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MINISTRSTVA
2209. Odredba o spremembi odredbe o merilih za

ugotavljanje delovne uspešnosti direktorja
Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije in Republiškega zavoda
za zaposlovanje

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena zakona o raz-
merjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94 in 36/96)
izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve

O D R E D B O
o spremembi odredbe o merilih za ugotavljanje

delovne uspešnosti direktorja Zavoda
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Slovenije in Republiškega zavoda
za zaposlovanje

1. člen
V prvem odstavku 3. člena odredbe o merilih za ugo-

tavljanje delovne uspešnosti direktorja Zavoda za pokojnin-
sko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Republiškega za-
voda za zaposlovanje (Uradni list RS, št. 56/94) se številka
“50” nadomesti s številko “90”.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 663-02-0001/98-006
Ljubljana, dne 3. julija 1998.

Minister
za delo, družino

in socialne zadeve
mag. Anton Rop l. r.

2210. Odredba o spremembi odredbe o kriterijih za
ocenjevanje delovne uspešnosti generalnega
direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena zakona o raz-
merjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94 in 36/96)
izdaja minister za zdravstvo

O D R E D B O
o spremembi odredbe o kriterijih za ocenjevanje

delovne uspešnosti generalnega direktorja
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

1. člen
V 2. členu odredbe o kriterijih za ocenjevanje delovne

uspešnosti generalnega direktorja Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 65/94) se črta
besedilo 2. točke.

Sedanja 3. točka se preštevilči in postane 2. točka.

2. člen
V 3. členu se številka “50” nadomesti s številko “90”.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 143-4/98
Ljubljana, dne 2. julija 1998.

Minister
za zdravstvo

dr. Marjan Jereb l. r.

2211. Odredba o kriterijih za ugotavljanje delovne
uspešnosti generalnega direktorja Kliničnega
centra Ljubljana

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena zakona o raz-
merjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94 in 36/96)
izdaja minister za zdravstvo

O D R E D B O
o kriterijih za ugotavljanje delovne uspešnosti

generalnega direktorja Kliničnega centra
Ljubljana

1. člen
Ugotavljanje delovne uspešnosti in na njeni osnovi do-

ločene višine plače generalnega direktorja Kliničnega cen-
tra Ljubljana, temelji na sprejeti strategiji, programu dela in
doseganju ciljev poslovne politike javnega zavoda.
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2. člen
Pri določanju višine dela plače za delovno uspešnost

generalnega direktorja Kliničnega centra Ljubljana, se upo-
števajo naslednja merila:

1. Uresničevanje programa dela javnega zavoda v skla-
du s sprejeto strategijo razvoja zavoda.

2. Delež prihodkov od prodaje storitev in blaga na trgu,
ustvarjenih izven proračuna in javnofinančnih sredstev.

3. Zagotavljanje materialnih, kadrovskih in informacij-
skih resursov za izvajanje funkcij zavoda.

3. člen
Delovno uspešnost generalnega direktorja Kliničnega

centra Ljubljana pristojni organ zavoda ocenjuje praviloma
enkrat letno.

Kriteriji za ocenjevanje meril, določenih v 2. členu, so
naslednji:

1. Uresničevanje programa dela javnega zavoda v skla-
du s sprejeto strategijo razvoja zavoda:

– doseganje pogodbeno dogovorjenega programa de-
la zdravstvene dejavnosti zavoda,

– uresničevanje programov na preostalih področjih, ki
jih opredeljuje odlok o ustanovitvi in statut javnega zavoda
(znanstvenoraziskovalna in izobraževalna dejavnost);

2. Delež prihodkov od prodaje storitev in blaga na trgu:
– povečanje deleža prihodkov od prodaje storitev in

blaga na trgu realno za najmanj 1% letno,
– oblikovanje tržno zanimivih in konkurenčnih progra-

mov, ki ustvarjajo presežek;
3. Zagotavljanje materialnih, kadrovskih in informacij-

skih resursov za izvajanje funkcij zavoda:
– da v povprečju število zaposlenih ne presega števila

zaposlenih, kot jih predvideva plan javnega zavoda,
– da materialni stroški, določeni v letnem finančnem

načrtu, niso bistveno presežni,
– da se letno povečuje strokovno usposobljenost za-

poslenih, ki se ugotavlja s povečanim kvalifikacijskim količ-
nikom,

– da je z informacijsko tehnologijo letno izkazano iz-
boljšanje na vsaj enem področju dela s podatkovno infra-
strukturo v bazi podatkov.

4. člen
Del plače za delovno uspešnost lahko znaša največ do

90% osnovne plače direktorja.

5. člen
Osnovo za ugotavljanje doseganja ciljev predstavljajo

podatki iz poslovnega poročila Kliničnega centra Ljubljana.

6. člen
Del plače za delovno uspešnost generalnega direktorja

se določi najmanj enkrat letno.
Del plače za delovno uspešnost se dodaja k osnovni

plači direktorja.

7. člen
Če zavod posluje z izgubo, ki je nastala zaradi subjek-

tivnih razlogov, lahko pristojni organ zavoda odloči, da direk-
torju ne pripada del plače iz naslova delovne uspešnosti.

8. člen
Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Ljubljana, dne 18. junija 1998.

Minister
za zdravstvo

dr. Marjan Jereb l. r.

2212. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o pripravništvu in o strokovnem izpitu
strokovnih delavcev na področju vzgoje in
izobraževanja

Na podlagi 102. in 114. člena zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96
in 23/96) izdaja minister, pristojen za šolstvo

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

o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih
delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

1. člen
V 19. členu pravilnika o pripravništvu in o strokovnem

izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževa-
nja (Uradni list RS, št. 30/96 in št. 54/97 se doda šesti
odstavek, ki glasi:

»Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega od-
stavka opravlja strokovni izpit v skladu s tem pravilnikom tudi
strokovni delavec, ki  je opravljal pripravništvo v socialno-
varstvenem zavodu oziroma  je v socialno-varstvenem zavo-
du opravljal vzgojno-izobraževalno delo  najmanj toliko časa,
kolikor traja pripravništvo v skladu s tem pravilnikom in izpol-
njuje z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje o
izobrazbi.«.

2. člen
23. člen se spremeni tako, da glasi:
»Strokovni izpiti se opravljajo v času od 15. septembra

do 15. julija.«.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 166-4/98
Ljubljana, dne 29. junija 1998.

dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

za šolstvo in šport

USTAVNO SODIŠČE

2213. Odločba o oceni ustavnosti določb zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih
taksah

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem z zahtevo Državnega sveta, na seji dne 17. junija
1998
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o d l o č i l o:

1. V 8. členu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 20/98) se razve-
ljavijo tarifne številke 27, 28 in 28a ter nadomestitev zneska
“5.000” z zneskom “20.000” v 1. točki drugega odstavka
tarifne številke 18.

2. V preostalem določbe zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o sodnih taksah niso v neskladju z
ustavo.

3. Za tarifne številke iz 1. točke izreka te odločbe se
sodne takse plačujejo po določbah zakona o sodnih taksah
(Uradni list RS, št. 1/90, 14/91 in 38/96).

O b r a z l o ž i t e v
A)

1. Državni svet je z zahtevo z dne 25. 3. 1998 začel
postopek za oceno ustavnosti zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o sodnih taksah (v nadaljevanju:
ZST-G). Meni, da je zakon v neskladju z 2., 14., 15., 23.,
25. in 34. členom ustave. Po mnenju Državnega sveta po-
meni z ZST-G uveljavljeni dvig sodnih taks povečanje tudi za
500 odstotkov, kar naj bi bilo nesorazmerno povečanje.
Povišanje sodnih taks pri vpisih v zemljiško knjigo in ladijski
register za 30 odstotkov naj bi bilo nerazumno glede na to,
da je vpis v javne knjige obvezen. Po mnenju Državnega
sveta z zakonom ni mogoče doseči ciljev, s katerimi je vlada
utemeljevala njegov sprejem. Za zmanjšanje števila nereše-
nih zadev na sodiščih in večjo učinkovitost dela bi moral po
mnenju Državnega sveta poskrbeti zakonodajalec s spre-
membo procesne zakonodaje. Takšno povišanje sodnih taks
naj bi bilo nerazumno, ker naj bi presegalo višino plače, s
katero mora preživeti nemajhen del slovenskih družin ves
mesec. Zakon sicer predvideva oprostitve plačila sodnih
taks, vendar naj te ne bi bile mogoče v vseh primerih, pa tudi
način uveljavljanja oprostitev naj bi bil ponižujoč in v nasprot-
ju s 34. členom ustave.

2. Nesorazmeren dvig sodnih taks naj bi bistveno ome-
jil možnost uresničevanja pravice do sodnega varstva iz
23. člena ustave in pravice do pravnega sredstva iz
25. člena ustave. Jamstva pravne države naj bi bila tako
zagotovljena le premožnejšim državljanom, kar naj bi bilo v
očitnem nasprotju z 2. členom ustave ter s prvim odstavkom
14. člena ustave, po katerem so vsakomur zagotovljene
človekove pravice in temeljne svoboščine ne glede na gmot-
no stanje. Državni svet opozarja na določbi 15. in 16. člena
ustave, po katerih človekovih pravic in temeljnih svoboščin
ni dovoljeno omejevati na podlagi gmotnega stanja niti v
vojnem ali izrednem stanju. Državni svet je predlagal, da
ustavno sodišče pred končno odločitvijo o zadevi začasno
zadrži izvrševanje izpodbijanega zakona zaradi nastanka ne-
popravljivih škodljivih posledic.

3. Zahteva je bila posredovana Državnemu zboru, ki
nanjo ni odgovoril.

B)
4. Iz obrazložitve zahteve za oceno ustavnosti je razvid-

no, da je ta po svoji vsebini uperjena zoper 6., 7. in 8. člen
ZST-G in delno zoper 5. člen ZST-G. Predmet urejanja v
določbah 1. in 2. člena ZST-G ima povsem drug pomen.
Določbi 3. člena ZST-G ter nov drugi odstavek 13. člena
zakona o sodnih taksah, ki je določen s 5. členom ZST-G,
predstavljata za stranke v postopkih ugodnejšo ureditev od
prej veljavne. Z določbo 4. člena ZST-G se ureditev, ki je
bila že uveljavljena v zakonu o delovnih in socialnih sodiščih
(Uradni list RS, št. 19/94), prenaša v zakon o sodnih taksah
in sama po sebi ne predstavlja novosti. Določbe 9. do

11. člena ZST-G pa so določbe prehodnega značaja, tipič-
ne ob uveljavitvi takšne spremembe. Zoper določbe 1. do
4. člena in 9. do 11. člena ZST-G po svoji vsebini zatrjeva-
nje neskladnosti torej ni uperjeno, zato njihov preizkus us-
tavnosti tudi ni bil potreben.

5. Določbe 6., 7. in 8. člena ZST-G so tiste določbe, s
katerimi se določa novo razmerje v sistemu sodnih taks, ker
se z njimi povečujejo sodne takse le v nekaterih postopkih.
Za uresničevanje državnih funkcij država po določbi prvega
odstavka 146. člena ustave pridobiva sredstva z davki in
drugimi obveznimi dajatvami ter s prihodki od lastnega pre-
moženja. Z davki in drugimi obveznimi dajatvami torej država
zagotavlja vir financiranja za potrebe svojega delovanja. Pri
tem lahko država uvaja različne vrste obveznih dajatev kot so
davki, carine, prispevki, takse, ki se razlikujejo po svoji
pravni naravi. Medtem ko je za davke značilno, da njihov
vplačnik ne prejme protidajatve, ki bi predstavljala posebno
storitev, velja za takse nasprotno. Namen takse je plačilo
konkretne storitve, praviloma v zasebnem interesu. Namen
sodne takse je torej v tem, da stranke delno krijejo stroške,
ki nastanejo z delom sodišča. Določanje višine obvezne
dajatve – sodne takse v tem primeru – sodi v polje zakono-
dajalčeve presoje. Praviloma je treba upoštevati, da mora
med takso in storitvijo, za katero se ta plačuje, obstajati
neko razumno razmerje, vendar so sodne takse specifične
do te mere, da se posamezne storitve – to je sodni postopki
– tako razlikujejo, da je primerjava možna samo na ravni
nekega povprečja, ki je rezultat tega, da so v posameznih
postopkih možna visoka odstopanja v obe smeri. Tudi zato
je polje zakonodajalčeve presoje pri določitvi višine sodnih
taks dokaj široko. Vendar pa ima tudi to polje svoje skrajne
meje, ki bi jih zakonodajalec prestopil zlasti s takim poviša-
njem dotedanjih ustaljenih oziroma običajnih sodnih taks, ki
bi lahko učinkovalo že kot nedopustno omejevanje možnosti
dostopa do sodnega varstva.

6. Ustava zagotavlja v 23. členu pravico do sodnega
varstva kot človekovo pravico. Človekove pravice so omeje-
ne samo s pravicami drugih in v primerih, ki jih določa ta
ustava. Pravico do sodnega varstva mora zagotavljati država,
ki s tem tudi izvršuje sodno oblast. Država lahko dostop do
sodišč pogojuje s plačilom sodnih taks. Podlago za to ima v
146. členu ustave, pri čemer je treba upoštevati, da 23.
člen ustave ne zahteva, da država zagotovi brezplačno sod-
no varstvo. Ustavni zahtevi po socialni državi (2. člen ustave)
in enakosti pred zakonom (drugi odstavek 14. člena) terjata,
da država tudi revnim strankam omogoči sodno varstvo nji-
hovih pravic tako, da zaradi stroškov sojenja ni prizadet
njihov eksistenčni minimum. Tem ustavnim pogojem je za-
doščeno. Že po zakonu o sodnih taksah (Uradni list SRS, št.
1/90 in Uradni list RS, št. 14/91 in 38/96 – v nadaljevanju:
ZST) je v določenih primerih, ki jih je zakonodajalec z ZST-G
še razširil, predvidena oprostitev plačila sodnih taks. Poleg
tega je uzakonjen poseben institut oprostitve plačila sodnih
taks za primere, ko bi posameznik sicer moral plačati sodno
takso, pa bi se s tem občutno zmanjšala sredstva, s katerimi
se preživlja sam ali njegovi družinski člani (13. člen ZST). Ni
mogoče pritrditi predlagatelju, da je način ugotavljanja po-
gojev za taksno oprostitev v nasprotju s 34. členom ustave.
Prav je, da je zakonodajalec natančno predvidel, kako je
mogoče ugotavljati, ali posameznik izpolnjuje pogoje za tak-
sno oprostitev ali ne, ker bi bile drugače mogoče zlorabe te
pravice. S tem je zakonodajalec sledil načelu enakosti, ki od
njega zahteva, da enake pravne primere obravnava pravno
enako, različne pa različno in da pri tem ne ravna arbitrarno.
Zakonodajalec je z institutom oprostitve plačila sodnih taks v
bistvu vzpostavil načelo enakosti med premožnejšimi in manj
premožnimi osebami. Če tega instituta ne bi predvidel, bi
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mu bilo mogoče očitati diskriminacijo in ravnanje v nasprotju
z zahtevo po socialni državi. Tako pa ta očitek predlagatelja
ni utemeljen.

7. Pač pa je utemeljen očitek, da je zakonodajalec v
posameznih primerih vendarle nedopustno posegel v pravi-
co do sodnega varstva in to tedaj, ko je prekoračil skrajne
meje polja lastne presoje. Te pa so pri sodnih taksah preko-
račene zlasti tedaj, ko je sodna taksa določena v takšni
višini, da lahko odvrača od sodnega varstva pravic ne le v
bagatelnih primerih (da se prepreči preobremenitev sodstva
z bagatelnimi primeri in s tem omogoči učinkovito sojenje v
relevantnih primerih), ampak tudi v primerih, kjer gre že za
varstvo socialno ali drugače pomembnih pravic (če je npr.
pri upravnem sporu o 20.000 tolarjih domnevno previsoko
odmerjene dohodnine treba plačati že za tožbo še enkrat ali
celo dvakrat večjo takso). Pri tem gre lahko tudi za osebe, ki
imajo povprečne dohodke. Te osebe niso upravičene do
taksnih oprostitev po določbah ZST in če je višina sodne
takse določena tako visoko, da so se prisiljene kljub svojim
dohodkom odreči sodnemu varstvu svojih pravic, potem gre
nedvomno za prekoračitev skrajnih meja polja zakonodajal-
čeve lastne presoje in že za nedopusten poseg v pravico do
sodnega varstva.

8. Navedeno velja za določbo 8. člena ZST-G, kolikor
se z njo na novo določajo sodne takse po tarifnih številkah
27, 28 in 28a in delno v tarifni številki 18. V slednji je
zakonodajalec povišal najvišjo takso za vknjižbo ali predz-
nambo posameznih pravic za štirikrat – torej ne v postopku,
katerega sprožitev je odvisna od volje strank, ampak v za-
konsko predpisanem nepravdnem postopku, kjer veliko po-
višanje taks lahko pripelje do tega, da se stranke začnejo
izogibati zakonsko zahtevanim vpisom v javne knjige, kar
lahko ogrozi varnost pravnega prometa. S tarifnimi številka-
mi 27, 28 in 28a pa se določajo sodne takse v postopku
upravnega spora. Te sodne takse je zakonodajalec v primer-
javi s prej veljavno ureditvijo občutno povečal. Tako je sod-
no takso za tožbo ali drugo pravno sredstvo, s katerim se
začne upravni spor, povečal za štirikrat, za tožbo o odmeri
davka za devetkrat (oziroma za eno in polkrat v primerjavi s
prejšnjim računsko-upravnim sporom), za sodbo v prej na-
vedenih postopkih za skoraj dvakrat oziroma za več kot tri in
polkrat (z izjemo glede na računsko-upravni spor, kjer gre za
ca. šestodstotno zmanjšanje), za pritožbo zoper sodbo v teh
postopkih pa za šest in polkrat oziroma zoper sodbo glede
odmere davka kar za štirinajstkrat (oziroma za skoraj trikrat
glede na prejšnji računsko-upravni spor).

9. Res je, da je postopek v upravnem sporu po uvelja-
vitvi zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 50/97 – v
nadaljevanju: ZUS) predvsem zaradi poudarjene možnosti
izvajanja javnih obravnav pred odločanjem ter vpeljave pri-
tožbe kot rednega pravnega sredstva zahtevnejši in gotovo z
vidika potrebnih sredstev za delovanje države tudi dražji od
postopka po prejšnji ureditvi. Vendar pa je treba upoštevati,
da se v upravnem sporu zagotavlja sodno varstvo zoper
upravno odločanje o osebnih stanjih posameznika (na pri-
mer državljanstvo) in o drugih za posameznika življenjsko
pomembnih vprašanjih. Kljub temu, da velja taksna oprosti-
tev za sodbo v primerih, ko sodišče tožbi ugodi in izpodbija-
ni akt odpravi, in da lahko v tem primeru stranka zahteva tudi
povračilo plačane sodne takse za tožbo (36. člen ZST), ni
mogoče spregledati tega, da je zakonodajalec določil ob-
čutno višje sodne takse prav v sporih, v katerih nastopa kot
nasprotna stranka država oziroma njeni organi, in da v tem
postopku stranka kljub temu, da uspe, drugače kot v pravd-
nem postopku trpi sama druge stroške postopka (tretji od-
stavek 23. člena ZUS). Stranka mora za tožbo v upravnem
sporu zaradi odmere davka plačati po veljavni vrednosti

točke takso v znesku 40.500 SIT, za odločbo v isti stvari
prav tako 40.500 SIT in za pritožbo kar 81.000 SIT. Tako
določena višine sodne takse očitno presega skrajne meje
polja proste presoje, ki zakonodajalcu omogočajo določitev
višine sodnih taks v primerni višini. Pri presoji povišanja taks
v zemljiškoknjižnih postopkih glede vknjižbe in predznambe
posameznih pravic pa je ustavno sodišče upoštevalo, da je
vpis v zemljiško knjigo obvezen in zato nujen za pridobitev
pravic, tako da se stranke temu postopku ne morejo izogniti.
Zato predstavlja zakonska ureditev 8. člena ZST-G v nave-
denem delu nedopustno omejevanje pravice dostopa do
sodišča (23. člen ustave) – torej je podana neskladnost s
23. členom ustave.

