
ciranje javne porabe v Občini Šentjur pri Celju.

2. člen
Skupni prihodki proračuna za leto 1998 znašajo

1.072,861.000 SIT.
Za tekočo proračunsko rezervo razporedimo

4,000.000 SIT in za obvezno rezervo 2,000.000 SIT.
Pregled prihodkov proračuna in njegove razporeditve

je zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del
proračuna.

3. člen
Uporabniki proračuna morajo sredstva, ki so jim zago-

tovljena v proračunu uporabljati le za namene, za katere so
jim bila dana in ki so opredeljena v posebnem delu, ki so
sestavni del odloka.

4. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.

5. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov

proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se

lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve
občine ali najame posojilo največ 5% sprejetega proračuna,
ki mora biti odplačana do konca proračunskega leta.

6. člen
Uporabniki proračuna smejo financirati svoje naloge v

mejah postavk proračuna: dela izvajalcem nad 5,000.000
SIT se odda na osnovi javnega razpisa ali razpisa najmanj
trem ponudnikom.

7. člen
Župan lahko začasno zmanjša obseg sredstev pro-

računa razporejena za posamezne namene, ali pa začasno
zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega pro-
računa niso doseženi v predvideni višini.

O ukrepih iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti
občinski svet.

8. člen
O porabi tekoče proračunske rezerve odloča župan.

O stalni proračunski rezervi odloča občinski svet.

9. člen
Odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS,

uporablja pa se od 1. januarja 1998.

Št. 004-7/98-114
Šentjur pri Celju, dne 19. maja 1998.

Predsednica
Občinskega sveta

občine Šentjur pri Celju
Tatjana Oset, prof. l. r.

ŠKOFJA LOKA

2096. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Škofja
Loka

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS, 45/94 –
odl. US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 –
odl. US Republike Slovenije, 63/95 – obvezna razlaga,
9/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97,
10/98) in 18. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list
RS, št. 37/95) je Občinski svet občine Škofja Loka na 30.
redni seji, dne 11. 6. 1998 sprejel

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

Občine Škofja Loka

1. člen
V 1. členu statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS,

št. 37/95) se ime naselja “Andrej nad Zmincem” spremeni v
“Sv. Andrej” in “Ožbolt nad Zmincem” v “Sv. Ožbolt” ter se
po abecednem redu razvrstita v besedilo člena.

Za naseljem Bukov vrh doda še ime novega naselja:
“Bukov vrh nad Visokim”.

2. člen
V 8. členu se besedi “s sklepom” nadomesti z beseda-

ma “z odlokom”.
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3. člen
V 10. členu se črta tretja alinea 7. točke

4. člen
V 18. členu se besedilo devetnajste alinee nadomesti z

naslednjim besedilom “– določa gospodarske javne službe,
izvajanje gospodarskih javnih služb in način opravljanja kon-
cesioniranih javnih služb,”.

Doda se nova štiriindvajseta alinea, ki se glasi: “– ime-
nuje člane ustanovitelja v svet javnih zavodov, katerih usta-
noviteljica je občina,”. Sedanja štiriindvajseta alinea postane
petindvajseta alinea.

5. člen
V 35. členu se črta drugi (zadnji) odstavek.

6. člen
Za 35. členom sledita novi 35.a in 35.b člen, ki se

glasita:

“35.a člen
Nadzorni odbor ima naslednje naloge:
– sprejema letni program nadzora,
– pregleduje in proučuje veljavne pravne predpise in

akte, s katerimi so določeni nameni porabe javnih sredstev v
občini,

– pregleduje listinsko dokumentacijo, ki je nastala ob
porabi proračunskih sredstev,

– ugotavlja skladnost ravnanja s pravnimi predpisi ter
gospodarnost in namenskost trošenja sredstev in njihov uči-
nek glede na opredeljeni cilj,

– izdeluje nadzorstveni zapisnik in poročilo,
– obravnava pripombe strank v postopkih nadzora,
– odloča o ugovorih nadzorovanih oseb,
– sprejema poročila ter mnenja in priporočila oziroma

predloge ukrepov nadzorovanim osebam,
– obvešča pristojne organe občine in predlaga ukrepe

iz njihove pristojnosti,
– najmanj dvakrat letno poroča občinskemu svetu o

svojih ugotovitvah,
– obvešča javnost – občane o ugotovitvah,
– oblikuje zahteve za izvedbo revizije po Računskem

sodišču RS ter prijavi sum storitve prekrška ali sum storitve
kaznivega dejanja pristojnemu organu.