10. Ustavno sodišče je s sklepoma št. U-I-112/98 z
dne 9. 4. 1998 in z dne 7. 5. 1998 odločilo o začasnem
zadržanju izvrševanja zakona. V času zadržanja je s svojo
odločitvijo, sprejeto na podlagi drugega odstavka 40. člena
zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94),
vzpostavilo zakonsko ureditev, ki je veljala pred uveljavitvijo
ZST-G. Iz istih razlogov je bilo treba tudi v tem primeru zaradi
delne razveljavitve določbe 8. člena ZST-G določiti tudi
način izvršitve 1. točke izreka te odločbe, ker sicer do
drugačne zakonske ureditve ne bi bila mogoča odmera sod-
nih taks v postopkih upravnega spora.

C)
11. Ustavno sodišče je to odločbo sprejelo na podlagi

prvega odstavka 21. člena in drugega odstavka 40. člena
zakona o ustavnem sodišču v sestavi: predsednik dr. Lovro
Šturm ter sodnici in sodniki dr. Miroslava Geč-Korošec,
dr. Peter Jambrek, dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic,
Franc Testen, dr. Dragica Wedam-Lukić in dr. Boštjan M.
Zupančič. Drugo točko izreka je sprejelo soglasno, prvo in
tretjo točko izreka pa je sprejelo s sedmimi glasovi proti
enemu. Proti je glasoval sodnik Jambrek, ki je dal odklonil-
no ločeno mnenje.

Št. U-I-112/98
Ljubljana, dne 17. junija 1998.

Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.

2214. Odločba o oceni ustavnosti zakona o
spremembah zakona o tujcih

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem z zahtevo Državnega sveta, na seji dne 17. junija
1998

o d l o č i l o:
1. Zakon o spremembah zakona o tujcih (Uradni list

RS, št. 44/97) se razveljavi, kolikor se nanaša na osebe, ki
so do uveljavitve tega zakona vložile vloge za pridobitev
dovoljenja za stalno prebivanje in pri tem že izpolnjevale
pogoj triletnega začasnega bivanja v Republiki Sloveniji.

2. Dokler za osebe iz prve točke tega izreka ne bo
uveljavljena nova zakonska ureditev, mora pristojni upravni
organ pri odločanju o vlogah za pridobitev dovoljenja za
stalno prebivanje, ki so jih vložile te osebe, uporabljati do-
ločbo 16. člena zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 1/91-I),
kakor se je glasila, preden jo je spremenil zakon iz prve
točke tega izreka.
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O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Državni svet izpodbija zakon o spremembah zakona

o tujcih (ZTuj-A), s katerim je bil spremenjen in dopolnjen
16. člen zakona o tujcih, in sicer tako, da se je triletno
bivanje v Sloveniji kot pogoj za izdajo dovoljenja za stalno
prebivanje (v nadaljevanju: dovoljenje) podaljšalo na osem
let. V 2. členu ZTuj-A (prehodna določba) je določeno, da
se prošnje za dovoljenje, vložene pred uveljavitvijo ZTuj-A,
rešujejo po tem zakonu (torej po spremenjenem oziroma
dopolnjenem 16. členu Ztuj). Državni svet zatrjuje, da je
2. člen ZTuj-A v nasprotju z načelom pravne države (2. člen
ustave), ker učinkuje retroaktivno oziroma krši načelo zau-
panja v pravo.

2. Državni zbor v odgovoru na zahtevo navaja, da je
njegov Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve v postop-
ku sprejemanja ZTuj-A opozoril na njegov retroaktivni učinek
oziroma na njegovo ustavno spornost. V nadaljevanju odgo-
vora pa Državni zbor navaja, da je predlagatelj zakona (vla-
da) v zakonodajni razpravi opozoril na obstoj javne koristi za
spremembo pogoja za pridobitev dovoljenja in na dejstvo,
da ZTuj-A ne posega v pridobljene pravice. Državni zbor se
sklicuje na stališča vlade in meni, da ZTuj-A ni v neskladju z
ustavo.

3. Ustavno sodišče je prejelo tudi obširno gradivo vla-
de. V tem gradivu vlada navaja razloge javne koristi, ki so
narekovali spremembo Ztuj. Navedeni so naslednji razlogi:

a) zaščita v zvezi z nepremičninami (vlada navaja, da je
zaostritev pogoja za pridobitev dovoljenja povezana z zako-
nodajo na področju stvarnega prava, kjer naj bi se možnost
pridobiti lastninsko pravico na nepremičninah pogojevala s
stalnim prebivališčem v Sloveniji),

b) nujnost, da pridobijo dovoljenje le tisti tujci, ki prebi-
vajo v Sloveniji s trajnim namenom (vlada navaja, da je trilet-
no bivanje tujca v državi prekratko za njegovo integracijo),

c) zmanjševanje finančnih stroškov (stalno prebivališče
je podlaga za uveljavljanje nekaterih pravic na področju so-
cialnega varstva),

4. Vlada v gradivu navaja tudi, da ZTuj-A ni posegel v
pridobljene pravice, ker se pravica do stalnega prebivanja
pridobi šele z izdajo dovoljenja. Navaja tudi, da se o izdaji
dovoljenja odloča po prostem preudarku. Opozarja tudi na
primere, ko zakon dopušča spregled pogoja začasnega pre-
bivanja (izjeme se nanašajo na mladoletne otroke, na zakon-
ca, na tujce slovenskega porekla in na tujce, katerih prebi-
vanje je v državnem interesu).

5. Vlada navaja številčne podatke o nerešenih vlogah
za pridobitev dovoljenja in o vlogah, rešenih v obdobju od
1. 1. 1997 do 22. 9. 1997. Iz podatkov o nerešenih vlogah
izhaja, da ne obstaja niti en sam primer, ko bi bilo potrebno
vlogo za pridobitev dovoljenja, vloženo pred uveljavitvijo
ZTuj-A zavrniti zaradi spremenjenega pogoja iz 16. člena
ZTuj.

6. V primerjalnopravnem pregledu vlada navaja podat-
ke o ureditvi pogojev za pridobitev pravice do stalnega pre-
bivanja v pravu držav članic Evropske unije. Časovni pogoj
(začasnega) prebivanja se giblje v razponu od treh let (Fran-
cija) do deset let (Švica).

B)
7. V zahtevi Državnega sveta je bil vsebovan tudi pred-

log za začasno zadržanje izvrševanja 2. člena izpodbijanega
zakona. Ustavno sodišče je namesto zadržanja izvrševanja
le 2. člena zakona, s čimer namen zadržanja ne bi bil dose-
žen, s sklepom z dne 16. 9. 1997 zadržalo izvrševanje
celotnega zakona o spremembah zakona o tujcih (v nadalje-

vanju: ZTuj-A), kolikor se nanaša na osebe, ki so do njegove
uveljavitve vložile vloge za pridobitev dovoljenja za stalno
prebivanje.

8. Ustavno sodišče je doslej že večkrat presojalo iz-
podbijane predpise z gledišča njihove skladnosti z načelom
varstva zaupanja v pravo kot z enim od načel pravne države,
prvič v odločbi št. U-I-123/92 z dne 18. 11. 1993 (OdlUS
II, 109). Takrat je o tem med drugim navedlo naslednje:
“ustava celo dopušča, da imajo posamezne določbe zakona
tudi učinek za nazaj, če to zahteva javna korist in če se s tem
ne posega v pridobljene pravice (drugi odstavek 155. člena
ustave). Ustava torej izrecno varuje pridobljene pravice le
zoper zakonske posege z retroaktivnim učinkom. To pa ne
pomeni, da varstvo pridobljenih pravic zoper zakonske po-
sege z učinkom za naprej v našem ustavnem sistemu sploh
ni možno oziroma ni zagotovljeno. Zagotovljeno je v okviru
tistih splošnih načel pravne države, ki v ustavi sicer niso
izrecno določena, ki pa jih je treba šteti za zagotovljena že
na podlagi ustavne določbe, da je Slovenija pravna država
(2. člen ustave). Med taka načela pravne države je treba
šteti v okviru širšega pojma pravne varnosti vsekakor tudi
načelo varstva zaupanja v pravo, ki posamezniku zagotavlja,
da mu država njegovega pravnega položaja ne bo arbitrarno,
torej brez razloga, utemeljnega v prevladujočem javnem in-
teresu, poslabšala. Ker gre za splošno pravno načelo in ne
neposredno za eno od ustavnih pravic, katerim po 15. členu
ustave pripada strožje varstvo zoper morebitne omejitve in
druge posege, to načelo seveda nima absolutne veljave in je
v večji meri kot posamezne ustavne pravice dostopno mož-
nim omejitvam, torej temu, da je v primeru konflikta oziroma
kolizije med tem in drugimi ustavnimi načeli oziroma dobri-
nami treba v t.i. tehtanju dobrin presoditi, kateri izmed ustav-
no zavarovanih dobrin je v posameznem spornem primeru
treba dati prednost.”

9. Tudi nemška ustavnopravna teorija poudarja, da je
“kolizijo dveh vrednot (načela zaupanja v nadaljnji obstoj
pravnih norm in načela prilagajanja prava družbenim razmer-
jem) potrebno reševati s tehtanjem med njima”.1 Pri tem se
še posebej poudarja pomen prehodnega režima. “Ali in v
kolikšni meri je potrebna posebna prehodna ureditev, se
presoja s tehtanjem med zakonskim ciljem in prizadetostjo
pravnih položajev. Zakonodajalec ima na tem področju pre-
cejšen prostor lastne presoje. Posebej pomembno je, kako
težak je poseg. Upoštevati je potrebno tudi, ali ne bi prehod-
ni režim morda povzročil nevarnosti za javni interes.”2

10. Pri takem tehtanju ustavnopravnih dobrin je na eni
strani torej ustavno načelo varstva zaupanja v pravo, pri
čemer je zlasti pomembno, kakšen je pomen pričakovanja
določene pravice za življenje prizadetega posameznika, in
kakšna je teža spremembe, ter na drugi strani, ali so spre-
membe na pravnem področju, za katero gre, relativno pred-
vidljive in so torej prizadeti s spremembo lahko vnaprej
računali. V tu obravnavanem primeru gre za spremembe na
področju urejanja pravnega položaja tujcev, kjer zakonoda-
jalec praviloma ni vezan ne na mednarodnopravne ne na
notranjepravne omejitve in je njegov prostor lastne presoje
pri tem precej širok. Zato tudi predlagatelj ocene ustavnosti
v tem primeru ne izraža pomislekov zoper zakonodajalčevo
odločitev o povečanju zahtevanih treh let bivanja v Sloveniji
na osem let in takih pomislekov ni imelo tudi ustavno sodiš-
če, vendar pa se zaradi teže oziroma velikosti spremembe
(nenadno povišanje od treh na osem let) postavlja predvsem

1 Benda-Maihofer-Vogel: Handbuch des Verfassungsrechts, De
Gruyter, Berlin/New York, 1995, pod naslovom “Vertrauensschutz”

2 Jarras-Pierroth, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland,
C.H. Beck, München, str.430-434
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vprašanje, ali obstajajo za tako spremembo prevladujoči
razlogi javnega interesa, ki terjajo takojšnjo uvedbo tako
zaostrenega pogoja, ali pa bi bilo treba dati prednost ustav-
nemu načelu varstva zaupanja v pravo in spremembo uvesti
postopno, z ustreznim prehodnim režimom – tistim, ki so v
trenutku njene uvedbe že izpolnjevali dotedanji pogoj trilet-
nega bivanja v Sloveniji in so na podlagi tega že vložili vlogo
za dovoljenje za stalno prebivanje, pa to priznati kot izpolnje-
vanje ustreznega pogoja tudi po novi zakonski ureditvi.

11. Kot razloge javnega interesa, ki naj bi bili zahtevali
sprejeto zakonsko ureditev, je Državni zbor v svojem odgo-
voru navedel naslednje:

a) “Novela zakona pomeni zaščito pred tujci v zvezi z
nepremičninami, ki jo poznajo tudi države Evropske unije”.
Ne glede na to, ali je navedeni razlog v tem kontekstu
upošteven, iz navedb vlade sploh ni razvidno, zakaj naj bi
bila nujna takojšnja uveljavitev novega pogoja osemletnega
bivanja – brez prehodnega režima.

b) “Podaljšanje pogoja triletnega prebivanja v RS na osem-
letno prebivanje omogoča, da pridobijo dovoljenje za stalno
prebivanje le tisti tujci, ki so dokazali svoj trajen namen za
takšno prebivanje ter so se hkrati že tudi dejansko lahko integri-
rali v novo okolje.” Tudi ta argument ne daje odgovora na
zastavljeno vprašanje, saj je za dokaz trajnosti namena stalnega
prebivanja v Sloveniji po prejšnji zakonski ureditvi zadoščalo
triletno stalno bivanje, po novi ureditvi pa se zahteva osemletno
bivanje – vprašanje pa je, zakaj naj bi bil na novo ureditev nujen
takojšen prehod brez prehodnega režima.

c) “Vključitev vlog za izdajo dovoljenja za stalno prebi-
vanje, za katere še ni bil uveden upravni postopek, bi pome-
nil povečanje finančnih stroškov za državni proračun, saj
zajemajo pravice oziroma ugodnosti tujcev z izdanim dovo-
ljenjem za stalno prebivanje tudi različna področja, ki pome-
nijo neposredno finančno obremenitev za državo (npr. po-
polne pravice iz naslova zdravstvenega zavarovanja ter dru-
ge socialne pravice).” Tudi za ta razlog velja isto kot za
prejšnja dva.

12. Glede na navedeno je bilo pri tehtanju obeh kolidi-
rajočih ustavnih dobrin treba dati prednost varstvu zaupanja
v pravo in izpodbijano zakonsko spremembo razveljaviti,
kolikor se nanaša na osebe, ki so do njene uveljavitve vložile
vloge za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje in pri tem
že izpolnjevale pogoj triletnega začasnega bivanja v Republi-
ki Sloveniji. Glede na to ustavnemu sodišču ni bilo potrebno
presojati, ali bi bilo potrebno uporabiti še strožjo presojo za
primere, v katerih je ob uveljavitvi zakonske spremembe že
potekel rok za izdajo odločbe po 218. členu zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list SFRJ, št. 47/86).

13. Druga točka izreka na podlagi drugega odstavka
40. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št.
15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) določa način izvršitve od-
ločbe tako, da zapolnjuje pravno praznino, ki nastaja z raz-
veljavitvijo v 1. točki izreka, in s tem v obsegu, v katerem gre
nedvomno za ustavno nedopusten poseg v načelo zaupanja
v pravo – torej za tiste prosilce, ki so ob vložitvi prošnje že
izpolnjevali takrat veljavni pogoj triletnega bivanja. Tudi ča-
sovni aspekt zadeve izrazito govori za to, da se tem prosil-
cem, ki bi jim njihove vloge morale biti rešene (tako ali
drugače) že pred enim letom ali več, po enoletnem zadrža-
nju odločanja vloge končno vendarle rešijo – ne pa, da se z
golo razveljavitvijo (brez določitve načina izvršitve po dru-
gem odstavku 40. člena ZUstS) zgolj povzroči pravna praz-
nina in bi vse te vloge morale še naprej čakati, dokler te
pravne praznine ne bi zakonodajalec sam zapolnil. Ti prosil-
ci imajo sedaj – skoraj eno leto po uveljavitvi izpodbijane
zakonske novele – za seboj namesto treh večinoma že štiri
leta bivanja v Sloveniji in čakanje na nadomestitev razveljav-
ljenega dela izpodbijane zakonske ureditve z novo bi ta
pogoj pravzaprav avtomatično (že s samim potekom časa)
podaljševalo. Ker razlogi za nujnost takojšnje uveljavitve no-

vega osemletnega pogoja za njih niso bili izkazani, je ustav-
no sodišče odločilo, da se do morebitne nadomestitve raz-
veljavljene zakonske ureditve z novo za njih uporablja prej
veljavna zakonska ureditev.

14. Ker je predlagatelj ocene ustavnosti v tem postop-
ku izpodbijal samo ustavnost takojšnje uveljavitve novega
osemletnega pogoja za tiste, ki so ob vložitvi vloge že izpol-
njevali takratni pogoj triletnega bivanja, ne pa tudi za druge
možne kategorije prosilcev, katerih zaupanje v pravo je bilo
z izpodbijano zakonsko spremembo morda tudi prizadeto,
čeprav nedvomno v manjši meri, je tudi ustavno sodišče
svojo presojo omejilo na ta obseg. Zakonodajalec seveda
lahko, upoštevajoč načelna izhodišča za to odločbo, sam
vzpostavi ustrezen prehodni režim tudi za druge kategorije
prosilcev, če bo presodil, da tudi pri teh kategorijah prosil-
cev ne obstajajo dovolj tehtni razlogi za to, da bi se novi
pogoj osemletnega bivanja moral uveljaviti takoj oziroma
brez ustreznega prehodnega režima.

C)
15. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi

43. člena ter drugega odstavka 40. člena ZUstS v sestavi:
predsednik dr. Lovro Šturm ter sodnici in sodniki dr. Miro-
slava Geč-Korošec, dr. Peter Jambrek, dr. Tone Jerovšek,
mag. Matevž Krivic, Franc Testen, dr. Dragica Wedam-Lukić
in dr. Boštjan M. Zupančič. Odločbo je sprejelo s šestimi
glasovi proti dvema. Proti sta glasovala sodnika Jambrek in
Jerovšek. Sodnik Zupančič je dal pritrdilno ločeno mnenje.

Št. U-I-206/98
Ljubljana, dne 3. julija 1998.

Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.

BANKA SLOVENIJE

2215. Sporočilo o cenah plemenitih kovin na dan
30. 6. 1998

Na podlagi četrtega odstavka 56. člena zakona o raču-
novodstvu (Uradni list SFRJ, št. 12/89, 35/89, 3/90,
42/90 in 61/90) ter odloka Skupščine Republike Slovenije
o soglasju k dopolnitvi tega zakona (Uradni list RS, št.
42/90) in 19. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list
RS, št. 1/91-I) izdaja Banka Slovenije

S P O R O Č I L O
o cenah plemenitih kovin na dan 30. 6. 1998

Cena 1 grama čiste kovine v
tolarjih po tekočem tečaju

1. Zlato 1.616,6046
2. Platina 1.949,1461
3. Paladij 1.620,4238
4. Srebro 29,2304

Navedene cene so izračunane iz tržnih cen na borzi v
Londonu.

Ljubljana, dne 2. julija 1998.

Guverner
Banke Slovenije

dr. France Arhar l. r.
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SODNI SVET
2216. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto

višje sodnice

Sodni svet Republike Slovenije je na 121. seji dne
18. 6. 1998 sprejel

S K L E P
o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje

sodnice

Na sodniško mesto višje sodnice na Višjem sodišču v
Ljubljani se z 18. 6. 1998 imenuje Karmen Iglič Stroligo.

Predsednik Sodnega sveta
Republike Slovenije

Marko Šorli l. r.

2217. Sklep o drugih osebnih prejemkih in povračilih
sodnikov

Na podlagi 57. člena zakona o sodniški službi (Uradni
list RS, št. 19/94, 8/96) je Sodni svet Republike Slovenije
na 121. seji dne 18. 6. 1998 sprejel

S K L E P
o drugih osebnih prejemkih in povračilih

sodnikov

Sklep o drugih osebnih prejemkih in povračilih sodni-
kov (Uradni list RS, št. 68/94) se v II. oddelku spremeni
tako, da se v 4. točki doda nova alinea, ki glasi:

“ – za čas dežurstva preiskovalnih sodnikov na domu v
višini 30%”.