35.b člen
Delo nadzornega odbora je javno.
Pri opravljanju svojih nalog so člani nadzornega odbora

dolžni varovati državne, uradne in poslovne skrivnosti nad-
zorovanih, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim pred-
pisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov
proračunskih sredstev ter spoštovati dostojanstvo, dobro
ime in osebnostno integriteto fizičnih in pravnih oseb.”

7. člen
V 36. členu se na koncu prvega odstavka doda nasled-

nje besedilo: “, ki imajo najmanj V. stopnjo strokovne izo-
brazbe in izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega
področja.”

Dodata se nov peti in šesti odstavek: “Glede preneha-
nja mandata člana nadzornega odbora se primerno uporab-
ljajo razlogi iz določbe drugega odstavka 20. člena tega
statuta.

Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega
odbora. Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem
razrešitve.”

8. člen
Za 36. členom se dodajo novi 36.a, 36.b, 36.c, 36.d,

36.e in 36.f člen z naslednjim besedilom:

“36.a člen
Člana nadzornega odbora predsednik nadzornega od-

bora izloči iz posamezne zadeve v primeru, če so podane
okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranosti.

Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi
lahko zahteva tudi nadzorovana oseba.

Zahtevo za izločitev mora vložiti pri nadzornem odboru.
V zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere opira
svojo zahtevo za izločitev. O izločitvi odloči predsednik nad-
zornega odbora.

O izločitvi predsednika nadzornega odbora odločajo
ostali člani nadzornega odbora.

36.b člen
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzorne-

ga odbora zagotavlja župan in občinska uprava.
Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko

opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora ime-
nuje občinski svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan.

36.c člen
Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora.S pro-

gramom seznani občinski svet in župana.
Poleg zadev iz letnega programa dela mora nadzorni

odbor obvezno obravnavati zadeve, ki jih s sklepom predla-
ga občinski svet ali župan.

36.d člen
Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v

občinskem proračunu, na podlagi izdelanega letnega pro-
grama nadzora.

36.e člen
V postopku nadzora so nadzorovane osebe dolžne nad-

zornemu odboru predložiti vso potrebno dokumentacijo, so-
delovati na sejah nadzornega odbora, odgovoriti na ugotovi-
tve in dajati pojasnila.

Po opravljenem pregledu nadzorni odbor pripravi pisno
poročilo, v katerem je navedena nadzorovana oseba, pred-
met pregleda, ugotovitve in zapažanja odbora ter morebitni
predlogi ukrepov in priporočila.

Nadzorni odbor dostavi poročilo nadzorovani osebi.
Nadzorovane osebe imajo v roku 15 dni od prejema poroči-
la pravico do ugovora. Nadzorni odbor mora o ugovoru
odločiti v 30 dneh. Dokončno poročilo nadzorni odbor do-
stavi tudi občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi
računskemu sodišču. Nadzorni odbor sme o svojih ugotovi-
tvah obvestiti tudi javnost, vendar šele tedaj, ko je njegovo
poročilo dokončno. Ob obveščanju javnosti mora spoštovati
pravice strank.

Občinski organi so dolžni spoštovati mnenja, priporoči-
la in predloge nadzornega odbora in v skladu s svojimi
pristojnostmi storiti vse za zagotovitev spoštovanja aktov
nadzornega odbora.

37.f člen
Podrobnejšo organizacijo svojega dela uredi nadzorni

odbor s poslovnikom.”

9. člen
V 37. členu se na koncu drugega odstavka doda bese-

dilo: “na predlog župana”.
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10. člen
V 38. členu se doda nov tretji odstavek: “Županja/žu-

pan imenuje in razrešuje tajnika občine.”

11. člen
V 55. členu se besedilo prvega odstavka nadomesti z

naslednjim besedilom: “Predstojnik občinske uprave je žu-
pan, delo občinske uprave pa neposredno vodi tajnik obči-
ne, ki ga imenuje in razrešuje župan.”

Tretji odstavek 55. člena se črta.

12. člen
V celotnem besedilu statuta se besede “tajnik občin-

ske uprave” nadomesti z besedami “tajnik občine”.

13. člen
Za 64. členom se doda novi 64.a člen:

“64.a člen
Občina Škofja Loka lahko skupaj z drugimi občinami

ustanovi enega ali več organov skupne občinske uprave.
Glede delovanja organa skupne občinske uprave se

neposredno uporabljajo določbe zakona o lokalni samo-
upravi.”

14. člen
V 70. členu se vrednost “200.000 SIT” nadomesti z

vrednostjo “1,000.000 SIT”.

PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

15. člen
Z dnem, ko začnejo veljati te spremembe in dopolnitve

statuta Občine Škofja Loka, preneha veljati statutarni sklep z
dne 18. 9. 1997 (Uradni list RS, št. 58/97).

Določba prvega odstavka 11. člena se prične uporab-
ljati s konstituiranjem novih občinskih organov po rednih
lokalnih volitvah v letu 1998.

16. člen
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Škofja Loka

pričnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Re-
publike Slovenije.

Št. 013-1/95
Škofja Loka, dne 11. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

2097. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi sveta
za varstvo pravic najemnikov stanovanj

Na podlagi 67. člena stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 18/91-I, 19/91, 21/94, 23/96, 24/96) in18.
člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95)
je Občinski svet občine Škofja Loka na 30. seji dne 11. 6.
1998 sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o ustanovitvi sveta

za varstvo pravic najemnikov stanovanj

1. člen
V odloku o ustanovitvi sveta za varstvo pravic najemni-

kov stanovanj (Uradni list RS, št. 60/92 z dne 18. 12. 1992
se v drugi alinei 2. člena beseda “predlaga” nadomesti z
besedilom: “daje pobude za”.

2. člen
V prvi odstavek 3. člena se za besedami, “ki jih naslav-

lja” dodajo nove besede: “Občinskemu svetu občine Škofja
Loka”,.

V četrtem odstavku 3. člena se besedi “Občinska
skupščina” nadomesti z besedama: “Občinski svet”.

3. člen
Spremeni se 4. člen, ki se glasi:
“Svet za varstvo pravic najemnikov ima predsednika in

šest članov, ki jih na predlog komisije za mandatna vpraša-
nja, volitve in imenovanja imenuje Občinski svet občine Škof-
ja Loka”.

4. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
“Član Sveta za varstvo pravic najemnikov ima štiriletni

mandat. Člani sveta izmed sebe imenujejo predsednika in
njegovega namestnika. Članu sveta za varstvo pravic najem-
nikov stanovanj preneha mandat:

– ko mu izteče 4-letni mandat,
– v primeru, da izgubi status najemnika stanovanja na

območju Občine Škofja Loka – in na njegovo pisno izraženo
voljo.”

4. člen
V prvem odstavku 5. člena se besedi “skupščinskih

odborov” nadomestita z besedami:
“komisije in odbori Občinskega sveta”.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 362-234/92
Škofja Loka, dne 11. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

2098. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
varstvu virov pitne vode

Na podlagi 60. člena zakona o vodah (Uradni list SRS,
št. 38/81, 29/86, 32/89 in Uradni list RS, št. 32/93), 19.
člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in
1/96), 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US,
57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna
razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97,
70/97 in 10/98), 13. in 18. člena statuta Občine Škofja
Loka (Uradni list RS, št. 37/95) je Občinski svet občine
Škofja Loka na 30. seji dne 11. 6. 1998 sprejel

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

virov pitne vode
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1. člen
Odlok o varstvu virov pitne vode (UVG, št. 6/89, Urad-

ni list RS, št. 34/90, 20/91-I in 20/94) se v 2. členu
dopolni z naslednjimi vodnimi viri:

pod točko1.
– črpališča Visoko.

2. člen
V naslovu poglavja III. se na koncu besedila doda bese-

dilo: “– 1. VARSTVENI PAS”.

3. člen
V naslovu poglavja IV. se na koncu besedila doda be-

sedilo: “– 2. VARSTVENI PAS”.

4. člen
V naslovu poglavja V. se na koncu besedila doda bese-

dilo: “– 3. VARSTVENI PAS”.

5. člen
Za 15. členom se doda nov 15.a člen, ki se glasi:
Vsakokratnemu posestniku nepremičnine znotraj var-

stvenih pasov, ki ga ukrepi in pogoji iz III. IV. in V. poglavja
omejujejo pri normalni rabi in opravljanju obstoječe dejavno-
sti, pripada odškodnina ali nadomestilo.

PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

6. člen
Na vodovarstvenem območju črpališč pitne vode Viso-

ko je dovoljena gradnja objektov za potrebe dejavnosti na
Dvorcu Visoko pod pogoji tega odloka.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 355-77/97
Škofja Loka, dne 11. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

Popis parcel v varstvenih pasovih vodnih virov
Črpališča:
1. Visoko
Občina Škofja Loka
1. K.o. Kovski vrh – 2. varstveni pas
4, 5/1, 5/3, 5/5, 5/6, 5/8, 6, 8, 9, 10/1, 10/2,

10/3, 11, 13/1, 13/2, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23/1,
23/2, 25/1.