Ta sklep začne veljati naslednji dan potem, ko ga sprej-
me sodni svet.

Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Predsednik Sodnega sveta
Republike Slovenije

Marko Šorli l. r.

2218. Akt o spremembi akta o določitvi števila
sodniških mest na višjih, okrožnih in okrajnih
sodiščih v Republiki Sloveniji

Na podlagi 38. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94) je Sodni svet Republike Slovenije na 121. seji
dne 18. 6. 1998 sprejel

A K T
o spremembi akta o določitvi števila sodniških

mest na višjih, okrožnih in okrajnih sodiščih
v Republiki Sloveniji

I
V aktu o določitvi števila sodniških mest na višjih, okrož-

nih in okrajnih sodiščih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS,
št. 35/94, 27/98) se število sodniških mest na spodaj na-
vedenih sodiščih spremeni tako, da ima:

– Delovno sodišče v Mariboru predsednika in 14
sodnikov,

– Okrožno sodišče v Kopru predsednika in 23 sod-
nikov,

– Okrožno sodišče v Kranju predsednika in 19 sod-
nikov,

– Okrožno sodišče v Ljubljani predsednika in 86
sodnikov,

– Okrajno sodišče v Radovljici predstojnika in 4 sod-
nike,

– Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu predstojnika in
7 sodnikov.

II
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Predsednik Sodnega sveta
Republike Slovenije

Marko Šorli l. r.

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

2219. Poročilo o izidu glasovanja in izidu volitev
članov personalnih svetov sodišč

P O R O Č I L O
o izidu glasovanja in izidu volitev članov

personalnih svetov sodišč, ki so bile 23. 6. 1998

Volilna komisija Sodnega sveta RS je na seji dne 30.
junija 1998 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri
volitvah članov personalnih svetov, ki so bile 23. junija 1998,
ter na podlagi zapisnika o delu Volilne komisije sodnega
sveta pri ugotovitvi izida glasovanja po pošti, ugotovila na-
slednje izide glasovanja volitev članov personalnih svetov
sodišč, razpisanih s sklepom Sodnega sveta Republike Slo-
venije (Uradni list RS, št. 22/98):

I
Na volitvah personalnih svetov sodišč je Volilna komisi-

ja ugotovila naslednje izide glasovanja:

VRHOVNO SODIŠČE RS:
Število volivcev vpisanih v volilni imenik: 29
Glasovalo po volilnem imeniku: 25
Glasovalo s potrdilom: 0
Skupaj glasovalo: 25
Oddanih glasovnic: 25
Neveljavnih glasovnic: 0
Posamezni kandidat za člana personalnega sveta je

dobil naslednje število glasov:
1. Jože PETRIČ, roj. 1940 20 glasov
2. Ziba TRAMPUŠ, roj. 1947 17 glasov
3. Miroslava BELIČ, roj. 1943 21 glasov
4. mag. Aleksej CVETKO, roj. 1945 19 glasov
5. Fedor KOSEM, roj. 1933 21 glasov
Volilna komisija je skladno z določbami četrtega od-

stavka 25. člena in 35. člena ugotovila, da so za člane
personalnega sveta izvoljeni:

1. Miroslava BELIČ
2. Fedor KOSEM
3. Jože PETRIČ
4. mag. Aleksej CVETKO
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VIŠJE SODIŠČE V LJUBLJANI:
Število volivcev vpisanih v volilni imenik: 49
Glasovalo po volilnem imeniku: 38
Glasovalo s potrdilom: 0
Skupaj glasovalo: 38
Oddanih glasovnic: 38
Neveljavnih glasovnic: 0
Posamezni kandidat za člana personalnega sveta je

dobil naslednje število glasov:
1. Mile DOLENC, roj. 1951 32 glasov
2. Bojana JESENEK, roj. 1945 31 glasov
3. Milan MESOJEDEC, roj. 1950 33 glasov
4. Jože PAVLIČ, roj. 1942 35 glasov
5. Anton BIZJAK, roj. 1955 14 glasov
Volilna komisija je skladno z določbami četrtega od-

stavka 25. člena in 35. člena ugotovila, da so za člane
personalnega sveta izvoljeni:

1. Jože PAVLIČ
2. Milan MESOJEDEC
3. Mile DOLENC
4. Bojana JESENEK

VIŠJE SODIŠČE V CELJU:
Število volivcev vpisanih v volilni imenik: 11
Glasovalo po volilnem imeniku: 10

Glasovalo s potrdilom: 0
Skupaj glasovalo: 10
Oddanih glasovnic: 10
Neveljavnih glasovnic: 0
Posamezni kandidat za člana personalnega sveta je

dobil naslednje število glasov:
1. Milan BRATUŠEK, roj. 1945 7 glasov
2. Jožef KREČA, roj. 1951 9 glasov
3. Branko VITEZ, roj. 1952 8 glasov
4. Andreja ŠVIGELj, roj. 1952 8 glasov
5. Ana FIDLER, roj. 1939 8 glasov
Volilna komisija je skladno z določbami četrtega od-

stavka 25. člena in 35. člena ugotovila, da so za člane
personalnega sveta izvoljeni:

1. Jožef KREČA
2. Branko VITEZ
3. Andreja ŠVIGELJ
4. Ana FIDLER

VIŠJE SODIŠČE V MARIBORU:
Število volivcev vpisanih v volilni imenik: 15
Glasovalo po volilnem imeniku: 14
Glasovalo s potrdilom: 0
Skupaj glasovalo: 14
Oddanih glasovnic: 14
Neveljavnih glasovnic: 0
Posamezni kandidat za člana personalnega sveta je

dobil naslednje število glasov:
1. Branko REISMAN, roj. 1958 13 glasov
2. Vita VALENTI, roj. 1952 13 glasov
3. Zora VRAČKO, roj. 1942 8 glasov
4. Hedvika VRATARIČ, roj. 1943 10 glasov
5. Boris ŠTAMPAR, roj. 1951 12 glasov
Volilna komisija je skladno z določbami četrtega od-

stavka 25. člena in 35. člena ugotovila, da so za člane
personalnega sveta izvoljeni:

1. Branko REISMAN
2. Vita VALENTI
3. Boris ŠTAMPAR
4. Hedvika VRATARIČ

VIŠJE SODIŠČE V KOPRU:
Število volivcev vpisanih v volilni imenik: 9
Glasovalo po volilnem imeniku: 8
Glasovalo s potrdilom: 0
Skupaj glasovalo: 8
Oddanih glasovnic: 8
Neveljavnih glasovnic: 0
Posamezni kandidat za člana personalnega sveta je

dobil naslednje število glasov:
1. Nataša BUTINA MRAKIČ, roj. 1958 7 glasov
2. Nevenka DJURKOVIČ, roj. 1947 7 glasov
3. Branko MASLEŠA, roj. 1952 7 glasov
4. Danilo UKMAR, roj. 1949 4 glasov
5. Jožica VELKAVERH, roj. 1952 7 glasov
Volilna komisija je skladno z določbami četrtega od-

stavka 25. člena in 35. člena ugotovila, da so za člane
personalnega sveta izvoljeni:

1. Nataša BUTINA MRAKIČ
2. Nevenka DJURKOVIČ
3. Branko MASLEŠA
4. Jožica VELKAVERH

VIŠJE DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V
LJUBLJANI:

Število volivcev vpisanih v volilni imenik: 14
Glasovalo po volilnem imeniku: 14
Glasovalo s potrdilom: 0
Skupaj glasovalo: 14
Oddanih glasovnic: 14
Neveljavnih glasovnic: 0
Posamezni kandidat za člana personalnega sveta je

dobil naslednje število glasov:
1. Marijan DEBELAK, roj. 1958 13 glasov
2. Biserka KOGEJ DMITROVIČ, roj. 1958 6 glasov
3. Ruža KRIŽNAR JAGER, roj. 1950 9 glasov
4. Marta KLAMPFER, roj. 1953 5 glasov
5. Peter POPOVIČ, roj. 1938 4 glasov
6. Maja ZAKONJŠEK, roj. 1949 6 glasov
7. Anton PLUT, roj. 1940 6 glasov
8. Metod ŽUŽEK, roj. 1951 7 glasov
Volilna komisija je skladno z določbami četrtega od-

stavka 25. člena in 35. člena ugotovila, da so za člane
personalnega sveta izvoljeni:

1. Marijan DEBELAK
2. Ruža KRIŽNAR JAGER
3. Metod ŽUŽEK
Glede na to, da ni prišlo do izvolitve vseh članov perso-

nalnega sveta, ker so trije kandidati dobili enako najvišje, za
izvolitev potrebno, število glasov se za neizvoljenega člana
personalnega sveta glasovanje ponovi.

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI:
(člani personalnega sveta, ki jih volijo sodniki okrožne-

ga sodišča)
Število volivcev vpisanih v volilni imenik: 70
Glasovalo po volilnem imeniku: 48
Glasovalo s potrdilom: 0
Skupaj glasovalo: 48
Oddanih glasovnic: 48
Neveljavnih glasovnic: 0
Posamezni kandidat za člana personalnega sveta je

dobil naslednje število glasov:
1. Milan BENKO, roj. 1952 37 glasov
2. Dida VOLK, roj. 1960 30 glasov
3. Franc SELJAK, roj. 1960 28 glasov
4. Magda GOMBAČ GLUHAK, roj. 1955 29 glasov
5. Aljana RAVNIK, roj. 1955 16 glasov
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Volilna komisija je skladno z določbami četrtega od-
stavka 25. člena in 35. člena ugotovila, da so za člane
personalnega sveta izvoljeni:

1. Milan BENKO
2. Dida VOLK
3. Magda GOMBAČ GLUHAK

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI:
(člani personalnega sveta, ki jih volijo sodniki okrajnih

sodišč)
Število volivcev vpisanih v volilni imenik: 73
Glasovalo po volilnem imeniku: 50
Glasovalo s potrdilom: 0
Skupaj glasovalo: 50
Oddanih glasovnic: 50
Neveljavnih glasovnic: 1
Posamezni kandidat za člana personalnega sveta je

dobil naslednje število glasov:
1. Nada JELOVŠEK, roj. 1953 26 glasov
2. Martina ERZIN, roj. 1966 30 glasov
3. Andreja SEDEJ GRČAR, roj. 1966 25 glasov
4. Polona MARJETIČ ZEMLJIČ, roj. 1962 26 glasov
5. Matis ANTOSIEWICZ, roj. 1946 25 glasov
Volilna komisija je skladno z določbami četrtega od-

stavka 25. člena in 35. člena ugotovila, da so za člane
personalnega sveta izvoljeni:

1. Martina ERZIN
2. Nada JELOVŠEK
3. Polona MARJETIČ ZEMLJIČ

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU:
(člani personalnega sveta, ki jih volijo sodniki okrožne-

ga sodišča)
Število volivcev vpisanih v volilni imenik: 22
Glasovalo po volilnem imeniku: 20
Glasovalo s potrdilom: 0
Skupaj glasovalo: 20
Oddanih glasovnic: 20
Neveljavnih glasovnic: 0
Posamezni kandidat za člana personalnega sveta je

dobil naslednje število glasov:
1. Darko BELAK, roj. 1963 14 glasov
2. Miran JAZBINŠEK, roj. 1958 7 glasov
3. Irena LESKOVŠEK-JURJEC, roj. 1958 16 glasov
4. Anuška MAŠAT-TASIČ, roj. 1951 19 glasov
Volilna komisija je skladno z določbami četrtega od-

stavka 25. člena in 35. člena ugotovila, da so za člane
personalnega sveta izvoljeni:

1. Anuška MAŠAT-TASIČ
2. Irena LESKOVŠEK-JURJEC
3. Darko BELAK

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU:
(člani personalnega sveta, ki jih volijo sodniki okrajnih

sodišč)
Število volivcev vpisanih v volilni imenik: 40
Glasovalo po volilnem imeniku: 38
Glasovalo s potrdilom: 0
Skupaj glasovalo: 38
Oddanih glasovnic: 38
Neveljavnih glasovnic: 0
Posamezni kandidat za člana personalnega sveta je

dobil naslednje število glasov:
1. Milena LESJAK-TRATNIK, roj. 1954 25 glasov
2. Nataša GREGORIČ, roj. 1963 23 glasov
3. Boža MEH, roj. 1951 19 glasov
4. Jožica ARH PETKOVIČ, roj. 1963 15 glasov

5. Barbara ŽUMER KUNC, roj. 1966 13 glasov
Volilna komisija je skladno z določbami četrtega od-

stavka 25. člena in 35. člena ugotovila, da so za člane
personalnega sveta izvoljeni:

1. Milena LESJAK-TRATNIK
2. Nataša GREGORIČ
3. Boža MEH

OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU:
Število volivcev vpisanih v volilni imenik: 40
Glasovalo po volilnem imeniku: 38
Glasovalo s potrdilom: 0
Skupaj glasovalo: 38
Oddanih glasovnic: 38
Neveljavnih glasovnic: 3
Posamezni kandidat za člana personalnega sveta je

dobil naslednje število glasov:
I. del - kandidati izmed sodnikov okrožnih sodišč:
1. Mihael KERSNIK, roj. 1949 33 glasov
2. Janja ROBLEK, roj. 1965 20 glasov
3. Sonja ŠVEGELJ, roj. 1959 17 glasov
II. del - kandidati izmed sodnikov okrajnih sodišč:
1. Marija BEŠTER, roj. 1950 27 glasov
2. Maja KOSTANJŠEK, roj. 1954 34 glasov
3. Eva GRAŠIČ, roj. 1944 9 glasov
Volilna komisija je skladno z določbami četrtega od-

stavka 25. člena in 35. člena ugotovila, da so za člane
personalnega sveta izvoljeni:

izmed sodnikov okrožnih sodišč:
1. Mihael KERSNIK
2. Janja ROBLEK
izmed sodnikov okrajnih sodišč:
1. Maja KOSTANJŠEK
2. Marija BEŠTER

OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU:
Število volivcev vpisanih v volilni imenik: 43
Glasovalo po volilnem imeniku: 35
Glasovalo s potrdilom: 0
Skupaj glasovalo: 35
Oddanih glasovnic: 35
Neveljavnih glasovnic: 0
Posamezni kandidat za člana personalnega sveta je

dobil naslednje število glasov:
I. del - kandidati izmed sodnikov okrožnih sodišč:
1. Mitja SPINDLER, roj. 1952 18 glasov
2. Nada ŠKRJANEC MILOTIČ, roj. 1954 16 glasov
3. Boris SUŠEC, roj. 1954 26 glasov
II. del - kandidati izmed sodnikov okrajnih sodišč:
1. Darja SRABOTIČ, roj. 1962 24 glasov
2. Niko FALKNER, roj. 1945 28 glasov
Volilna komisija je skladno z določbami četrtega od-

stavka 25. člena in 35. člena ugotovila, da so za člane
personalnega sveta izvoljeni:

izmed sodnikov okrožnih sodišč:
1. Boris SUŠEC
2. Mitja SPINDLER
izmed sodnikov okrajnih sodišč:
1. Niko FALKNER
2. Darja SRABOTIČ

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU:
(člani personalnega sveta, ki jih volijo sodniki okrožne-

ga sodišča)
Število volivcev vpisanih v volilni imenik: 28
Glasovalo po volilnem imeniku: 24
Glasovalo s potrdilom: 0
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Skupaj glasovalo: 24
Oddanih glasovnic: 24
Neveljavnih glasovnic: 0
Posamezni kandidat za člana personalnega sveta je

dobil naslednje število glasov:
1. Marija TERBOČA ZALTA, roj. 1946 17 glasov
2. Nevenka SENKOVIČ, roj. 1946 18 glasov
3. Marija PEPERKO, roj. 1956 13 glasov
4. Stanka FIRM GAVEZ, roj. 1957 9 glasov
5. Janez ZEILHOFER, roj. 1960 13 glasov
Volilna komisija je skladno z določbami četrtega od-

stavka 25. člena in 35. člena ugotovila, da so za člane
personalnega sveta izvoljeni:

1. Marija TERBOČA ZALTA
2. Nevenka SENKOVIČ
Glede na to, da ni prišlo do izvolitve vseh članov perso-

nalnega sveta, ker sta dva kandidata dobila enako najvišje,
za izvolitev potrebno, število glasov se za neizvoljenega čla-
na personalnega sveta glasovanje ponovi.

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU:
(člani personalnega sveta, ki jih volijo sodniki okrajnih

sodišč)
Število volivcev vpisanih v volilni imenik: 35
Glasovalo po volilnem imeniku: 30
Glasovalo s potrdilom: 0
Skupaj glasovalo: 30
Oddanih glasovnic: 30
Neveljavnih glasovnic: 0
Posamezni kandidat za člana personalnega sveta je

dobil naslednje število glasov:
1. Miroslav PLIBERŠEK, roj. 1964 20 glasov
2. Simona JOVOVIČ, roj. 1958 12 glasov
3. Aleksander KARAKAŠ, roj. 1965 12 glasov
4. Vanja OBERSNEL, roj. 1961 10 glasov
5. Irena LIPOVNIK, roj. 1965 11 glasov
6. Danica ŠANTL, roj. 1964 12 glasov
Volilna komisija je skladno z določbami četrtega od-

stavka 25. člena in 35. člena ugotovila, da je za člana
personalnega sveta izvoljen:

1. Miroslav PLIBERŠEK
Glede na to, da ni prišlo do izvolitve vseh članov perso-

nalnega sveta, ker so trije kandidati dobili enako najvišje, za
izvolitev potrebno, število glasov, se za neizvoljena člana
personalnega sveta glasovanje ponovi.

OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI:
Število volivcev vpisanih v volilni imenik: 21
Glasovalo po volilnem imeniku: 20
Glasovalo s potrdilom: 0
Skupaj glasovalo: 20
Oddanih glasovnic: 20
Neveljavnih glasovnic: 0
Posamezni kandidat za člana personalnega sveta je

dobil naslednje število glasov:
I. del - kandidati izmed sodnikov okrožnih sodišč:
1. Emerik BENKO, roj. 1941 18 glasov
2. Jožko CASAR, roj. 1940 11 glasov
3. Jasna VEDENIK, roj. 1962 9 glasov
II. del - kandidati izmed sodnikov okrajnih sodišč:
1. Oton NEMEC, roj. 1955 13 glasov
2. Danica POREDOŠ, roj. 1951 8 glasov
3. Darinka PUŠENJAK, roj. 1956 9 glasov
4. Marija BELEC HIRŠL, roj. 1951 9 glasov
Volilna komisija je skladno z določbami četrtega od-

stavka 25. člena in 35. člena ugotovila, da so za člane
personalnega sveta izvoljeni:

izmed sodnikov okrožnih sodišč:
1. Emerik BENKO
2. Jožko CASAR
izmed sodnikov okrajnih sodišč:
1. Oton NEMEC
Glede na to, da ni prišlo do izvolitve vseh članov perso-

nalnega sveta, ker sta dva kandidata dobila enako najvišje,
za izvolitev potrebno, število glasov, se za neizvoljenega
člana personalnega sveta glasovanje ponovi.

OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI:
Število volivcev vpisanih v volilni imenik: 23
Glasovalo po volilnem imeniku: 22
Glasovalo s potrdilom: 0
Skupaj glasovalo: 22
Oddanih glasovnic: 22
Neveljavnih glasovnic: 0
Posamezni kandidat za člana personalnega sveta je

dobil naslednje število glasov:
I. del - kandidati izmed sodnikov okrožnih sodišč:
1. Ervin ŠULIGOJ, roj. 1956 20 glasov
2. Igor MAJNIK, roj. 1959 5 glasov
3. Igor MOZETIČ, roj. 1958 17 glasov
II. del - kandidati izmed sodnikov okrajnih sodišč:
1. Jernej KOVŠE, roj. 1954 17 glasov
2. Sonja ROVTAR KALIN, roj. 1959 11 glasov
3. Peter REJC, roj. 1950 14 glasov
Volilna komisija je skladno z določbami četrtega od-

stavka 25. člena in 35. člena ugotovila, da so za člane
personalnega sveta izvoljeni:

izmed sodnikov okrožnih sodišč:
1. Ervin ŠULIGOJ
2. Igor MOZETIČ
izmed sodnikov okrajnih sodišč:
1. Jernej KOVŠE
2. Peter REJC

OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU:
Število volivcev vpisanih v volilni imenik: 25
Glasovalo po volilnem imeniku: 25
Glasovalo s potrdilom: 0
Skupaj glasovalo: 25
Oddanih glasovnic: 25
Neveljavnih glasovnic: 0
Posamezni kandidat za člana personalnega sveta je

dobil naslednje število glasov:
I. del - kandidati izmed sodnikov okrožnega sodišča
1. Ljuba TIRAN, roj. 1950 23 glasov
2. Nataša GLUHAR KRIŽMANČIČ, roj. 1949 24 gla-

sov
II. del - kandidati izmed sodnikov okrajnih sodišč:
1. Marjetica ŽIBERT, roj. 1957 12 glasov
2. Marija GRDEN, roj. 1953 15 glasov
3. Darinka PLEVNIK, roj. 1950 6 glasov
4. Roman PULKO, roj. 1959 15 glasov
Volilna komisija je skladno z določbami četrtega od-

stavka 25. člena in 35. člena ugotovila, da so za člane
personalnega sveta izvoljeni:

izmed sodnikov okrožnih sodišč:
1. Nataša GLUHAR KRIŽMANČIČ
2. Ljuba TIRAN
izmed sodnikov okrajnih sodišč:
1. Marija GRDEN
2. Roman PULKO

DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI:
Število volivcev vpisanih v volilni imenik: 24
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Glasovalo po volilnem imeniku: 22
Glasovalo s potrdilom: 0
Skupaj glasovalo: 22
Oddanih glasovnic: 22
Neveljavnih glasovnic: 0
Posamezni kandidat za člana personalnega sveta je

dobil naslednje število glasov:
1. Marjeta CERAR, roj. 1947 8 glasov
2. Darinka PUČNIK, roj. 1956 8 glasov
3. Samo PUPPIS, roj. 1962 19 glasov
4. Pika ŠAMEC, roj. 1951 8 glasov
Volilna komisija je skladno z določbami četrtega od-

stavka 25. člena in 35. člena ugotovila, da je za člana
personalnega sveta izvoljen:

1. Samo PUPPIS
Glede na to, da ni prišlo do izvolitve vseh članov perso-

nalnega sveta, ker so trije kandidati dobili enako najvišje, za
izvolitev potrebno, število glasov, se za neizvoljenega člana
personalnega sveta glasovanje ponovi.

DELOVNO SODIŠČE V CELJU:
Število volivcev vpisanih v volilni imenik: 5
Glasovalo po volilnem imeniku: 4
Glasovalo s potrdilom: 0
Skupaj glasovalo: 4
Oddanih glasovnic: 4
Neveljavnih glasovnic: 0
Posamezni kandidat za člana personalnega sveta je

dobil naslednje število glasov:
1. Magda PAJER NOVAČAN, roj. 1953 3 glasove
2. Igor ŠULIGOJ, roj. 1951 4 glasove
3. Vilma THALER, roj. 1954 1 glas
Volilna komisija je skladno z določbami četrtega od-

stavka 25. člena in 35. člena ugotovila, da sta za člana
personalnega sveta izvoljena:

1. Igor ŠULIGOJ
2. Magda PAJER NOVAČAN

DELOVNO SODIŠČE V KOPRU:
Število volivcev vpisanih v volilni imenik: 6
Glasovalo po volilnem imeniku: 6
Glasovalo s potrdilom: 0
Skupaj glasovalo: 6
Oddanih glasovnic: 6
Neveljavnih glasovnic: 0
Posamezni kandidat za člana personalnega sveta je

dobil naslednje število glasov:
1. Martina ADREJAŠIČ ZAZULA, roj. 1962 5 glasov
2. Vlasta HÖNN, roj. 1950 6 glasov
3. Ana ŠFILIFOJ, roj. 1954 1 glas
Volilna komisija je skladno z določbami četrtega od-

stavka 25. člena in 35. člena ugotovila, da sta za člana
personalnega sveta izvoljena:

1. Vlasta HÖNN
2. Martina ADREJAŠIČ ZAZULA

DELOVNO SODIŠČE V MARIBORU:
Število volivcev vpisanih v volilni imenik: 13
Glasovalo po volilnem imeniku: 13
Glasovalo s potrdilom: 0
Skupaj glasovalo: 13
Oddanih glasovnic: 13
Neveljavnih glasovnic: 0
Posamezni kandidat za člana personalnega sveta je

dobil naslednje število glasov:
1. Sonja PUCKO-FURMAN, roj. 1960 13 glasov
2. Emil VUČKIČ, roj. 1951 7 glasov
3. Silva DONKO, roj. 1956 6 glasov

Volilna komisija je skladno z določbami četrtega od-
stavka 25. člena in 35. člena ugotovila, da sta za člana
personalnega sveta izvoljena:

1. Sonja PUCKO-FURMAN
2. Emil VUČKIČ

II
Volilna komisija pri delu volilnih odborov ni ugotovila

nepravilnosti, ki bi vplivale na izid glasovanja članov perso-
nalnih svetov sodišč.

Ljubljana, dne 30. junija 1998.

Predsednica
Lilijana Friedl l. r.

Člani
Andrej Hrovat l. r.

Maruša Primožič l. r.
dr. Milan Fabjančič l. r.
Barbara Kurner Čad l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

2220. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o
razvrstitvi zdravil na liste

Na podlagi določil 26. in 100. člena zakona o zdrav-
stvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list
RS, št. 9/92, 13/93 in 9/96) in pravil obveznega zdrav-
stvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 79/94, 73/95,
39/96, 70/96, 47/97 in 3/98 – prečiščeno besedilo) je
Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
na 12. seji dne 2. 7. 1998 sprejel

S K L E P
o spremembi in dopolnitvi sklepa o razvrstitvi

zdravil na liste

1. člen
S tem sklepom se dopolni sklep o razvrstitvi zdravil na

liste (Uradni list RS, št. 39/96) ter sklep o spremembah in
dopolnitvah sklepa o razvrstitvi zdravil na liste (Uradni list
RS, št. 70/96, 25/97, 47/97, 77/97, 15/98 in 43/98).

2. člen
Dopolni in spremeni se seznam zdravil, ki so razvršče-

na na pozitivno listo in vmesno listo. Ta seznam je sestavni
del tega sklepa.

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

in začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republi-
ke Slovenije.

Ljubljana, dne 2. julija 1998.

Predsednik
Upravnega odbora

Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

Sandi Bartol l. r.
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20 SILAPEN SYR 150ML (1MILJ.IE/7ML) fen. met. penicilin N 077291
20 MOBICIN 1000 SYR 150ML 1000000IE/6M fen. met. penicilin N 039500
20 MOBICIN 1000 TBL 30X1000000IE fen. met. penicilin N 039462
20 MOBICIN 500 TBL 30X500000IE fen. met. penicilin N 039438
20 SILAPEN TBL 30X1,5MILJ.IE fen. met. penicilin N 077305
20 CLIACIL SYR 60G  150ML (300.000IE/5 fen. met. penicilin N 049212
21 ALMACIN CAPS 16X500MG amoksicilin N 004111
21 AMOKSICILIN CAPS 500X375MG amoksicilin N 035351
21 AMOKSICILIN CAPS 500X250MG amoksicilin N 095796
21 AMOKSICILIN CAPS 16X500MG amoksicilin N 004936
21 AMOKSICILIN CAPS 16X250MG amoksicilin N 077518
21 AMOKSICILIN CAPS 16X250MG amoksicilin N 035319
21 AMOKSICILIN CAPS 12X375MG amoksicilin N 035343
21 AMOKSICILIN CAPS 12X375MG amoksicilin N 005053
21 AMOKSICILIN CAPS 100X500MG amoksicilin N 018236
21 AMOKSICILIN CAPS 100X375MG amoksicilin N 005061
21 AMOKSICILIN CAPS 100X375 amoksicilin N 095788
21 AMOKSICILIN CAPS 100X250MG amoksicilin N 095761
21 AMOKSICILIN CAPS 100X250MG amoksicilin N 095729
21 AMOKSICILIN CAPS 1000X250MG amoksicilin N 004995
21 AMOKSICILIN CAPS 1000X375MG amoksicilin N 005002
21 ALMACIN CAPS 100X500MG amoksicilin N 005223
21 AMOXIL SOL 20 ML  (100MG/ML) amoksicilin P 018295
21 PENACTAM SUSP 60ML (250MG/5ML) sultamicilin N 004324
21 PENACTAM TBL 10X375MG sultamicilin N 004375
22 DOKSICIKLIN CAPS 100X100MG doksiciklin N 025933
22 HIRAMICIN CAPS 5X100MG doksiciklin N 037400
22 HIRAMICIN CAPS 100X100MG doksiciklin N 037206
22 DOKSICIKLIN CAPS 25X100MG doksiciklin N 025917
22 DOKSICIKLIN CAPS 6X100MG doksiciklin N 025909
29 MEDAZOL TBL 20X250MG metronidazol N 048542
48 FARLUTAL TBL 30X500MG medroksiprogesteron N 030953
48 FARLUTAL TBL 30X250MG medroksiprogesteron N 057401
50 ALPHA D3 KPS  30X1MCG alfakalcidol N 080748
53 KALCIUM KARBONAT TBL 50X1G kalcijev karbonat N 061123
53 KALCIJ KARBONAT CAPS 60X500MG kalcijev karbonat N 003522
58 ALSTEN SUSP 30ML 2MG/1ML astemizol N 039667
58 ALSTEN TBL 20X10MG astemizol N 039640
60 HAEMATOPAN 100 DRG 20X Fe-sulfat+askorb.ksl. N 088846
60 HAEMATOPAN 50 DRG 100X Fe-sulfat+askorb.ksl. N 088811
60 HAEMATOPAN 50 DRG 20X Fe-sulfat+askorb.ksl. N 088781
60 HAEMATOPAN 100 DRG 100X Fe-sulfat+askorb.ksl. N 088854
60 HAEMATOPAN 100 DRG 50X ferum+multivitamini N 085308
60 HAEMATOPAN 50 DRG 50X ferum+multivitamini N 085278
60 LEGOFER SOL 150ML (800MG/15ML) Fe protein sukcinilat P 067024
70 LITIJ KARBONAT TBL 100X300MG litij N 087726
70 SULPIRID 200 CAPS 120X200MG sulpirid N 081086
70 SULPIRID 50 CAPS 500X50MG sulpirid N 081043
70 SULPIRID 50 CAPS 30X50MG sulpirid N 080993
70 SULPIRID 50 CAPS 100X50MG sulpirid N 096377
70 SULPIRID 200 CAPS 12X200MG sulpirid N 081019
70 SULPIRID 200 CAPS 500X200MG sulpirid N 081051
71 XANAX TBL 30X0,25MG alprazolam N 045993
71 XANAX TBL 30X0,5MG alprazolam N 046086
71 XANAX SR TBL 30X3MG alprazolam N 097330
71 XANAX SR TBL 30X2MG alprazolam N 097365
71 XANAX SR TBL 30X1MG alprazolam N 097357
71 XANAX SR TBL 30X0,5MG alprazolam N 097349
71 XANAX TBL 30X1MG alprazolam N 096040
71 DIAZEPAM DRG 30X5MG diazepam N 024066
71 DIAZEPAM DRG 30X2MG diazepam N 024031
72 PROZAC LIQUID 70ML fluoksetin N 052892
84 PHENOBARBITON TBL 10X100MG fenobarbital N 066052
84 PHENOBARBITON TBL 30X15MG fenobarbital N 066036
84 NEUROTOP RETARD TBL 100X600MG karbamazepin N 096598
84 NEUROTOP RETARD TBL 50X300MG karbamazepin N 096520
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84 NEUROTOP RETARD TBL 100X300MG karbamazepin N 096547
84 NEUROTOP 200 TBL 50X200MG karbamazepin N 097179
84 NEUROTOP 200 TBL 100X200MG karbamazepin N 097160
84 NEUROTOP RETARD TBL 50X600MG karbamazepin N 096571
86 ANDOL TBL 500X300MG X acetilsalicilna kislina N 006602
86 ALBOL TBL PUFER 500X300MG acetilsalicilna kislina N 007773
86 ACETYSAL TBL 10X0,3G acetilsalicilna kislina N 000434
86 ACETYSAL TBL 500X0,5G X acetilsalicilna kislina N 000558
86 ACETYSAL TBL 500X0,3G X acetilsalicilna kislina N 000493
86 ACETYSAL TBL 20X0,5G acetilsalicilna kislina N 000531
86 ACETYSAL TBL 10X0,5G acetilsalicilna kislina N 000523
86 ACETYSAL TBL 1000X0,5G X acetilsalicilna kislina N 000566
86 ACETYSAL TBL 1000X0,3G X acetilsalicilna kislina N 000507
86 ACETISAL TBL 500X500MG X acetilsalicilna kislina N 000698
86 ACETYSAL TBL 20X0,30G acetilsalicilna kislina N 000477
86 ASPIRIN FORTE 10TBL (650MG+65MG) acetilsalicilna kislina+ N 056693
86 ASPIRIN FORTE 20TBL (650MG+65MG) acetilsalicilna kislina+ N 056715
86 LUPOCET SYR 100ML (120MG/5ML) paracetamol N 006823
86 PARACETAMOL TBL 20X500MG paracetamol N 065382
86 PARACETAMOL SYR 100ML (125MG/5ML) paracetamol N 065374
86 PARACETAMOL SIR 100ML 120MG/5ML paracetamol N 077070
86 LUPOCET TBL 500X120MG paracetamol N 063312
86 LUPOCET TBL 10X500MG paracetamol N 063347
86 LUPOCET SUPP 10X120MG paracetamol N 063371
86 LUPOCET KPS 20X300MG paracetamol N 047759
86 LUPOCET KPS 10X300MG paracetamol N 028142
86 LUPOCET TBL 20X120MG paracetamol N 063304
90 BIVACYN GTTS 10ML antiinfektivi komb P 021229
90 BIVACYN UNG OC 3,5G antiinfektivi komb P 012912
90 DEXAMETHASON NEOMYCIN UNG.POC 3,5G deksametazon+antiinfektiv P 023655
98 OTOMYCIN 10 GTTS OTL 10ML kloramfenikol N 061271
100 DIGICOR SOL 10ML (0,6MG/ML) metildigoksin N 024503
100 DIGICOR TBL 30X0,1MG metildigoksin N 023779
101 PROLEKOFEN TBL 50X150MG propafenon N 070521
101 PROLEKOFEN TBL 50X300MG propafenon N 070548
102 NITRODERM TTS OBLIZ 10X50MG gliceriltrinitrat N 001473
102 NITROGLYCERIN LING 40X0,5MG gliceril trinitrat N 055719
102 NITROGLYCERIN RET KAPS 20X2,5MG gliceril trinitrat N 055727
102 SADODIL RET KAPS 60X20MG izosorbid dinitrat N 077127
102 SADODIL LING 30X5MG izosorbid dinitrat N 077143
102 ISOMONAT 20 TBL 60X20MG izosorbid mononitrat N 074462
102 ISOMONAT 20 TBL 20X20MG izosorbid mononitrat N 074438
102 OLICARD 60 RETARD  CAPS 50X60MG izosorbid mononitrat V 072354
102 OLICARD 40 RETARD  CAPS 50X40MG izosorbid mononitrat V 072370
103 TERTENSIF DRG 30X2,5MG indapamid N 066982
103 KAPTOPRIL TBL 20X25MG kaptopril P 088595
103 KAPTOPRIL TBL 20X50MG kaptopril P 088579
103 KAPTOPRIL TBL 20X12,5MG kaptopril P 088587
103 VASOFLEX TBL 30X1MG prazosin V 090778
103 VASOFLEX TBL 60X2MG prazosin V 090794
103 VASOFLEX TBL 60X5MG prazosin V 090808
104 BEZAMIDIN TBL 50X200MG bezafibrat P 011983
104 LIPOBAY 0,1 F-TBL 30X0,1MG cerivastatin P 002003
104 LIPOBAY 0,2 F-TBL 30X0,2MG cerivastatin P 002011
104 LIPOBAY 0,3 F-TBL 30X0,3MG cerivastatin P 002046
104 ELMOGAN TBL 100X600MG gemfibrozil P 043508
104 ELMOGAN TBL 30X450MG gemfibrozil P 040622
104 ELMOGAN TBL 30X600MG gemfibrozil P 040606
104 ELMOGAN TBL 100X450MG gemfibrozil P 043532
105 AVETOL LING 10X2MG ergotamin N 020125
105 GUTRON RAZT 25ML (10MG/ML) midodrin N 028258
105 GUTRON TBL 2,5MG  50X2,5MG midodrin N 028207
105 GUTRON TBL 2,5MG  20X2,5MG midodrin N 028193
105 GUTRON TBL 5MG  50X5MG midodrin N 028223
105 GUTRON TBL 5MG  20X5MG midodrin N 028215
106 ADAVIN DRG 30X10MG nicergolin N 001457
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106 ADAVIN TBL 30X30MG nicergolin N 090476
106 TRENTAL 400 DRG 50X400MG pentoksifilin N 082767
106 TRENTAL 400 DRG 100X400MG pentoksifilin N 082783
106 RADOMIN DRG 20X400MG pentoksifilin N 068926
106 PENTAMON TBL 20X400MG pentoksifilin N 073210
107 ATENOLOL TBL 14X100MG atenolol N 056626
107 VELORIN TBL 14X100MG atenolol N 097314
107 ORMIDOL TBL 28X100MG atenolol N 060534
107 ORMIDOL TBL 14X100MG atenolol N 060569
107 ORMIDOL 100X100MG atenolol N 030023
107 ATENOLOL TBL 30X50MG atenolol N 050571
107 VELORIN TBL 30X100MG atenolol N 097322
107 INDERAL TBL 100X80MG(ZENECA) propranolol N 067989
107 INDERAL TBL 50X40MG propranolol N 088013
107 DAROB MITE TBL 50X80MG sotalol N 077550
107 DAROB TBL 50X160MG sotalol N 077534
114 PULMICORT TRBH.100MCG/200INH. budezonid N 007005
114 PULMICORT TRBH.200MCG/100INH. budezonid N 007056
114 PULMICORT TRBH.200MCG/200INH. budezonid N 007110
114 PULMICORT TRBH.400MCG/100INH. budezonid N 007188
114 PULMICORT TRBH.400MCG/200INH. budezonid N 007196
114 PULMOVENT PRŠILNIK 10 ML budezonid P 000205
114 TAFEN 200 INHAL. RAZT. 200DOZ budezonid P 084085
114 ZOLFEN SIR 100ML 1MG/5ML ketotifen N 099015
114 ZOLFEN TBL 30X1MG ketotifen N 099023
116 SUPREMIN SIRUP 200ML butamirat N 097071
116 SUPREMIN  SOL  10ML butamirat N 097063
121 KREON 10000 CAPS 50X150MG pankreatin N 028274
121 KREON 10000 CAPS 100X150MG pankreatin N 028282
121 KREON 10000 CAPS 20X150MG pankreatin N 028266
121 KREON 25000 CAPS 100X300MG pankreatin N 028339
121 KREON 25000 CAPS 50X300MG pankreatin N 028312
121 KREON 25000 CAPS 20X300MG pankreatin N 028290
122 OMEZOL CAPS 14X20MG omeprazol N 077151
124 ZOFRAN TBL 10X4MG ondansetron N 065188
124 ZOFRAN TBL 30X8MG ondansetron N 065161
124 ZOFRAN TBL 10X8MG ondansetron N 065153
124 ZOFRAN TBL 30X4MG ondansetron N 065218
127 IMPORTAL 20VRX10G laktitol V 086754
127 PROREKTAL S SYR. 100 ML laktuloza P 000213
127 PROREKTAL S SYR. 500 ML laktuloza P 000280
128 BELOMET TBL 150X200MG cimetidin N 011576
128 BELOMET TBL 28X800MG cimetidin N 020826
128 BELOMET TBL 50X200MG cimetidin N 011533
128 BELOMET TBL 35X200MG cimetidin N 011541
128 CIMETIDIN TBL 50X200MG cimetidin N 023310
137 DALACIN TM VAG CR 40G 2% klindamicin N 099163
137 CANESTEN 1 VAG 1X500MG klotrimazol P 015385
137 CANESTEN 1/CANESTEN VAG+CR klotrimazol P 065722
137 CANESTEN 3 VAG 3X200MG klotrimazol P 015431
137 CANESTEN 3 VAG CR  20G 2% klotrimazol P 022349
137 CANESTEN 3/CANESTEN VAG 3X200MG+CR klotrimazol P 079901
137 MEDAZOL VAG 10X500MG metronidazol N 048577
150 DALACIN T LOS 60ML 1% klindamicin N 088404
150 DALACIN T SOL 30ML 1% klindamicin N 099171
150 DALACIN T LOS 30ML 1% klindamicin N 088412
150 DALACIN T GEL 30G 1% klindamicin N 088420
152 DIPROSONE CR 15G  0,05% betametazon N 088463
152 DIPROSONE CR 500G (50MG/100G) betametazon N 061948
152 DIPROSONE UNG 15G 0,05% betametazon N 088498
152 DIPROSONE UNG 500G (50MG/100G) betametazon N 061913
152 KUTERID 0,05% UNG 1000G betametazon P 012149
152 KUTERID 0,05% CR 1000 G betametazon P 012130
153 DIPROSALIC SOL 30ML betametazon+ N 088455
153 DIPROSALIC UNG 15G betametazon+ N 088439
153 DIPROSALIC UNG 50 G betametazon+ N 001627
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153 DIPROSALIC  SOL 100 ML betametazon+ N 001597
157 CANESTEN CR  20G 1% klotrimazol P 015369
157 CANESTEN PLV  30G 1% klotrimazol P 015407
157 CANESTEN SOL  20G 1% klotrimazol P 015393
161 MOVALIS TBL 20X7,5MG meloksikam V 003395
161 MOVALIS SUPP 6X15MG meloksikam V 003824
161 MOVALIS TBL 20X15MG meloksikam V 003832
161 LUBOR CAPS 50X20MG piroksikam N 028134
161 LUBOR SUPP 10X20MG piroksikam N 047686
161 LUBOR CAPS 50X10MG piroksikam N 047392
161 LUBOR CAPS 500X10MG piroksikam N 047414
161 LUBOR CAPS 20X20MG piroksikam N 047651
161 LUBOR CAPS 20X10MG piroksikam N 047384
161 REMOXICAM SUPP 10X20MG piroksikam N 072877
161 ARTROCAM TBL 10X20MG tenoksikam N 000590
162 ETOLAC TBL 20X200MG etodolak N 066168
162 IBUPROFEN DRG 500X200MG ibuprofen N 038784
162 KNAVON CAPS 25X50MG ketoprofen N 043842
162 NIFLAM SUPP 12X100MG ketoprofen N 055697
162 NIFLAM CAPS 25X50MG ketoprofen N 055875
162 NIFLAM 200 RET TBL 20X200MG ketoprofen N 055905
162 KNAVON SUPP 12X100MG ketoprofen N 097136
162 KNAVON FORTE TBL 20X100MG ketoprofen N 097454
162 KNAVON CAPS 50X50MG ketoprofen N 043818
162 KNAVON CAPS 100X50MG ketoprofen N 043826
165 PARAFLEX TBL 20X250MG klorzoksazon N 062677
321 CEFAKLOR SUSP 60ML 250MG/5ML cefaklor N 005533
321 CEFAKLOR SUSP 60ML 125MG/5ML cefaklor N 005568
321 CEFAKLOR CAPS 16X500MG cefaklor N 005118
321 CEFAKLOR CAPS 16X250MG cefaklor N 005150
321 CEFAKLOR CAPS 104X500MG cefaklor N 005126
321 CECLOR CAPS 15X500MG cefaklor N 081493
321 CEFAKLOR CAPS 104X250MG cefaklor N 005207
321 CECLOR CAPS 15X250MG cefaklor N 081477
321 CECLOR MR 375 TBL 10X375MG cefaklor N 095249
321 CECLOR MR 500 TBL 10X500MG cefaklor N 095265
321 CECLOR MR 750 TBL 10X750MG cefaklor N 095273
321 CECLOR SYR 60ML 125MG/5ML cefaklor N 081507
321 CECLOR SYR 60ML 250MG/5ML cefaklor N 081558
321 CEPOREX SYR 100ML (250MG/5ML) cefaleksin N 016446
321 KEFLEX CAPS 100X250MG cefaleksin N 071544
321 KEFLEX CAPS 28X500MG cefaleksin N 071579
321 KEFLEX CAPS 12X250MG cefaleksin N 071498
321 KEFLEX CAPS 12X500MG cefaleksin N 071560
321 KEFLEX CAPS 28X250MG cefaleksin N 071501
321 KEFLEX CAPS 100X500MG cefaleksin N 071595
321 KEFLEX SUSP 60ML (125/5ML) cefaleksin N 071641
321 KEFLEX SUSP 60ML (250MG/5ML) cefaleksin N 071706
321 CEPOREX SOL 10ML (100MG/ML) cefaleksin N 016438
321 CEFALEXIN CAPS 100X500MG cefaleksin N 096164
321 CEFALEKSIN CAPS 100X500MG cefaleksin N 096024
321 CEFALEKSIN CAPS 1000X250MG cefaleksin N 096393
321 CEFALEXIN SYR 100ML (250MG/5ML) cefaleksin N 096229
321 CEFALEKSIN CAPS 100X250MG cefaleksin N 096059
321 CEPOREX CAPS 16X500MG cefaleksin N 016411
321 CEFALEKSIN CAPS 16X250MG cefaleksin N 096067
321 CEFALEKSIN CAPS 16X500MG cefaleksin N 096032
321 CEFALEKSIN CAPS 500X250MG cefaleksin N 035378
321 CEPOREX CAPS 16X250MG cefaleksin N 016381
321 CEFALEKSIN SYR 100ML (250MG/5ML) cefaleksin N 096075
321 CEFALEKSIN CAPS 1000X500MG cefaleksin N 096407
321 CEFALEXIN CAPS 16X500MG cefaleksin N 096172
321 CEPOREX CAPS 100X250MG cefaleksin N 016322
321 CEPOREX CAPS 100X500MG cefaleksin N 016357
321 CEFALEKSIN CAPS 500X500MG cefaleksin N 096016
321 CEDAX KAPS 5X400MG ceftibuten V 061840
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321 CEDAX KAPS 10X200MG ceftibuten V 061824
321 CEDAX SUSP 60ML (36MG/1ML) ceftibuten V 061832
321 ZINNAT SUSP 10X125MG cefuroksim N 054453
321 PANCEF TBL 10X500MG cefuroksim N 039411
321 ZINNAT TBL 10X500MG cefuroksim N 054399
321 ZINNAT TBL 10X250MG cefuroksim N 054380
321 ZINNAT TBL 10X125MG cefuroksim N 054356
321 ZINNAT SYR 50ML (125MG/5ML) cefuroksim N 054410
321 ZINNAT SYR 100ML (125MG/5ML) cefuroksim N 054445
321 PANCEF TBL 10X250MG cefuroksim N 039330
321 PANCEF TBL 10X125MG cefuroksim N 039322
321 ZINNAT SUSP 10X250MG cefuroksim N 054461
325 SUMAMED TBL 6X125MG azitromicin P 002577
325 RENICIN 50MG TBL 20X50MG roksitromicin P 073466
325 RENICIN 50MG 12X50MG roksitromicin P 073458
325 RENICIN 50MG TBL 10X50MG roksitromicin P 073474
326 DALACIN C CAPS 16X150MG klindamicin N 021334
326 DALACIN C GRAN ZA SUSP.(75MG/5ML) klindamicin N 082112
326 DALACIN C CAPS 16X300MG klindamicin N 090638
327 DIMYCON CAPS 7X200MG flukonazol N 044768
327 DIMYCON CAPS 7X50MG flukonazol N 004588
327 DIMYCON CAPS 14X50MG flukonazol N 004553
327 DIFLUCAN CAPS 7X50MG flukonazol N 056391
327 DIFLUCAN CAPS 28X100MG flukonazol N 067563
327 DIFLUCAN CAPS 1X150MG flukonazol N 067636
327 DIMYCON CAPS 1X150MG flukonazol N 004545
328 ACLOVIR TBL 100X800MG aciklovir N 058319
328 ACLOVIR KAPS 100X200MG aciklovir N 058114
328 ACLOVIR TBL 100X200MG aciklovir N 058254
328 ACLOVIR TBL 100X400MG aciklovir N 058289
328 ACLOVIR TBL 25X200MG aciklovir N 058246
328 ACLOVIR TBL 25X400MG aciklovir N 058270
328 ACLOVIR TBL 25X800MG aciklovir N 058300
328 ACLOVIR KAPS 25X200MG aciklovir N 058106
329 CITERAL TBL 10X250MG ciprofloksacin N 056723
329 CITERAL TBL 10X500MG ciprofloksacin N 056758
329 CITERAL TBL 10X750MG ciprofloksacin N 056731
329 GLAUFOS TBL 10X200MG ofloksacin N 076260
329 DITAL TBL 10X400MG pefloksacin N 009059
400 ALDACTONE SALTUCIN DRG 20X butiazid+K sparing V 086487
400 ALDACTONE SALTUCIN FORTE CAPS 50X butiazid+K sparing V 086568
400 ALDACTONE SALTUCIN DRG 50X butiazid+K sparing V 086533
400 ALDACTONE SALTUCIN FORTE CAPS 20X butiazid+K sparing V 086541
400 FUROSEMID TBL 10X40MG furosemid N 003719
400 FURSEMID TBL 100X40MG furosemid N 033391
400 FURSEMID TBL 12X40MG furosemid N 033421
400 LASIX TBL 20X40MG furosemid V 072656
400 HYGROTON TBL 20X25MG klortalidon P 038008
402 DILTIAZEM TBL 30X90MG diltiazem N 040738
402 DILTIAZEM TBL 100X30MG diltiazem N 040673
402 DILTIAZEM TBL 30X60MG diltiazem N 040681
402 NIFADIL TBL 50X10MG nifedipin N 050865
402 SOTALEX TBL 20X160MG sotalol N 089508
402 SOTALEX TBL 50X160MG sotalol N 089516
402 SOTALEX MITE TBL 20X80MG sotalol N 037494
402 SOTALEX MITE TBL 50X80MG sotalol N 089532
402 VERAPAMIL TBL 50X80MG verapamil N 055050
402 ISOPTIN 80 TBL 50X80MG verapamil N 041416
402 ISOPTIN RR RET TBL 20X240MG verapamil N 041351
402 ISOPTIN TBL 20X120MG verapamil N 041394
402 ISOPTIN TBL 30X40MG verapamil N 041386
402 VERAPAMIL TBL 20X120MG verapamil N 094048
402 VERAPAMIL TBL 20X80MG verapamil N 094013
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2221. Sklep o potrditvi učbenika ABC 3, GOVORIMO-
POSLUŠAMO, PIŠEMO-BEREMO, 1. del