•2, •3

2. K.o. Kovski vrh – 3. varstveni pas
25/2, 26/1, 26/2, 27, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4,

29, 30, 32, 33/1, 33/2, 34, 35/1, 35/2, 36, 37, 38, 43,
44, 45/1, 45/2, 47, 48, 49, 50.

•4, •5, •6

3. K.o. Visoko – 2. varstveni pas
371, 388, 391/1, 391/2, 392/1, 392/2, 394/1,

394/2, 396, 397/2.

4. K.o. Visoko – 3. varstveni pas
355/1-del, 355/2, 355/3, 355/4-del, 355/5,

355/6, 355/7, 355/8, 398/1-del, 549-del.
•68

2099. Sklep o določitvi območja izvajanja
gospodarske javne službe

Na podlagi 3. člena odloka o izvajanju gospodarskih
javnih služb s podelitvijo koncesije (Uradni list RS, št. 28/96,
31/97 in 68/97) in 18. člena statuta Občine Škofja Loka
(Uradni list RS, št. 37/95) je Občinski svet občine Škofja
Loka na 30. redni seji dne 11. 6. 1998 sprejel

S K L E P
o določitvi območja izvajanja gospodarske

javne službe

1. člen
S tem sklepom se v Občini Škofja Loka določi območje

izvajanja gospodarske službe “upravljanje s pokopališči ter
pogrebna dejavnost” na pokopališčih: “Pokopališče Lipica”,
“Pokopališče Stara Loka” in “Staro mestno pokopališče
Škofja Loka”.

2. člen
Za opravljanje koncesionirane gospodarske javne služ-

be “upravljanje s pokopališči ter pogrebne storitve” se kon-
cesionarji za posamezna pokopališča izberejo na podlagi
določb odloka o izvajanju gospodarskih javnih služb s pode-
litvijo koncesije (Uradni list RS, št. 28/96, 31/97 in 68/97).

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 307-73/94
Škofja Loka, dne 11. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

2100. Spremembe sklepa o ustanovitvi, pristojnostih in
sestavi odborov in komisij Občinskega sveta
občine Škofja Loka

Na podlagi 18. člena statuta Občine Škofja Loka (Urad-
ni list RS, št. 37/95), je Občinski svet občine Škofja Loka
na 30. redni seji dne 11. junija 1998 sprejel

S P R E M E M B E   S K L E P A
o ustanovitvi, pristojnostih in sestavi odborov

in komisij Občinskega sveta občine Škofja Loka

1. člen
V 3. členu sklepa o ustanovitvi, pristojnosti in sestavi

odborov in komisij Občinskega sveta občine Škofja Loka
(Uradni list RS, št. 64/95) se pod številko 12 doda: Komisi-
ja za odnose s pobratenimi občinami.
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2. člen
Doda se nov 15. člen, ki se glasi:
Komisija za odnose s pobratenimi občinami ima pet

članov in opravlja naslednje naloge:
– po pooblastilu občinskega sveta skupaj z županom

pripravlja postopke za pobratenje z drugimi občinami in
predloge za pobratenje,

– skupaj z županom pripravlja občinskemu svetu letne
predloge za sodelovanje s pobratenimi občinami,

– skupaj z županom najmanj enkrat letno poroča o
sodelovanju s pobratenimi občinami.

3. člen
Členi od 15 do 20 se ustrezno preštevilčijo.

4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 061-1/94
Škofja Loka, dne 11. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

2101. Sklep o soglasju k statutu Zavoda za šport

Na podlagi 46. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91) in 18. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni
list RS, št. 37/95) je Občinski svet občine Škofja Loka na
30. seji dne 11. 6. 1998 sprejel

S K L E P
o soglasju k statutu Zavoda za šport

Občinski svet občine Škofja Loka daje soglasje k statu-
tu Zavoda za šport Škofja Loka, ki ga je svet zavoda sprejel
na seji dne 4. 5. 1998.

Št. 601-6/96
Škofja Loka, dne 11. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

2102. Sklep o podaljšanju javne razgrnitve 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
1990

Na podlagi 10. in 17. člena statuta Občine Škofja Loka
(Uradni Vestnik Gor., št. 5/95), 37. in 43. člena zakona o
urejanju naselij (Uradni list RS, št. 18/84, 15/89) ter prvega
odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v
prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) je Občinski
svet občine Škofja Loka na 30. seji dne 11. 6. 1998 sprejel

S K L E P
o podaljšanju javne razgrnitve 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 1990

1
Podaljša se javna razgrnitev osnutka sprememb in do-

polnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter
prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Ob-
čine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990.

 2
Dokumentacija bo javno razgrnjena v 1. nadstropju

Občine Škofja Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka. Javna
razgrnitev bo trajala do 15. septembra 1998.

 3
V času javne razgrnitve lahko k dokumentu podajo

svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne ose-
be, organizacije in skupnosti v knjigo pripomb ali le-te po-
sredujejo Občini Škofja Loka, Poljanska cesta 2.

 4
Sklep o podaljšanju javne razgrnitve se objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, Gorenjskem glasu in na lo-
kalnem radiu Sora.

Št. 30-1/98
Škofja Loka, dne 11. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

2103. Sklep javni razgrnitvi osnutka ureditvenega
načrta za ureditveno območje P1/7 LTH-OL
Vincarje

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, 29/95 in 44/97) in 18. in 86. člena statuta
Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95), je Občinski
svet občine Škofja Loka na 30. seji dne 11. 6. 1998 sprejel

S K L E P
javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta

za ureditveno območje P1/7 LTH-OL Vincarje

1
Javno se razgrne osnutek ureditvenega načrta za ure-

ditveno obmnočje P1/7 LTH-OL Vincarje.

2
Dokumentacija bo javno razgrnjena v 3. nadstropju

Občine Škofja Loka, Mestni trg 15 in v prostorih Krajevne
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skupnosti Škofja Loka – mesto. Javna razgrnitev bo trajala
30 dni od objave sklepa v Uradnem listu Republike Slove-
nije.

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 7. 7. 1998 bo ob 18. uri

izvedena javna obravnava v veliki sejni sobi Občine Škofja
Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka.

5
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in Gorenjskem glasu.

Št. 352-18/98
Škofja Loka, dne 11. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

2104. 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
1990

Na podlagi 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93 in 44/97) ter 18. in 86. člena statuta Občine Škofja
Loka (Uradni  list RS, št. 37/95) je Občinski svet občine
Škofja Loka na 30. seji dne 11. 6. 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 1990

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 1990.

2
Dokumentacija bo javno razgrnjena v 1. nadstropju

Občine Škofja Loka, Poljanska cesta 2. O javni razgrnitvi se
obvesti vse prizadete KS. Javna razgrnitev bo trajala 30 dni
od objave sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije. Spre-
membe in dopolnitve se nanašajo na koridor obvozne ceste
mesta Škofja Loka v Poljansko dolino.

3
V času javne razgrnitve lahko k dokumentu podajo

svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne ose-
be, organizacije in skupnosti ter le-te posredujejo Občini
Škofja Loka ali pa jih zabeležijo v knjigo pripomb.

4
V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava, ki

bo v ponedeljek, dne 13. 7. 1998, ob 19. uri, v dvorani
Kina Sora, Škofja Loka.

5
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

ter Gorenjskemu glasu in začne veljati z dnem objave v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 30-02/84
Škofja Loka, dne 11. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

2105. Sklep o prenehanju javnega dobra

Na podlagi 18. člena statuta Občine Škofja Loka (Urad-
ni list RS, št. 37/95) je Občinski svet občine Škofja Loka na
15. seji dne 18. julija 1996 sprejel naslednji

S K L E P

Zemljišče s parc. št. 1000/2 – pot, del v izmeri ca.
450 m2 v delu, ki meji na parcele 1000/1, 607/5, 526/2,
528/2 in 527 do meja med parcelama 550 in 607/5, vse v
k. o. Bukovica, sedaj parc. št. 1000/3 k. o. Bukovica,
neplodno, v izmeri 361 m2, preneha biti javno dobro in se
izvzame iz javne rabe, vpiše v nov vložek, pri njem pa lastnin-
ska pravica za Občino Škofja Loka, Občino Gorenja vas-
Poljane, Občino Žiri in Občino Železniki.

Št. 465-5/95
Škofja Loka, dne 18. julija 1996.

Podpredsednik
Občinskega sveta

občine Škofja Loka
Blaž Kavčič l. r.