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 18. 6. 1998 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika ABC 3, GOVORIMO-
POSLUŠAMO, PIŠEMO-BEREMO, 1. del,

ki sta ga napisale
Marija Grginič in Martina Križaj Ortar

Učbenik ABC 3, GOVORIMO-POSLUŠAMO, PIŠEMO-
BEREMO, 1. del se potrdi kot učbenik za pouk slovenskega
jezika v 2. razredu osnovne šole za 5 šolskih let. Ilustracije:
Andrej Berlot; recenzirale dr. Sonja Pečjak, dr. Marja Be-
šter, Alenka Kozinc, Klavdija Kuščer, Vilma Snoj in Andreja
Škodlar; lektorirala Alenka Kozinc. V letu 1998 izdala in
založila Založba Izolit d.o.o., OIC Trzin, Špruha 32, 1236
Trzin.

Št. 612-144/98
Ljubljana, dne 19. junija 1998.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2222. Sklep o potrditvi učbenika ABC 3, GOVORIMO-
POSLUŠAMO, PIŠEMO-BEREMO, 2. del

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 18. 6. 1998 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika ABC 3, GOVORIMO-
POSLUŠAMO, PIŠEMO-BEREMO, 2. del,

ki sta ga napisale
Marija Grginič in Martina Križaj Ortar

Učbenik ABC 3, GOVORIMO-POSLUŠAMO, PIŠEMO-
BEREMO, 2. del se potrdi kot učbenik za pouk slovenskega
jezika v 2. razredu osnovne šole za 5 šolskih let. Ilustracije:
Andrej Berlot; recenzirale dr. Sonja Pečjak, dr. Marja Be-
šter, Alenka Kozinc, Klavdija Kuščer, Vilma Snoj in Andreja
Škodlar; lektorirala Alenka Kozinc. V letu 1998 izdala in
založila Založba Izolit d.o.o., OIC Trzin, Špruha 32, 1236
Trzin.

Št. 612-145/98
Ljubljana, dne 19. junija 1998.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2223. Sklep o potrditvi učbenika SLOVENSKI JEZIK 4

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 18. 6. 1998 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika SLOVENSKI JEZIK 4,

ki sta ga napisala
Berta Golob in France Žagar

Učbenik SLOVENSKI JEZIK 4, se potrdi kot delovni
zvezek za pouk slovenskega jezika v 4. razredu osnovne
šole za 2 šolski leti. Učbenik je ilustrirala Maša Kozjek;
recenzirali dr. Viktor Majdič, dr. Jože Lipnik, mag. Metka
Berdajs; lektorirala Andreja Šuler. V letu 1998 izdala in
založila MK. Založba Mladinska Knjiga, Slovenska 29, 1000
Ljubljana.

Št. 612-146/98
Ljubljana, dne 19. junija 1998.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2224. Sklep o potrditvi učbenika SPOZNAVAJMO
NARAVO 4

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 18. 6. 1998 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika SPOZNAVAJMO NARAVO 4,

ki so ga napisali
Rudi Ocepek, Zdravko Petkovšek, Igor Smolej

Učbenik SPOZNAVAJMO NARAVO 4, se potrdi kot
učbenik za spoznavanje narave v 4. razredu osnovne šole za
5 šolskih let. Ilustracije Vili Vrhovec; recenzirala dr. Kazimir
Tarman in Živa Popovič; lektorirala Tatjana Hosta. V letu
1998 izdala in založila DZS d.d., Mestni trg 26, 1000
Ljubljana.

Št. 612-147/98
Ljubljana, dne 19. junija 1998.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje
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2225. Sklep o potrditvi učbenika BIOLOGIJA 6

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 18. 6. 1998 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika BIOLOGIJA 6,

ki so ga napisali
Anton Brancelj, Franci Janžekovič, Tomo Turk

Učbenik BIOLOGIJA 6, se potrdi kot učbenik za POUK
BIOLOGIJE v 6. razredu osnovne šole za 5 šolskih let.
Ilustracije Jurij Mikuletič in Aleksander Jankovič; recenzirala
dr. Kazimir Tarman in Bernarda Novak; lektoriral Janez Si-
vec. V letu 1998 izdala in založila DZS d.d., Mestni trg 26,
1000 Ljubljana.

Št. 612-148/98
Ljubljana, dne 19. junija 1998.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2226. Sklep o potrditvi učbenika MOJA PRVA FIZIKA 2,
FIZIKA ZA 8. RAZRED OSNOVNE ŠOLE

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 18. 6. 1998 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika MOJA PRVA FIZIKA 2,

FIZIKA ZA 8. RAZRED OSNOVNE ŠOLE,

ki so ga napisali
Branko Beznec, Branko Cedilnik, Boris Černilec,

Tatjana Gulič, Jerica Lorger, Danica Vončina

Učbenik MOJA PRVA FIZIKA 2, FIZIKA ZA 8. RAZRED
OSNOVNE ŠOLE, se potrdi kot učbenik za pouk fizike v
8. razredu osnovne šole za 5 šolskih let. Ilustracije Davor
Grgičevič; recenzirali dr. Mitja Kregar, Andrej Lobnik, Da-
nijel Divjak; lektorirala Bronislava Aubelj. V letu 1998 izda-
la in založila Modrijan Založba d.o.o., Stari trg 1, 1000
Ljubljana.

Št. 612-149/98
Ljubljana, dne 19. junija 1998.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2227. Sklep o potrditvi učbenika UČIMO SE
RAČUNATI 3

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 18. 6. 1998 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika UČIMO SE RAČUNATI 3,

ki so ga napisale
Egidija Novljan, Marija Šemrl, Tereza Uran

Učbenik UČIMO SE RAČUNATI 3, se potrdi kot učbe-
nik za pouk matematike v 3. razredu osnovne šole s prilago-
jenim programom za 5 šolskih let. Ilustracije Alenka Vuk;
recenzirala mag. Marija Kavkler, mag. Zvonko Perat; lektori-
ral Matjaž Varšek. V letu 1998 izdala in založila DEBORA
d.o.o., Jeranova 1 A, 1000 Ljubljana.

Št. 612-150/98
Ljubljana, dne 19. junija 1998.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2228. Sklep o potrditvi učbenika PANORAMA 1

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 18. 6. 1998 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika PANORAMA 1,

ki so ga napisale
Jacky Girardet in Jean-Marie Cridling

Učbenik PANORAMA 1 se potrdi kot učbenik za pouk
francoščine kot drugega tujega jezika v 1. in 2. letniku
gimnazij ter srednjih tehniških in drugih srednjih strokovnih
šol za 5 šolskih let. Ilustracije Hugues Labiano et al., foto-
grafije Michel Gounod; recenzirala mag. Elza Jereb in Kristi-
na Poljanšek. V letu 1996 izdala in založila CLE International
Francija, DZS d.d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.

Št. 612-151/98
Ljubljana, dne 19. junija 1998.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje
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2229. Sklep o potrditvi učbenika PANORAMA 2

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 18. 6. 1998 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika PANORAMA 2,

ki so ga napisale
Jacky Girardet in Jean-Marie Cridling

Učbenik PANORAMA 2 se potrdi kot učbenik za pouk
francoščine kot drugega tujega jezika v 3. in 4. letniku
gimnazij ter srednjih tehniških in drugih srednjih strokovnih
šol za 5 šolskih let. Ilustracije Marie-Hélène Carlier et al;
recenzirale mag. Elza Jereb in Kristina Poljanšek. V letu
1996 izdala in založila CLE International Francija, DZS d.d.,
Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.

Št. 612-153/98
Ljubljana, dne 19. junija 1998.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2230. Sklep o potrditvi učbenika PANORAMA 2

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 18. 6. 1998 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika PANORAMA 2,

ki so ga napisale
Jacky Girardet in Jean-Marie Cridling

Učbenik PANORAMA 2 se potrdi kot delovni zvezek za
pouk francoščine kot drugega tujega jezika v 3. in 4. letniku
gimnazij ter srednjih tehniških in drugih srednjih strokovnih
šol za 5 šolskih let. Ilustracije Jacques Lerouge; recenzirale
mag. Elza Jereb in Kristina Poljanšek. V letu 1996 izdala in
založila CLE International Francija, DZS d.d., Mestni trg 26,
1000 Ljubljana.

Št. 612-154/98
Ljubljana, dne 19. junija 1998.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2231. Sklep o potrditvi učbenika PANORAMA 1

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 18. 6. 1998 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika PANORAMA 1,

ki so ga napisale
Jacky Girardet in Jean-Marie Cridling

Učbenik PANORAMA 1 se potrdi kot delovni zvezek za
pouk francoščine kot drugega tujega jezika v 1. in 2. letniku
gimnazij ter srednjih tehniških in drugih srednjih strokovnih
šol za 5 šolskih let. Ilustracije Lulu Larsène; recenzirale
mag. Elza Jereb in Kristina Poljanšek. V letu 1996 izdala in
založila CLE International Francija, DZS d.d., Mestni trg 26,
1000 Ljubljana.

Št. 612-152/98
Ljubljana, dne 19. junija 1998.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2232. Sklep o potrditvi učbenika KEMIJA –
ZAKONITOSTI IN UPORABA, 2. DEL:
ANORGANSKA KEMIJA, 3. DEL: ORGANSKA
KEMIJA

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 18. 6. 1998 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika KEMIJA – ZAKONITOSTI
IN UPORABA, 2. DEL: ANORGANSKA KEMIJA,

3. DEL: ORGANSKA KEMIJA,

ki so ga napisali
P.W. Atkins, M.J. Frazer, M.J. Clugston, R.A.Y. Jones

Učbenik KEMIJA – ZAKONITOSTI IN UPORABA, 2.
DEL: ANORGANSKA KEMIJA, 3. DEL: ORGANSKA KE-
MIJA se potrdi kot učbenik za pouk kemije v 2., 3. in 4.
letniku gimnazij za 3 šolska leta. Ilustracije P.W. Atkins;
recenzirali dr. Boris Šket, dr. Primož Šegedin in Stanislava
Florjančič; lektoriral Ludvik Kaluža, prevedle dr. Aleksandra
Kornhauser in dr. Saša A. Glažar. V letu 1998 izdala in
založila TZS d.d., Lepi pot 6, p.p. 541, 1000 Ljubljana.

Št. 612-155/98
Ljubljana, dne 19. junija 1998.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje
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2233. Sklep o potrditvi učbenika VENI VIDI DIDICI
2. DEL

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 18. 6. 1998 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika VENI VIDI DIDICI 2. DEL,

ki ga je napisal
Fritz Stockmann

Učbenik VENI VIDI DIDICI 2. DEL se potrdi kot učbenik
za pouk latinščine v 3. in 4. letniku gimnazij za 5 šolskih let.
Recenzirala dr. Matjaž Babič in Ksenija Geister; lektoriral
Dušan Maher, prevedla Nataša Homar. V letu 1998 izdala in
založila Mohorjeva družba Celovec d.o.o. Ljubljana, Poljan-
ska 97, 1000 Ljubljana.

Št. 612-156/98
Ljubljana, dne 19. junija 1998.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2234. Sklep o potrditvi učnega sredstva POTUJMO –
REŠUJMO – TEKMUJMO. DODATNE NALOGE IZ
SPOZNAVANJA DRUŽBE ZA 5., 6., 7., 8.
RAZRED

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 18. 6. 1998 sprejel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva POTUJMO –

REŠUJMO – TEKMUJMO. DODATNE NALOGE IZ
SPOZNAVANJA DRUŽBE ZA 5., 6., 7., 8. RAZRED,

ki so ga napisale
Nataša Dmitrovič, Mihaela Serajnik Iskra, Olga Rezar,

Valerija Robnik

Učno sredstvo POTUJMO – REŠUJMO – TEKMUJ-
MO. DODATNE NALOGE IZ SPOZNAVANJA DRUŽBE ZA
5., 6., 7., 8. RAZRED se potrdi kot komplet delovnih zvez-
kov za spoznavanje družbe od 5. do 8. razreda osnovne
šole s prilagojenim programom za 5 šolskih let. Ilustracije
Meta Mauser, recenzirali dr. Anton Kotar, dr. Majda Končar,
Božidar Mrevlje, Igor Lipovšek, Marjan Škvorc; lektoriral
Matjaž Varšek. V letu 1998 izdala in založila Luxuria d.o.o. –
Grafični inženiring, Sternenova 8, 1007 Ljubljana.

Št. 612-157/98
Ljubljana, dne 19. junija 1998.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2235. Sklep o potrditvi učnega sredstva ZLATI
POLJUB

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 18. 6. 1998 sprejel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva ZLATI POLJUB,

ki ga je napisal
Zoran Božič

Učno sredstvo ZLATI POLJUB se potrdi kot učno sreds-
tvo za obravnavo domačega branja pri pouku slovenskega
jezika in književnosti v 1. in 2. letniku gimnazij, srednjih
strokovnih in tehniških šol za 5 šolskih let. Ilustracije Marija
Prelog; recenzirali dr. Boža Krakar Vogel, Rajko Korošec,
Mateja Gomboc; lektoriral Rajko Korošec. V letu 1998 izda-
la in založila DZS d.d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.

Št. 612-158/98
Ljubljana, dne 19. junija 1998.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2236. Sklep o potrditvi učnega sredstva POLJUB
ZLATA

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 18. 6. 1998 sprejel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva POLJUB ZLATA,

ki ga je napisal
Zoran Božič

Učno sredstvo POLJUB ZLATA se potrdi kot učno
sredstvo za obravnavo domačega branja pri pouku sloven-
skega jezika in književnosti v 3. in 4. letniku gimnazij, sred-
njih strokovnih in tehniških šol za 5 šolskih let. Ilustracije
Marija Prelog; recenzirali dr. Boža Krakar Vogel, Rajko Ko-
rošec, Mateja Gomboc; lektoriral Rajko Korošec. V letu
1998 izdala in založila DZS d.d., Mestni trg 26, 1000
Ljubljana.

Št. 612-159/98
Ljubljana, dne 19. junija 1998.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje
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2237. Sklep o potrditvi učnega sredstva NAŠ ZOO,
Vodnik po ljubljanskem živalskem vrtu

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 18. 6. 1998 sprejel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva NAŠ ZOO, Vodnik

po ljubljanskem živalskem vrtu,

ki ga je napisal
Nikolaj Pečenko

Učno sredstvo NAŠ ZOO, Vodnik po ljubljanskem žival-
skem vrtu se potrdi kot učno sredstvo za pouk biologije v
osnovni šoli, gimnazijah, srednjih poklicnih, srednjih stro-
kovnih in srednjih tehniških šolah za 5 šolskih let. Fotografi-
je Nikolaj Pečenko in sodelavci; recenzirala dr. Dušan De-
vetak in Nataša Pavlina; lektorirala Tea Mejak. V letu 1997
izdala in založila Pasadena d.o.o., Celovška 43, 1000 Ljub-
ljana.

Št. 612-160/98
Ljubljana, dne 19. junija 1998.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2238. Sklep o potrditvi učnega sredstva IGRAJMO SE
S ČRKAMI

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 18. 6. 1998 sprejel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva IGRAJMO SE

S ČRKAMI,

ki ga je napisala
Marija Grginič

Učno sredstvo IGRAJMO SE S ČRKAMI se potrdi kot
učno sredstvo za začetno opismenjevanje v osnovni šoli za
5 šolskih let. Ilustrator Peter Polončič Ruparčič; recenzirale
mag. Danica Golli, Tereza Žerdin, Andreja Škodlar, Lidija
Ozimek; lektoriral dr. France Žagar. V letu 1994 izdala in
založila Založba Izolit d.o.o., OIC Trzin, Špruha 32, 1236
Trzin.

Št. 612-161/98
Ljubljana, dne 19. junija 1998.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2239. Sklep o potrditvi učnega sredstva KORAKI V
ČASU – 20. STOLETJE, VAJE

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 18. 6. 1998 sprejel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva KORAKI V ČASU –

20. STOLETJE, VAJE,

ki ga je napisal
Marjan Rode

Učno sredstvo KORAKI V ČASU – 20. STOLETJE,
VAJE se potrdi kot učno sredstvo za pouk zgodovine v 8.
razredu osnovne šole za 5 šolskih let. Ilustrator Simon Kajt-
na, recenzirali dr. Štefan Trojar, Manica Štok, Zlata Kastelic
in Božidar Mrevlje; lektoriral Pavle Vozlič. V letu 1998 izdala
in založila DZS d.d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.

Št. 612-162/98
Ljubljana, dne 19. junija 1998.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2240. Sklep o potrditvi učnega sredstva IGRAJMO SE
– skladbe za tri violončele ali več

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 18. 6. 1998 sprejel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva IGRAJMO SE –

skladbe za tri violončele ali več,

ki ga je napisala
Zdenka Kristl Marinič

Učno sredstvo IGRAJMO SE – skladbe za tri violonče-
le ali več se potrdi kot učno sredstvo za pouk violončela od
2. do 6. razreda osnovne šole za 5 šolskih let. Ilustrator
Mateja Kozina, recenzirala Jelka Grafenauer in Peter Škr-
janc. V letu 1998 izdala in založila Parnas d.o.o., Prelog,
Krožna pot 18, 1230 Domžale.

Št. 612-163/98
Ljubljana, dne 19. junija 1998.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje
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2241. Sklep o dopolnitvi sklepa št. 612-128/97 o
potrditvi učbenika INFORMATIKA

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 18. 6. 1998 sprejel

S K L E P
o dopolnitvi sklepa št. 612-128/97 o potrditvi

učbenika INFORMATIKA,

ki sta ga je napisala
Rado Wechtersbach in Matija Lokar

Učbenik INFORMATIKA se potrdi kot učbenik za pouk
predmetov informatika, računalništvo in informatika od 1. do
3. letnika gimnazij in strokovnih šol.

Št. 612-164/98
Ljubljana, dne 22. junija 1998.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2242. Sklep o spremembi naslova delovnega zvezka
KNJIŽEVNOST 1

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 18. 6. 1998 sprejel

S K L E P
o spremembi naslova delovnega zvezka

KNJIŽEVNOST 1,

ki ga je napisala
Vladka Korošec

Delovni zvezek Književnost 1, sprejet s sklepom št.
612-68/98 se potrdi s spremenjenim naslovom STEZICE K
BESEDNI UMETNOSTI, delovni zvezek za pouk književnosti

2243. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij
1998

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

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

1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov
pri proizvajalcih junija 1998 v primerjavi z majem 1998 je bil
0,014.

2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri pro-
izvajalcih od začetka leta do junija 1998 je bil 0,018.

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

4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri pro-
izvajalcih junija 1998 v primerjavi z istim mesecem prejšnje-
ga leta je bil 0,065.

5. Mesečni koeficient rasti cen na drobno junija 1998
v primerjavi z majem 1998 je bil 0,003.

6. Koeficient rasti cen na drobno od začetka leta do
junija 1998 je bil 0,052.

7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen na drobno
od začetka leta do junija 1998 je bil 0,009.

8. Koeficient rasti cen na drobno junija 1998 v primer-
javi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,090.

9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potreb-
ščin od začetka leta do junija 1998 v primerjavi s povpreč-
jem leta 1997 je bil 0,069.

Št. 941-02-31/98
Ljubljana, dne 3. julija 1998.

Direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije

Tomaž Banovec l. r.

v 1. letniku gimnazij in strokovnih šol kot delovni zvezek za
slovenščino v 1. letniku gimnazij in strokovnih šol.

Št. 612-165/98
Ljubljana, dne 22. junija 1998.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje
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OBČINE

BLED

2244. Pravilnik o najemu občinskih službenih
stanovanj v Občini Bled

Na podlagi 4. in 111. člena stanovanjskega zakona
(Uradni list RS, št. 18/91, 21/94 in 23/96 in odločb US
Uradni list RS, št. 9/94 in 24/96); ter 20. člena statuta
Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95) je Občinski svet
občine Bled na 31. seji 4. junija 1998 sprejel

P R A V I L N I K
o najemu občinskih službenih stanovanj

v Občini Bled

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določajo upravičenci do službe-

nih stanovanj, merila za dodeljevanje stanovanj v najem,
točkovanje ter postopek oddaje službenih stanovanj.

2. člen
Službena stanovanja po tem pravilniku so stanovanja v

lasti Občine Bled, ki so namenjena za zadovoljevanje stano-
vanjskih potreb kadra zaposlenega v občinski upravi in jav-
nih zavodih in javnih podjetjih, na območju Občine Bled, s
katerimi Občina Bled sklene poseben dogovor.

3. člen
Službena stanovanja oddaja v najem župan občine za

določen čas, to je za čas trajanja delovnega razmerja upravi-
čencev iz 2. člena tega pravilnika.

II. OSNOVE IN MERILA ZA NAJEM SLUŽBENIH
STANOVANJ

4. člen
Občinska službena stanovanja se oddajo v najem na

podlagi naslednjih osnov in meril:
točk

a) glede na pomembnost del in nalog
– direktor, ravnatelj, predstojnik, funkcionar 35
– pomočnik ravnatelja, vodja oddelka ali službe,

višji upravni delavec s posebnimi pooblastili 30
– profesor, doktor, strokovni delavec 25
– učitelj, vzgojitelj, strokovni delavec 20
– administrativni delavec 15
b) glede na stopnjo strokovne izobrazbe
– VIII. stopnja / doktorat 25
– VII/2 stopnja – magisterij in visoka izobrazba

s specializacijo 15
– VII/1 stopnja – visoka izobrazba 13
– VI/2 stopnja – višja izobrazba s specializacijo 11
– VI/1 stopnja – višja izobrazba 10
– V. stopnja – srednja izobrazba 8
– manj kot V stopnja 6
V primeru, da imata dva kandidata enako število točk,

ima prednost kandidat:
1. za katerega je pisno izkazana posebna potreba za-

voda ali občinske uprave za kadrom z izobrazbo in znanji kot

jih ima kandidat in ga zavod oziroma občinska uprava nujno
potrebuje,

2. ki ima večje število ožjih družinskih članov.

III. STANOVANJSKI STANDARDI

5. člen
Pri najemu službenih stanovanj se upoštevajo naslednji

maksimalni standardi:

Število družinskih članov Stanovanjska površina m2

1 do 44
2 do 63
3 do 76
4 do 85

Za vsakega nadaljnjega družinskega člana se stano-
vanjska površina poveča za 5 m2.

Župan občine lahko izjemoma dodeli prosilcu tudi več-
je stanovanje oziroma manjše stanovanje, če ni na voljo
stanovanja po normativu in prosilec s tem soglaša.

IV. POSTOPEK ODDAJE SLUŽBENIH STANOVANJ

6. člen
V primeru pridobitve ali sprostitve službenega stanova-

nja župan občine na predlog občinske uprave objavi razpis
za oddajo službenih stanovanj v najem.

Razpis se javno objavi na oglasni deski občine. O
razpisu se obvesti tudi javne zavode in javna podjetja in
občinsko upravo, ki razpis obesijo na svojih oglasnih de-
skah.

7. člen
Razpis za dodelitev službenih stanovanj v najem mora

vsebovati:
– število in vrsto službenih stanovanj,
– upravičence do najema službenih stanovanj,
– rok, do katerega je treba vložiti prijave,
– dokazila, ki morajo biti priložena prijavi,
– naslov, na katerega se pošlje prijava,
– način in rok objave odločitve o oddaji službenega

stanovanja.

8. člen
Obrazloženi prijavi na razpis je potrebno priložiti vsa

zahtevana dokazila. Po preteku osemdnevnega roka, ko je
bil prosilec pozvan na priložitev manjkajočih dokazil, se vlo-
ga zavrže kot nepopolna.

9. člen
Strokovna služba pripravi na podlagi prispelih vlog pred-

log dodelitve službenih stanovanj ob upoštevanju osnov in
meril iz 4. in 5. člena tega pravilnika.

10. člen
Tajnik občine izda sklepe o dodelitvi službenih stano-

vanj v najem in o tem obvesti vse prijavljene kandidate,
kakor tudi kandidate, ki jim stanovanja niso dodeljena.
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11. člen
Na sklep tajnika občine je možno vložiti pritožbo župa-

nu občine v roku 15 dni od dneva vročitve sklepa.

12. člen
Na podlagi pravnomočnega sklepa o oddaji službene-

ga stanovanja v najem, sklene župan občine z izbranim
prosilcem najemno pogodbo, s katero se uredijo medse-
bojni odnosi po določilih stanovanjskega zakona in tega
pravilnika.

13. člen
Najemnina za službeno stanovanje se določi z najemno

pogodbo. Višina najemnine se ugotavlja na podlagi pravilni-
ka o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih sta-
novanjih (Uradni list RS, št. 47/95) in znaša 50% nad ne-
profitno najemnino ter se usklajuje z vrednostjo točke.

14. člen
Najemna pogodba se lahko najemniku odpove iz razlo-

gov navedenih v 53. členu stanovanjskega zakona.

15. člen
Župan občine lahko izjemoma odda v najem službeno

stanovanje brez razpisa, v primeru kadrovskih težav pri upra-
vičencih iz 2. člena tega pravilnika, kadar le-ti zaradi upravi-
čenih razlogov ne morejo izvajati svojega programa.

16. člen
Če upravičenci iz 2. člena nimajo potreb po dodelitvi

službenih stanovanj v najem ali prijavljeni kandidati ne izpol-
njujejo pogojev, ostanejo stanovanja nedodeljena. Župan
občine lahko ta stanovanja ponudi v najem drugim fizičnim
osebam, vendar le za določeno dobo.

Po poteku te dobe so upravičenci dolžni stanovanje
vrniti, vrniti enakovredno drugo stanovanje ali stanovanje
odkupiti. Upravičenci iz 2. člena tega pravilnika so dolžni
najemodajalca obvestiti o vsaki spremembi, ki se nanaša na
spremembo zaposlitve najemnika občinskega službenega
stanovanja.

V. KONČNE DOLOČBE

17. člen
Za zadeve, ki niso posebej urejene s tem pravilnikom,

se neposredno uporabljajo določbe stanovanjskega zakona
in podzakonskih predpisov.

18. člen
Z dnem objave tega pravilnika preneha veljati pravilnik

o oddaji službenih stanovanj v najem, (Uradni list RS, št.
34/93) za območje Občine Radovljica.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 36009-2/98
Bled, dne 4. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Bled
Franc Pelko l. r.

2245. Pravilnik o dodeljevanju občinskih profitnih
stanovanj v najem

Na podlagi 4. člena stanovanjskega zakona (Uradni list
RS, št. 18/91, 21/94, 23/96 in odločbe US Uradni list
RS, št. 9/94 in 24/96), in 20. člena statuta Občine Bled
(Uradni list RS, št. 22/95) je Občinski svet občine Bled na
31. seji 4. junija 1998 sprejel

P R A V I L N I K
o dodeljevanju občinskih profitnih stanovanj

v najem Občine Bled

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
S tem pravilnikom se določajo kategorija profitnih sta-

novanj, pogoji in pristojnosti za dodeljevanje občinskih pro-
fitnih stanovanj v najem (v nadaljevanju: stanovanje) ter po-
stopek oddaje stanovanj.

2. člen
Občinska profitna stanovanja po tem pravilniku so sta-

novanja v lasti Občine Bled, ki so kategorizirana kot profitna
stanovanja ter se oddajajo v najem fizičnim in pravnim ose-
bam s področja Občine Bled, ki so pripravljene plačevati
profitno najemnino.

II. PRISTOJNOSTI ZA DODELITEV OBČINSKIH
PROFITNIH STANOVANJ

3. člen
Profitna stanovanja oddaja v najem župan Občine

Bled. Strokovne podlage pripravi strokovna služba občin-
ske uprave.

4. člen
Strokovna služba pristojna za stanovanjske zadeve

opravlja predvsem naslednje naloge:
– zbira vloge za dodeljevanje stanovanj;
– opredeljuje pogoje javnega razpisa;
– pripavi predlog sklepa o dodelitvi stanovanja v na-

jem;
– pripravi najemne pogodbe.