TREBNJE

2106. Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 1998

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 27/97 in 70/97),
in na podlagi določil zakona o financiranju občin (Uradni list
RS, št. 80/94) je Občinski svet občine Trebnje na 33. seji
dne 10. 6. 1998 sprejel
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O D L O K
o proračunu Občine Trebnje za leto 1998

1. člen
S proračunom Občine Trebnje za leto 1998 (v nadalj-

njem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva
za financiranje zagotovljene porabe in drugih nalog v Občini
Trebnje (v nadaljnjem besedilu: občina) v letu 1998.

2. člen
Z občinskim proračunom se ureja upravljanje s prihod-

ki in odhodki ter upravljanje z občinskim premoženjem in
dolgovi.

3. člen
Občinski proračun sestavljata bilanca prihodkov in od-

hodkov in račun financiranja.
V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov,

pokrivanje primanjkljaja iz leta 1997 in zadolževanje občine,
ki je povezano s financiranjem salda bilance prihodkov in
odhodkov.

Občinski proračun za leto 1998 se določa v naslednjih
zneskih:

Bilanca prihodkov in odhodkov Račun financiranja
SIT SIT

Prihodki 1.095,746.000 63,000.000
Odhodki 1.093,246.000 65,500.000
Primanjkljaj 2,500.000
Presežek 2,500.000

Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova
razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in
računu financiranja, ki sta sestavni del občinskega prora-
čuna.

4. člen
Od prihodkov občinskega proračuna se izloči 0,5% v

proračunsko rezervo.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz

prvega odstavka 12. člena zakona o financiranju občin do
višine 500.000 SIT za posamezen namen odloča župan.

5. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna (v nadalj-

njem besedilu: uporabniki) so dolžni uporabljati sredstva
občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v
posebnem delu občinskega proračuna, ki je sestavni del
tega odloka.

Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega
proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proraču-
nom določena sredstva za posamezne namene.

6. člen
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so

potrebna dodatna dela ali storitve, ki jih ob sprejemanju
proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrše-
vanje predpisov ali za izvršitev storitev, se dodatni odhodki
poravnajo v breme drugih postavk posameznega področja
proračuna. O tem odloča občinski svet.

O prenosu sredstev med nameni posameznega po-
dročja, določenimi v bilanci odhodkov za potrebe pokrivanja
likvidnosti posameznih postavk, odloča župan.

7. člen
Sredstva tekoče proračunske rezerve se dodeljujejo:
– za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu

niso zagotovljena sredstva, in ki po svoji vsebini sodijo v
javno porabo na ravni občine in

– za naloge, za katere se med letom izkaže, da v prora-
čunu zanje niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem ob-
segu.

Porabljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo
se razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se
nanašajo, če takšne postavke ni, pa se zanje odpre nova
postavka.

O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve občin-
skega proračuna odloča občinski svet.

8. člen
Kot sredstva za delo se občinski upravi in izvajalskim

organizacijam zagotavljajo:
– sredstva za plače,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za druge odhodke in
– sredstva za investicijske izdatke.
Sredstva za plače delavcev in funkcionarjev se zago-

tavljajo mesečno glede na zasedeno število delavcev in funk-
cionarjev v sistemizaciji delovnih mest, koeficiente za dolo-
čanje plač za posamezne skupine delovnih mest oziroma
funkcij, osnovo za obračun plač, dodatke za delovno dobo
in druge dodatke ter uspešnost oziroma dodatno obreme-
njenost.

Sredstva za materialne stroške in druge odhodke ob-
činske uprave in izvajalskih organizacij se določijo v okviru
potreb in možnosti občinskega proračuna.

Sredstva za amortizacijo se zagotavjajo v višini 50%
amortizacije objektov in opreme.

9. člen
Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih

dejavnosti se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo
posamezno področje dejavnosti.

Poraba sredstev za opravljanje nalog na posameznih
področjih se dogovori s pogodbo v pisni obliki. Sredstva za
posamezno nalogo se izplačajo na podlagi obračuna za
izvršeno nalogo oziroma računa.

10. člen
Nabava opreme, investicijska, vzdrževalna dela in stori-

tve se izvajajo v skladu za zakonom o javnih naročilih.

11. člen
Premoženjsko bilanco občine sestavi oddelek občine,

pristojen za finance na podlagi premoženjskih bilanc vseh
uporabnikov občinskega proračuna.

O začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih
presežkih zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zago-
tovitve tekoče likvidnosti proračuna odloča župan na pred-
log oddelka, pristojnega za finance in o tem poroča občin-
skemu svetu.