III. POSTOPEK ODDAJE PROFITNIH STANOVANJ

5. člen
Župan sprejme v primeru pridobitve ali sprostitve profit-

nega stanovanja sklep o razpisu, ki se javno objavi v sred-
stvih javnega obveščanja.

6. člen
Razpis za dodelitev profitnih stanovanj mora vsebovati:
– število in vrsto profitnih stanovanj;
– upravičence do najema profitnega stanovanja;
– rok, do katerega je potrebno vložiti prijave;
– pogoje za pridobitev profitnega stanovanja;
– naslov, na katerega se pošlje prijava.

7. člen
Udeleženci razpisa, ki kandidirajo za pridobitev občin-

skega profitnega stanovanja v najem, morajo izkazati svojo
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plačilno sposobnost za poravnavo profitne najemnine in os-
talih obveznosti za uporabo stanovanja.

8. člen
Prednost pri dodelitvi profitnega stanovanja imajo na-

jemniki občinskih neprofitnih stanovanj. Če je več enako-
vrednih ponudb se stanovanje odda tistemu ponudniku, ki
bo na javnem razpisu ponudil višjo najemnino.

9. člen
Strokovna služba na podlagi prispelih vlog pripravi pred-

log razdelitve profitnih stanovanj v najem ob upoštevanju
določil tega pravilnika.

10. člen
Na predlog strokovne službe tajnik občinske uprave

izda sklep o dodelitvi stanovanja in o tem obvesti vse prijav-
ljene kandidate.

11. člen
Najemno pogodbo sklene z najemnikom župan. Z na-

jemno pogodbo se uredijo medsebojna razmerja, pri tem pa
se upošteva določila tega pravilnika ter določbe stanovanj-
skega zakona.

Najemna pogodba se sklene za nedoločen oziroma
določen čas.

12. člen
Najemnina za profitno stanovanje se določi z najemno

pogodbo. Višina najemnine se ugotavlja na podlagi pravilni-
ka o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih sta-
novanjaih (Uradni list RS, št. 47/95) in znaša 75% nad
neprofitno najemnino ter se usklajuje z vrednostjo točke.

IV. PRENEHANJE NAJEMNEGA RAZMERJA

13. člen
Najemnik lahko odpove najemno pogodbo vselej, ne

da bi to navajal razloge, z 90-dnevnim odpovednim rokom.

14. člen
Najemno razmerje preneha tudi:
– s potekom časa, za katerega je bila sklenjena najem-

na pogodba, če najemnik najmanj 30 dni pred potekom
tega časa ne pridobi pisne odobritve podaljšanja najemne
pogodbe;

– iz krivdnih razlogov, navedenih v 53. členu stano-
vanjskega zakona;

– če najemnik ne uporablja stanovanja več kot šest
mesecev.

Najemnik je dolžan v roku 30 dni po prenehanju najem-
nega razmerja izročiti najemodajalcu prazno stanovanje, v
stanju v kakršnem ga je prejel.

V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

15. člen
Za zadeve, ki niso posebej urejene s tem pravilnikom,

se smiselno uporabljajo določbe stanovanjskega zakona in
podzakonskih predpisov.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 36009-1/98
Bled, dne 4. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Bled
Franc Pelko l. r.

2246. Pravilnik o oddajanju neprofitnih stanovanj v
Občini Bled

Na podlagi 4., 97. in 98. člena stanovanjskega zakona
(Uradni list RS, št. 18/91, 21/94, 23/96 in odločbe US
Uradni list RS, št. 9/94 in 24/96), pravilnika o oddajanju
neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 26/95 in
31/96) ter 20. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št.
22/95) je Občinski svet občine Bled na 31. seji 4. junija
1998 sprejel

P R A V IL N I K
o oddajanju neprofitnih stanovanj v Občini Bled

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem pravilnikom se določajo upravičenci za pridobi-

tev neprofitnega stanovanja v najem in postopek, po kate-
rem se oddajajo neprofitna stanovanja v najem.

II. UPRAVIČENCI ZA PRIDOBITEV NEPROFITNEGA
STANOVANJA V NAJEM

2. člen
Prosilci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
1. da je prosilec državljan Republike Slovenije,
2. da imajo prosilec in njegovi ožji družinski člani stalno

prebivališče v Občini Bled,
3. da se mesečni dohodki na družinskega člana v letu

dni pred razpisom za dodeljevanje neprofitnih stanovanj gib-
ljejo nad mejo, ki jih izloča iz kroga upravičencev do dode-
litve socialnih stanovanj v najem in glede na 26. člen zakona
o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92) ne presegajo
naslednja merila:

Število članov Skupni dohodek družine,
gospodinjstva preračunan na družinskega člana,

ne sme presegati spodaj navedenega
odstotka nad povprečno neto plačo v državi

(v letu dni pred razpisom)

1 80%
2 50%
3 20%
4 5%

5 in veččlansko največ do povprečne
plače v državi oziroma 0%
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4. upravičenec za pridobitev neprofitnega stanovanja v
najem so tudi državljani, ki so upravičeni do dodelitve social-
nega stanovanja v najem, če imajo zagotovljeno pomoč pri
uporabi stanovanj skladno s predpisi, ki urejajo socialno-
varstvene pravice, in če je občina zagotovila dodatne stimu-
lacije, določene v 95. členu stanovanjskega zakona.

III. OBLIKOVANJE PREDNOSTNE LISTE ZA ODDAJO
NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

3. člen
Za oddajo neprofitnih stanovanj v najem mora občina

objaviti razpis v sredstvih javnega obveščanja.

4. člen
Razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem mora

določati zlasti:
1. pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci do

pridobitve neprofitnega stanovanja v najem;
2. podatke, ki jih morajo udeleženci razpisa navesti v

vlogi;
3. dokumentacijo, ki jo morajo udeleženci razpisa pri-

ložiti vlogi;
4. število neprofitnih stanovanj in datum, ko bodo ne-

profitna stanovanja, ki so predmet razpisa upravičencem
predvidoma oddana v najem;

5. rok za vročitev vlog in objavo izidov razpisa;
6. višino neprofitne najemnine.

5. člen
Na razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem ne

morejo sodelovati lastniki stanovanj, ki so stanovanje odku-
pili skladno z določbami stanovanjskega zakona o privatiza-
ciji stanovanj, in državljani, ki so lastniki stanovanja ali stano-
vanjske hiše.

Na razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem ne
morejo sodelovati tudi tisti, ki jim je bilo v času do uveljavitve
stanovanjskega zakona že dodeljeno družbeno stanovanje
in so po sklepu sodišča stanovanjsko pravico izgubili.

6. člen
Tričlanska komisija, ki jo imenuje tajnik občine, prouči

utemeljenost vlog na podlagi dokumentiranih poizvedb, po-
trebnih za oblikovanje prednostnega reda za oddajo nepro-
fitnih stanovanj v najem, ki jih opravi pri pristojnih organih,
organizacijah in posameznikih.

Strokovna služba določi udeležencem razpisa, katerih
vloge so nepopolne, rok za doponitev vloge.

Vloge, ki jih udeleženci razpisa ne dopolnijo v predpi-
sanem roku, se zavržejo s sklepom. Dokler predpisani rok
za dopolnitev vlog ne preteče, ni mogoče sestaviti prednost-
nega reda iz prvega odstavka tega člena.

7. člen
Pri proučitvi vseh okoliščin, pomembnih za uvrstitev in

razvrstitev udeležencev razpisa na prednostni red za oddajo
neprofitnih stanovanj v najem se uporablja za komisijsko
ocenitev stanovanjskih razmer, v katerih živijo udeleženec
razpisa in njegovi ožji družinski člani, obrazec za oceno
stanovanjskih razmer, ki je kot priloga sestavni del tega
pravilnika.

8. člen
Kadar se na prednostni red za oddajo neprofitnih sta-

novanj v najem uvrstijo udeleženci razpisa z enakim številom
točk, imajo prednost pri razvrstitvi na prednostni red udele-

ženci razpisa, pri katerih predstavlja višina neprofitne najem-
nine za primerno stanovanje manjši delež v družinskem do-
hodku.

9. člen
Občinska uprava na podlagi kriterijev iz 2. in 6. člena

ter priloge tega pravilnika določi seznam upravičencev za
oddajo neprofitnih stanovanj v najem in ga javno objavi.

10. člen
Udeleženec razpisa se lahko pritoži v roku 8 dni po

prejemu sklepa o zavrženju ali razvrstitvi na prednostno listo
na župana občine.

IV. DODELJEVANJE NEPROFITNEGA STANOVANJA
V NAJEM

11. člen
Pri dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem se upo-

rablja naslednje površinske normative.

Število članov Stanovanjska površina v m2

1 do 44
2 do 63
3 do 76
4 do 85
5 do 102

Od površinskih normativov se pri dodeljevanju neprofit-
nih stanovanj v najem lahko odstopi navzgor in to v primerih,
če to zahtevajo družinske ali socialno zdravstvene razmere
(npr.: tri generacije v družini, težja invalidnost ali bolezen, ki
terja nego) ter v primerih večje nefunkcionalno razporejene
površine (stara stanovanja).

Od površinskih normativov se pri dodeljevanju neprofit-
nih stanovanj v najem lahko odstopi navzdol in to v primerih,
ko ni ustreznih razpoložljivih stanovanj glede na uvrstitev
prosilca na listo za dodelitev neprofitnega stanovanja v na-
jem. V teh primerih se prosilec pozove, naj poda pismeno
izjavo, ali soglaša z dodelitvijo stanovanja z manjšo površino.

12. člen
Tajnik občine izda sklep o oddaji neprofitnega stanova-

nja v najem.
Najemna pogodba za uporabo neprofitnega stanova-

nja se sklepa za nedoločen čas, razen če ni drugače
dogovorjeno.

V. ZAMENJAVE NEPROFITNIH STANOVANJ

13. člen
Občina omogoča menjave stanovanj in pri tem zlasti

upošteva spremenjene potrebe najemnikov neprofitnih sta-
novanj po primerni stanovanjski površini ter njihove interese.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen
Izpraznjena neprofitna stanovanja se smejo dodeliti v

najem samo upravičencem do pridobitve neprofitnega sta-
novanja, razen kadar občina začasno nima evidentiranih
potreb po neprofitnih stanovanjih, kar dokaže z neuspešnim
javnim razpisom.
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V primeru iz prejšnjega odstavka lahko občina neprofit-
no stanovanje začasno odda v najem zaradi pridobivanja
profita, za službene potrebe ali za oddajo socialnim upravi-
čencem v občini, če občina zagotovi dodatne stimulacije
skladno s 95. členom stanovanjskega zakona.

15. člen
Do uveljavitve pravilnika o kategorizaciji stanovanj, sta-

novanjskih hiš in sosedstev se za neprimerno stanovanje po
tem pravilniku šteje stanovanje, ovrednoteno z največ 110
točkami po pravilniku o merilih in načinu za ugotavljanje
vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš ter sistemu točkova-
nja (Uradni list SRS, št. 25/81).

V primeru, da udeleženec razpisa prebiva sam oziroma
z družino v prostorih ali stanovanjih, ki niso točkovani sklad-
no s pravilnikom iz prvega odstavka tega člena, opravi toč-
kovanje po pravilniku iz prejšnjega odstavka občina sama.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 36009-3/98
Bled, dne 4. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Bled
Franc Pelko l. r.

OBRAZEC ZA OCENO STANOVANJSKIH RAZMER
1. Stanovanjski status
1.1. udeleženec razpisa, ki je brez stanovanja 160 točk
1.2. udeleženec razpisa z najmanj tretjino delovne dobe, ki je brez stanovanja 30 točk
1.3. udeleženec razpisa, ki je podnajemnik ali najemnik profitnega stanovanja 140 točk
1.4. udeleženec razpisa z najmanj tretjino delovne dobe, ki je podnajemnik ali najemnik

profitnega stanovanja 30 točk
1.5. udeleženec razpisa stanuje v samskem domu 130 točk
1.6. udeleženec razpisa stanuje pri starših ali sorodnikih 120 točk

2. Kvaliteta bivanja
2.1. bivanje v neprimernem stanovanju 30 točk

3. Utesnjenost v stanovanju
3.1. do 4 m2 na družinskega člana 20 točk
3.2. od 5 m2 do 8 m2 na družinskega člana 15 točk
3.3. od 9 m2 do 12 m2 na družinskega člana 10 točk

4. Arhitektonske ovire
4.1. gibalno ovirana oseba 50 točk

5. Mlada družina, Mladi (samski)
5.1. starost družine do 30 let 60 točk
5.2. starost udeleženca razpisa do 30 let (samski) 30 točk

6. Družina z večjim številom otrok
6.1. najmanj trije mladoletni otroci 60 točk
6.2. za vsakega nadaljnjega otroka 60 točk

7. Invalidnost
7.1. invalidnost 60 točk

8. Družina z manjšim številom zaposlenih
8.1. zaposlenost v družini 40 točk
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9. Izobrazba udeleženca razpisa in njegovega zakonca
9.1. doktorat ali magisterij 35 točk
9.2. visoka izobrazba 30 točk
9.3. višja izobrazba 25 točk
9.4. srednja izobrazba 20 točk

POJASNILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA ZA OCENO STANOVANJSKIH RAZMER
1. Stanovanjski status
1.1. Udeleženec razpisa, ki je brez stanovanja:
Točkuje se udeleženec razpisa:
– ki prebiva v prostoih za začasno prebivanje (začasno prebivališče na grabiščih, prostori v začasnih zgradbah in

podobno), opredeljenih v 1. točki 3. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91, 19/91-I in 21/84);
– ki z družino prebiva v stavbah, zgrajenih za nastanitev posameznikov, opredeljenih v 2. točki 3. člena stanovanjskega

zakona;
– ki sam ali z družino občasno prebiva v stanovanjskih stavbah, vendar brez statusa podnajemnika ali uporabnika

stanovanja.
1.2. Udeleženec razpisa z najmanj tretjino delovne dobe, ki je brez stanovanja.
Po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92 in 5/94 je polna delovna doba za

moškega 40 let, za žensko 35 let, zato se dodatno:
– točkuje udeleženec razpisa, ki ima najmanj 13 let delovne dobe;
– točkuje udeleženka razpisa, ki ima najmanj 11 let delovne dobe.
1.3. Udeleženec razpisa, ki je podnajemnik ali najemnik profitnega stanovanja.
Točkuje se udeleženec razpisa, ki ima sklenjeno podnajemno pogodbo ali ima dokazila o plačevanju podnajemnine ali

najemnine za profitno stanovanja.
1.4. Udeleženec razpisa z najmanj trretjino delovne dobe, ki je podnajemnik ali najemnik profitnega stanovanja.
Točkuje se udeleženec oziroma udeleženka razpisa, ki ima najmanj 13 oziroma 11 let delovne dobe in ima sklenjeno

podnajemno pogodbo ali najemno pogodbo za profitno stanovanje ali ima dokazilo o plačevanju podnajemnine ali najemni-
ne za profitno stanovanje.

1.5. Udeleženec razpisa stanuje v samskem domu
Točkuje se udeleženec razpisa, ki ima sklenjeno pogodbo o uporabi prostora, zgrajenega za nastanitev posameznika.
1.6. Udeleženec razpisa stanuje pi starših ali sorodnikih
Točkuje se udeleženec razpisa, ki razpolaga z dokazilom, da stanuje pri starših ali sorodnikih (potrdilo o stalnem

prebivališlu in gospodinjski skupnosti).
2. Kvaliteta bivanja
Določilo velja v primerih, če gre za stanovanje, ki ne dosega minimalnega standarda, kar pojasnjuje 15. člen pravilni-

ka.
3. Utesnjenost v stanovanju
Pri izračunu se upoštevajo podatki o površini stanovanja iz sklenjene najemne oziroma podnajemne pogodbe ali

zapisnika o točkovanju stanovanja. Točkuje se stanovanje udeleženca, katerega stanovanjski status je zajet v točki 1, in
iscer od točke 1.3. do 1.6.

4. Arhitektonske ovire
Določilo velja v primerih, če je udeleženec razpisa oziroma njegov družinski član gibalno oviran. Točkuje se udeleže-

nec razpisa, oziroma njegov ožji družinski član, ki je trajno vezan na uporabo invalidskega vozička.
5. Mlada družina, mladi
Določilo velja v primerih družin, v katerih roditelja nista starjša od 30 let.
6. Družina z večjim številom otrok
Najmanj trije otroci
6.1. Točkuje se udeleženec razpisa, ki ima najmanj tri mladoletne otroke.
6.2. Za vsakega nadaljnjega otroka.
Dodatno se točkuje udeleženec razpisa, ki ima štiri oziroma več otrok.
7. Invalidnost
Določilo temelji na zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (Uradni list SRS, št. 4/83) velja tudi

v primerih, če gre za invalidnost, zaradi katere je udeleženec razpisa ali odrasli družinski član nesposoben za samostojno
življenje in delo in je ugotovljena z izvidom in mnenjem pristojne komisije Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije oziroma komisije za razvrščanje.

Določilo velja tudi v primerih, če gre za družino z mladoletnim otrokom, ki ima zmerno, težjo ali težko duševno ali težko
telesno motnjo, ugotovljeno po pristojni komsiji za razvrščanje.

Pristojne komisije za ravrščanje so pri centrih za socialno delo oziroma specializiranih ustanovah ter zavodih za
usposabljanje.

8. Družina z manjšim številom zaposlenih
Določilo velja v primerih, če gre za družino, ki šteje najmanj tri člane in je zaposlen samo en družinski član.
9. Izobrazba
Točkuje se strokovna izobrazba udeleženca razpisa in strokovna izobrazba njegovega zakonca, točke se seštevajo.
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2247. Pravilnik o dodeljevanju socialnih stanovanj v
najem v Občini Bled

Na podlagi 98. člena stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 18/91, 21/94 in 23/96 in odločb US Uradni list
RS, št. 9/94 in 24/96); in pravilnika o normativih in standar-
dih ter postopku za uveljavljanje pravic do socialnega stano-
vanja v najem Uradni list RS, št. 18/96), pravilnika o merilih
za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem (Uradni list RS,
št. 18/92), pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilni-
ka o normativih in standardih ter postopku za uveljavljanje
pravice do socialnega stanovanja v najem (Uradni list RS, št.
31/96) ter 20. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št.
22/95) je Občinski svet občine Bled na 31. seji 4. junija
1998 sprejel

P R A V I L N I K
o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem

v Občini Bled

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem pravilnikom so določeni pogoji in merila ter po-

stopek za uveljavljanje pravice do dodelitve socialnega sta-
novanja v najem v Občini Bled.

II. SPLOŠNI POGOJI ZA PRIDOBITEV SOCIALNEGA
STANOVANJA V NAJEM

2. člen
Upravičenci za pridobitev socialnih stanovanj so obča-

ni in družine z nižjimi dohodki, ki nimajo stanovanja ali nima-
jo ustreznega stanovanja in izpolnjujejo splošne in posebne
pogoje tega pravilnika. Občani in družine oziroma mlade
družine, ki nimajo pogojev, da bi rešili svojo stanovanjsko
problematiko v podjetju – družbi oziroma tam, kjer so zapo-
sleni in tudi ne pri starših in niso lastniki nepremičnin.

Upravičenci do pridobitve občinskega socialnega sta-
novanja v najem niso občani, ki so stanovanje odkupili po
stanovanjskem zakonu in ga na trgu prodali in tudi ne obča-
ni, ki so prejeli odpravnino za izpraznjeno stanovanje po
stanovanjskem zakonu.

3. člen
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci, da so

upravičenci do dodelitve socialnega stanovanja v najem, so:
– da je prosilec državljan Republike Slovenije,
– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih

članov, ki z njim stalno prebivajo, ni najemnik oziroma last-
nik stanovanja, oziroma je najemnik ali lastnik neprimernega
stanovanja,

– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih
članov doslej še ni imel ustrezno rešenega stanovanjskega
problema oziroma je vrnil izpraznjeno ali zamenjal primerno
stanovanje in zato prejel 30% od vrednosti stanovanja,

– da ima prosilec stalno prebivališče v občini, v kateri
je zaprosil za dodelitev socialnega stanovanja v najem,

– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih
članov, ki z njim stalno prebivajo, ni lastnik počitniške hiše
ali počitniškega stanovanja oziroma druge nepremičnine,

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

– da dejansko prebiva na naslovu navedenem v vlogi.