12. člen
Občina lahko daje poroštva za izpolnitev obveznosti

javnih podjetij in javnih zavodov.
O dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih pod-

jetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, odlo-
ča občinski svet.
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13. člen
Za realizacijo določenih investicij v gospodarski infra-

strukturi se Občina Trebnje v letu 1998 lahko zadolži z
najetjem posojila do višine, določene s proračunom, vendar
ne več od 10% zagotovljene javne porabe Občine Trebnje v
letu 1997.

O zadolžitvah iz prejšnjega odstavka odloča občinski
svet. Pogodbo o najetju posojila v skladu s prejšnjim odstav-
kom sklene župan.

Javna podjetja in javni zavodi se lahko zadolžijo le s
soglasjem občine. O dajanju soglasij k zadolževanju javnih
podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina,
odloča občinski svet.

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

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

Št. 401-1/98-2
Trebnje, dne 12. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Trebnje
dr. Marjan Peter Pavlin l. r.

2107. Odlok o povprečni gradbeni ceni za m2

stanovanjske površine in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnega zemljišča na
območju Občine Trebnje

Na podlagi 12. in 20. člena pravilnika o enotni metodo-
logiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in
stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87)
ter 19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št.
50/95) je Občinski svet občine Trebnje na redni seji dne
10. 6. 1998 sprejel

O D L O K
o povprečni gradbeni ceni za m2 stanovanjske
površine in povprečnih stroških komunalnega

urejanja stavbnega zemljišča na območju
Občine Trebnje

1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske

površine na območju Občine Trebnje je 93.452 SIT. Pov-
prečna gradbena cena koristne stanovanjske površine je
izračunana na dan 31. 12. 1997 brez upoštevanja stroškov
komunalnega urejanja stavbnega zemljišča.

2. člen
Vrednost stavbnega zemljišča se določi v odstotku od

povprečne gradbene cene stanovanjske površine iz 1. čle-
na odloka in je glede na funkcionalne ugodnosti zemljišča
naslednja:

– za območje naselja Trebnje 1% ali 935 SIT/m2 stavb-
nega zemljišča,

– za območje naselij Mirna, Mokronog in Šentrupert
0,9% ali 841 SIT/m2 stavbnega zemljišča,

– za vsa ostala naselja v Občini Trebnje 0,8% ali 748
SIT/m2 stavbnega zemljišča.

3. člen
Povprečni stroški III. stopnje opremljenosti komunalne-

ga urejanja stavbnih zemljišč na območju občine Trebnje so
znašali na dan 31. 12. 1997:

– za objekte in naprave individualne rabe 6.345 SIT/m2

stavbnega zemljišča,
– za objekte in naprave skupne rabe 7.755 SIT/m2.

4. člen
Povprečni stroški se med letom revalorizirajo z indek-

som podražitve za stanovanjsko gradnjo, ki ga objavlja GZS
– Združenje za gradbeništvo in IGM.

5. člen
Z dnem pričetka veljavnosti tega odloka preneha veljati

odlok o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene
stanovanj, ki služi za določitev koristi za razlaščeno stavbno
zemljišče in povprečnih stroških komunalnega urejanja zem-
ljišč na območju Občine Trebnje (Skupščinski Dolenjski list,
št. 6/90) in sklep o določitvi povprečne gradbene cene za
m2 stanovanjske površine, povprečnih stroškov komunalne-
ga urejanja stavbnega zemljišča in vrednosti stavbnega zem-
ljišča na območju Občine Trebnje (za leto 1997).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 380-01-1/98
Trebnje, dne 10. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Trebnje
Marjan Peter Pavlin, dr. med. l. r.

2108. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega družbenega plana
Občine Trebnje za območje zajetja pitne vode
»Zaloka«

Na podlagi drugega odstavka 2. člena zakona o plani-
ranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90), na podlagi določil zakona o urejanju prosto-
ra (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89) ter 39. člena
zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni
list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št.
26/90), in 19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS,
št. 50/95) je Občinski svet občine Trebnje na 33. seji dne
10. 6. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega družbenega plana

Občine Trebnje za območje zajetja pitne vode
»Zaloka«

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve

prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Trebnje za
obdobje od leta 1986–2000 (Skupščinski Dolenjski list, št.
2/90 in Uradni list RS, št. 35/93) in družbenega plana
Občine Trebnje za obdobje od 1986–1990 (Skupščinski
Dol. list, št. 19/86, 16/90 in Uradni list RS, št. 35/93) s
sestavinami navedenimi v členih tega odloka.
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2. člen
V tekstualnem delu družbenega plana Občine Trebnje

se poglavje 4. 2. 12. komunalno in stavbno-zemljiško go-
spodarstvo, točka A – preskrba prebivalstva s kvalitetno
pitno vodo spremeni v 4. členu in sicer:

– 1. točka besedilo »obsega površino ca. 1200 m2« se
spremeni v: »obsega površino 211 m2«,

– 2. točka besedilo »obsega površino ca. 9600 m2 na
parcelah 10/1, 20, 21« se spremeni v: »obsega površino
ca. 9400 m2 na parcelah 10/1, 20,21 in 2655«,

– 3. točka besedilo »obsega površino ca. 12450 m2

na parcelah 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 37, 45, 2656,
2657, 2658 in 2659« se spremeni v: »obsega površino ca.
12960 m2 na parcelah 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 37, 45,
2655, 2656, 2657, 2658, 2659 in 2660«.

3. člen
V kartografskem delu prostorskih sestavin dolgoročne-

ga in družbenega plana Občine Trebnje se spremenijo:
1. Zasnova vodnega gospodarstva (M 1:25000)
– sprememba v skladu z 2. členom tega odloka.
2. Sprememba kartografske dokumentacije k planu

(M 1:5000)
– vnos spremembe velikosti varstvenih pasov za zajetje

pitne vode »Zaloka« (list Mokronog 12)

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

listu RS.

Št. 003-03-1/98
Trebnje, dne 10. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Trebnje
Marjan Peter Pavlin, dr. med. l. r.

2109. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Trebnje za leto 1998

Na podlagi 58. in 61. člena zakona o stavbnih zemlji-
ščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/86), v zvezi s
56. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št.
44/97), 13. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavb-
nega zemljišča (Skupščinski Dolenjski list, št. 8/87, Uradni
list RS, št. 33/92 in 35/93) ter 19. člena statuta Občine
Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95) je Občinski svet občine
Trebnje na seji dne 10. 6. 1998 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila

za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Trebnje za leto 1998

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča na območju Občine Trebnje znaša v
letu 1998 mesečno 0,0572 SIT/m2.

2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

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

Št. 423-06-2/98
Trebnje, dne 10. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Trebnje
Marjan Peter Pavlin, dr. med. l. r.

letu 1998

Na podlagi 55. člena poslovnika Vlade Republike Slove-
nije (Uradni list RS, št. 13/93) dajem

P o p r a v e k
odloka o uvedbi finančnih intervencij

za zagotavljanje primerne in uravnotežene
ponudbe kmetijskih pridelkov in živil na trgu

v letu 1998

V 1. členu odloka o uvedbi finančnih intervencij za zago-
tavljanje primerne in uravnotežene ponudbe kmetijskih pridel-
kov in živil na trgu v letu 1998 objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 39-1785/98 z dne 22. 5. 1998 se na koncu stavka
črta pika in doda besedilo: ‘in rž’.

Št. 403-03/98-1
Ljubljana, dne 16. junija 1998.

Vlada Republike Slovenije

Borut Šuklje l. r.
Generalni sekretar

– Popravek sklepa o spremembah in dopolnitvah sklepa o preoblikovanju dela Zavoda za raziskavo
materiala in konstrukcij v javni raziskovalni zavod

Na podlagi 55. člena poslovnika Vlade Republike Slove-
nije (Uradni list RS, št. 13/93) dajem

P o p r a v e k
sklepa o spremembah in dopolnitvah sklepa
o preoblikovanju dela Zavoda za raziskavo

materiala in konstrukcij v javni raziskovalni zavod

V sklepu o spremembah in dopolnitvah sklepa o preobli-
kovanju dela Zavoda za raziskavo materiala in konstrukcij v
javni raziskovalni zavod objavljenem v Uradnem listu RS, št.
43-1925/98 z dne 5. 6. 1998 se tretji odstavek 1. člena
pravilno glasi:

‘Kot premoženje javnega raziskovalnega zavoda se izloči
del premoženja Zavoda za raziskavo materiala in konstrukcij,
opredeljena s sklepoma Vlade Republike Slovenije, št. 022-
07/93-9/5-8 z dne 6. 7. 1995 in 691-02/98-2 z dne 28. 5.
1998.’

Št. 691-02/98-1
Ljubljana, dne 18. junija 1998.

Vlada Republike Slovenije

Borut Šuklje l. r.
Generalni sekretar
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