4. člen
Za ožje družinske člane se štejejo osebe določene v

6. členu stanovanjskega zakona.

III. POSEBNI POGOJI

5. člen
Prosilci so upravičeni do dodelitve socialnega stanova-

nja v najem pod pogoji določenimi z zakonom o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 54/92) in si zaradi razlogov, na
katere nimajo vpliva (da ni nezaposlen po lastni krivdi) ne
morejo zagotoviti mesečnega dohodka na družinskega čla-
na do višine, ki znaša:

– za otroke do dopolnjenega 6. leta starosti 29% pov-
prečne plače,

– za otroke od 7. leta starosti do dopolnjenega 14. leta
34% povprečne plače,

– za otroke od 15. leta starosti do zaključka rednega
šolanja 42% povprečne plače,

– za odrasle osebe 52% povprečne plače.
Odstotki iz prejšnjega odstavka se računajo od vsako-

kratne povprečne bruto plače v državi.

6. člen
Prosilci – upravičenci dokazujejo upravičenost do so-

cialnega stanovanja v najem z naslednjimi dokumenti:
– s potrdilom o državljanstvu RS,
– s potrdilom o številu družinskih članov oziroma čla-

nov gospodinjstva in od kdaj stalno prebivajo na območju
Občine Bled,

– v primeru, da ima prosilec stalno bivališče v Občini
Bled, pa trenutno stanuje na drugem začasnem prebivali-
šču, tudi potrdilo za začasnem bivanju,

– s potrdilom o dohodku vseh članov gospodinjstva za
tekoče razdobje zadnjega trimesečja ali pa tudi za krajše
obdobje.

V dohodek občana ali njegove družine štejejo vsi do-
hodki družine ali posameznika, dohodki od dela iz delovne-
ga razmerja, honorarnega, popoldanskega, pogodbenega
dela, vse oblike nadomestil osebnega dohodka, dohodki od
opravljanja kmetijske dejavnosti, samostojne poklicne ali
gospodarske dejavnosti, prejemki iz pokojninskega in inva-
lidskega zavarovanja kmetov, dohodki po predpisih o vars-
tvu borcev, veteranov in invalidov, civilnih invalidov vojne ter
žrtev vojnega nasilja, dohodki od premoženja in preživnine
ter vsi drugi dohodki.

– s potrdilom o premoženjskem stanju oziroma dohod-
ku od tega premoženja,

– s podatki o dosedanjih stanovanjskih razmerah,
– z odločbo o stopnji invalidnosti (invalidi oziroma de-

lovno nesposobno občani),
– z izvidom zdravniške komisije I. stopnje ali Zavodu za

zdravstvneno zavarovanje Slovenije o morebitnih trajnih obo-
lenjih, če je prosilec ali ožji družinski član bolan,

– mlade družine, z najmanj enim otrokom, v kateri no-
beden od staršev ni star več kot 35 let in še noben otrok ni
šoloobvezen,

– s potrdilom o statusu žrtev vojnega nasilja.

IV. STANOVANJSKI STANDARDI ZA SOCIALNA
STANOVANJA

7. člen
Do uveljavitve normativov in standardov iz 11. člena

stanovanjskega zakona, se pri dodelitvi socialnih stanovanj v
najem uporabljajo naslednji površinski normativi:
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Glede na število družinskih članov, za katere se rešuje
stanovanjski problem, se upravičencu dodeli v najem social-
no stanovanje naslednje površine:

Št. družinskih Stanovanjska površina Vrsta stanovanja
članov s pom. stan. prostori

1 do 24 m2 soba ali garsonjera
2 do 30 m2 garsonjera ali enosobno

stan.
3 do 55 m2 enosobno,

enoinpolsobno
ali dvosobno stanovanje

4 do 65 m2 enoinpolsobno,
dvosobno
ali dvoinpolsobno

5 in več do 70 m2 dvosobno,
članov dvoinpolsobno,

trisobno ali večsobno

Za vsakega naslednjega ožjega družinskega člana se
stanovanjska površina lahko poveča za 5 m2.

8. člen
Odstop navzgor od površinskih normativov, opredelje-

nih v prejšnjem členu je možen v primeru:
– če se upravičencu dodeli starejše stanovanje, zgraje-

no pred letom 1950, in sicer največ za 10 m2,
– če to zahtevajo družinske in socialno-zdravstvene

razmere kot npr. tri generacije v družini, težja invalidnost,
težja bolezen, ki terja trajno nego in podobno.

O odstopanju od površinskih normativov iz razlogov
navedenih v drugi alinei odloča občinska uprava, upoštevaje
predhodno mnenje Centra za socialno delo.

9. člen
Od površinskih normativov iz 7. člena tega pravilnika

se lahko pri dodeljevanju socialnih stanovanj odstopa navz-
dol v primeru, če se upravičenec, ki mu je tako stanovanje
ponujeno, s tem strinja in poda pisno izjavo o strinjanju z
razpoložljivim stanovanjem.

V. ZAMENJAVA STANOVANJ

10. člen
Zamenjava najemnih stanovanj se lahko odobri:
– ostarelim in bolnim občanom oziroma njihovim druži-

nam iz zdravstvenih razlogov (predvsem zaradi neustrezne-
ga nadstropja, stopnic, ogrevanja ipd.),

– občanu in njegovi družini, ki živi v izredno težkih
gmotnih razmerah, z namenom, da se jim omogoči pridobi-
tev starejšega stanovanja z nižjo najemnino.

– občanom, ki imajo nadstandardno stanovanje, za
manjše stanovanje.

11. člen
Zamenjava stanovanj je praviloma vezana na zamenja-

vo socialnih stanovanj, lahko pa se odobri tudi zamenjava z
drugimi najemnimi stanovanji, katerih lastnik je podjetje –
družba, ustanova ali druga pravna oseba, če je to v interesu
občine zaradi ustreznega reševanja prosilcev – upravičen-
cev iz prednostne liste ali drugih občanov, ki v stanovanjih
že stanujejo.

Soglasje k zamenjavi stanovanj izdaja lastnik stanova-
nja na podlagi predhodnega pisnega soglasja najemnikov o
zamenjavi stanovanj.

Dejanska zamenjava in podpis najemnih pogodb mo-
ra biti opravljena najkasneje v 60 dneh po izdaji soglasja
lastnikov.

VI. OBLIKOVANJE OBČINSKE LISTE ZA DODELITEV
SOCIALNIH STANOVANJ V NAJEM

12. člen
Občina praviloma enkrat letno, glede na razpoložljiva

stanovanja in občinski stanovanjski program, objavi v časo-
pisu Gorenjski glas javni razpis za dodelitev socialnih stano-
vanj v najem.

13. člen
Razpis, ki ga oblikuje Komisija za stanovanjske zadeve

(v nadaljevanju: komisija) v skladu s tem pravilnikom, mora
določati zlasti:

– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci do do-
delitve socialnega stanovanja v najem,

– podatke, ki jih morajo udeleženci navesti v vlogi,
– dokumentacijo, ki jo morajo udeleženci razpisa prilo-

žiti vlogi,
– število razpoložljivih socialnih stanovanj v občini,
– razpisni rok.

14. člen
Vlogi za pridobitev socialnega stanovanja v najem mo-

rajo udeleženci razpisa priložiti naslednje listine:
– potrdilo o državljanstvu RS,
– potrdilo o stalnem bivališču, skupni delovni dobi in

številu družinskih članov,
– podatke o denarnih prejemkih, kakor tudi izjavo o

premoženjskem stanju, skladno s predpisi s področja so-
cialnega varstva,

– najemno pogodbo oziroma podnajemno pogodbo,
– drugo, z razpisom zahtevano dokumentacijo, s kate-

ro se izkazuje gmotne in socialne zdravstvene razmere.

15. člen
Po preteku roka, v katerem morajo interesenti vložiti

vloge, občinska uprava prouči utemeljenost vlog na podlagi
dokumentiranih poizvedb, potrebnih za oblikovanje pred-
nostnega vrstnega reda za oddajo socialnih stanovanj v na-
jem, ki jih opravi pri pristojnih organih, organizacijah in posa-
meznikih.

Uprava določi udeležencem razpisa, katerih vloge so
nepopolne, rok za dopolnitev vlog.

Vloge, ki jih udeleženci razpisa ne dopolnijo v predpi-
sanem roku, se zavržejo s sklepom. Dokler predpisani rok
za dopolnitev vlog ne poteče, ni mogoče sestaviti prednost-
nega reda za oddajo socialnih stanovanj v najem.

16. člen
Tajnik občine imenuje tričlansko komisijo za ogled sta-

novanjskih razmer in proučitev drugih okoliščin, pomembnih
za razvrstitev udeleženca razpisa na prednostni red za odda-
jo socialnih stanovanj v najem.

V komisijo se imenuje za člane:
– delavca strokovne službe, ki je obenem poročevalec

komisije,
– strokovnega delavca krajevno pristojnega centra za

socialno delo,
– delavca patronažne službe.
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17. člen
Na podlagi tega pravilnika komisija ob ogledu stano-

vanjskih razmer in ostalih okoliščin izpolni zapisnik o točko-
vanju. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije za ogled in pro-
silec.

18. člen
Uprava na podlagi točkovalnih zapisnikov najkasneje v

roku 60 dni po izteku razpisnega roka določi seznam upravi-
čencev za oddajo socialnih stanovanj v najem in ga javno
objavi.

19. člen
Sklep o uvrstitvi na seznam upravičencev za oddajo

socialnih stanovanj v najem udeležencem razpisa izda tajnik
občine.

Zoper uvrstitev na seznam upravičencev za oddajo so-
cialnih stanovanj v najem ima udeleženec razpisa pravico
ugovora, ki ga naslovi na župana občine v roku 8 dni po
prejemu sklepa. Župan odloči o ugovoru najkasneje v
30 dneh od prejema pritožbe.

20. člen
Vloge udeležencev, ki niso izpolnjevali razpisnih pogo-

jev ali so vloge oddali po končanem razpisu se zavržejo.

21. člen
Seznam upravičencev za oddajo socialnih stanovanj v

najem velja do novega razpisa in se v času njegove veljavno-
sti ne more spreminjati. Na vsak nov razpis je potrebno
vložiti novo vlogo z novo zahtevano dokumentacijo.

VII. DODELITEV SOCIALNEGA STANOVANJA V NAJEM

22. člen
Sklep o dodelitvi socialnega stanovanja v najem izda

tajnik občine.
Pred vročitvijo sklepa iz prvega odstavka tega člena,

uprava ponovno preveri, če upravičenec še izpolnjuje merila
za upravičenost do dodelitve socialnega stanovanja v najem.

23. člen
Pravico do uporabe socialnega stanovanja v najem je

časovno vezana na izpolnjevanje meril za upravičenost do
dodelitve socialnega stanovanja v najem, ki zadevajo pre-
moženjsko stanje upravičenca, kar se posebej opredeli v
najemni pogodbi.

Rok za izselitev, opredeljen v najemni pogodbi, ne sme
biti krajši od 90 dni.

Uprava preverja upravičenost do najema socialnega
stanovanjana na dve leti.

24. člen
Socialna stanovanja se smejo tudi po izpraznitvi dodeli-

ti v najem le upravičencem do pridobitve socialnega stano-
vanja, razen v primeru, da v občini začasno ni potreb po
socialnih stanovanjih.

VIII. IZJEMNA ODDAJA SOCIALNIH STANOVANJ
V NAJEM

25. člen
V primeru elementarne in podobne nesreče se priza-

detim lahko socialno stanovanje odda v najem za določen

čas, do odprave posledic nesreče, na podlagi odločitve
občinskega sveta.

IX. ZAMENJAVE SOCIALNIH STANOVANJ

26. člen
Občina omogoča menjave socialnih stanovanj znotraj

stanovanjskega fonda občine, upoštevaje spremenjene po-
trebe najemnikov stanovanj in njihove interese.

Sklep o dodelitvi stanovanja izda tajnik občine.
V primeru, da udeleženec razpisa, ki je uvrščen sez-

nam upravičencev za oddajo socialnih stanovanj v najem ali
se rešuje z izredno dodelitvijo socialnega stanovanja, odklo-
ni v najem ponujeno primerno socialno stanovanje, izda
tajnik občine sklep, s katerim se ga uvrsti na zadnje mesto
seznama upravičencev za oddajo socialnega stanovanja v
najem.

X. MERILA ZA DODELJEVANJE SOCIALNIH STANOVANJ
V NAJEM

27. člen
Pri ugotavljanju upravičenosti za pridobitev stanovanj

se poleg zahtev splošnih in posebnih pogojev uporablja
osnove in merila določena po tem pravilniku.

Merila služijo za ugotovitev obsega potreb po stanova-
njih in sestavo prednostnih list za posamezne kategorije
upravičencev.

Seštevek vrednosti meril služi za razporeditev upravi-
čencev v okviru posamezne kategorije upravičencev na po-
samezno prednostno listo.

28. člen
Merila, ki se točkujejo so:
– stanovanjske razmere,
– število ožjih družinskih članov, ki živijo s prosilcem,
– socialne razmere,
– zdravstveno stanje,
– posebne okoliščine.
Pri enakem številu točk na podlagi meril ima prednost

pri dodelitvi socialnega stanovanja v najem po naslednjem
vrstnem redu prosilec:

– ki ima daljši čas stalnega bivanja v Občini Bled,
– ki ima večje število otrok,
– ki ima nižji dohodek na družinskega člana.

29. člen
Stanovanjske razmere, v katerih živijo prosilec in nje-

govi družinski člani, se ocenjujejo glede na:
1. Stanovanjske razmere

točke
a) prosilec brez stanovanja

250
b) točkovanje stanovanjske površine glede na katego-

rije:

prosilec do 4 m2 5-8 m2 9-12 m2 13-16 m2 nad 16 m2

podnajemnik
oziroma brez
naj. pogodbe 220 190 160 130 100
prosilec –
uporabnik,
ki stanuje pri starših 190 160 130 100 70
najemnik 160 130 100 70 40
lastnik 130 100 70 40 –
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c) mansardno stanovanje pod višino 1,30 m 20
d) kletno stanovanje
– standardna okna 10
– majhna okna 20
e) vlažno stanovanje do 10
f) mračno – temno stanovanje do 10
g) stanovanje brez kuhinje 20
h) stanovanje brez kopalnice 20
i) stanovanje s souporabo kuhinje 10
j) stanovanje s souporabo sanitarij 20
k) stanovanje s souporabo sanitarij (sorodniki) 10
l) stanovanje s sanitarijami izven stanovanja 20
m) stanovanje z arhitektonskimi ovirami

(če gre za invalida, ki je gibalno oviran) 20
n) stanovanje z vhodom neposredno

v bivalne prostore 10
o) stanovanje z nestandardno visokimi stropi

(nad 3 m) 10
2. Družinsko stanje
a) samski 10
b) zakonca – partnerja brez otrok 20
c) roditelj z enim otrokom (za vsakega

nadaljnjega otroka se prišteje 10 točk) 20
d) družina z enim otrokom 30
e) družina z dvema otrokoma 40
f) družina z družinskim članom v skupnem

gospodinjstvu iz 6. člena stanovanjskega zakona 50
3. Socialno stanje
Vrednotijo se, če so nastopile najmanj eno leto pred

objavo razpisa
a) v stanovanju živi več generacij (najmanj

2 družini) 10
b) mlada družina (šoloobvezni otroci) 20
c) ločeno življenje roditeljev in mladoletnih

otrok (rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu)
zaradi stanovanjskih razmer 40

d) samohranilec-ka, ki živi z mladoletnim otrokom 20
e) ločeno življenje roditeljev zaradi neprimernih

stanovanjskih razmer 30
f) status prosilca z družinskim članom,

za katerega je po predpisih o zaposlovanju
ocenjeno, da je nezaposljiv (odločba) 20

4. Zdravstveno stanje
a) potrdilo specialista, da ima obolenje

trajne posledice 30
b) duševno prizadete osebe in osebe

nesposobne za delo (odločba) 30
5. Posebne okoliščine
a) dejansko – neprekinjeno stalno bivanje v Občini

Bled
– od rojstva 100
– za vsako leto dejanskega stalnega bivanja

nad 5 let v občini se točkuje po 5 točk,
vendar največ 100 točk) –

b) doba čakanja na dodelitev stanovanja
– 1 leto 10
– vsako nadaljnje leto po 5

XI. KONČNI DOLOČBI

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

listu RS.

31. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati pra-

vilnik o pogojih in merilih ter postopku za uveljavljanje pravi-
ce do dodelitev socialnega stanovanja v najem v Občini
Radovljica (Uradni list RS, št. 20/93 in pravilnik o spremem-
bah in dopolnitvah pravilnika o pogojih in merilih ter postop-
ku za uveljavljanje pravice do dodelitev socialnega stanova-
nja v najem v Občini Radovljica (Uradni list RS, št. 72/94),
na območju Občine Radovljica.

Št. 36009-4/98
Bled, dne 4. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Bled
Franc Pelko l. r.

BREŽICE

2248. Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini
Brežice

Na podlagi 4. člena zakona o upravnih taksah (Uradni
list RS, št. 18/90 – prečiščeno besedilo 9/91, 20/91,
12/92, 8/93, 19/95 in 23/96), 29. in 65. člena zakona o
lokalni samoupravi, 22. člena zakona o finaciranju občin ter
59. in 70. člena statuta Občine Brežice, je Občinski svet
občine Brežice na 40. seji dne 22. 6. 1998 sprejel

O D L O K
o občinskih upravnih taksah v Občini Brežice

I. TEMELJNE DOLOČBE

1. člen
Za spise in dejanja v upravnih stvareh ter za druge

predmete in dejanja (v nadaljevanju besedila: spisi in deja-
nja) pri organih Občine Brežice se uvajajo občinske upravne
takse (v nadaljnjem besedilu: občinske upravne takse).

S tem odlokom se določa tudi zavezance za plačilo
takse, višina in način plačila takse.

2. člen
Določbe zakona o upravnih taksah, kakor tudi predpisi

izdani na podlagi tega zakona se smiselno uporabljajo tudi
glede občinskih upravnih taks.

Takse se smejo predpisati samo za spise in dejanja in v
višini kot je to določeno v taksni tarifi, ki je sestavni del tega
odloka.

3. člen
V odločbi ali listini za katero je bila plačana taksa je

treba poleg splošnih podatkov navesti, da je bila taksa pla-
čana, v kakšnem znesku in po kateri tarifni številki oziroma
namen za katerega je bila izdana.

II. TAKSNI ZAVEZANCI

4. člen
Zavezanci za plačilo takse so fizične in pravne osebe,

ki s svojimi vlogami sprožijo postopek oziroma na zahtevo
katerih se opravijo dejanja, predvidena v taksni tarifi.
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5. člen
Takse ne plačujejo:
– organi občine oziroma njeni skladi;
– krajevne skupnosti;
– javni zavodi iz področja družbenih dejavnosti, katerih

ustanovitelj je občina;
– humanitarna društva, ki imajo sedež na območju ob-

čine.
Plačevanje taks so oproščeni:
– društva in skladi, ki se ne ukvarjajo s pridobitno de-

javnostjo;
– invalidske organizacije in druge organizacije, usta-

novljene za varstvo oseb s telesnimi in duševnimi hibami in
motnjami;

– invalidi, kadar uveljavljajo svoje pravice iz inva-
lidnosti;

– delavci, ki začasno niso v delovnem razmerju, kadar
uveljavljajo pravice, ki jim pripadajo v času dokler niso zapo-
sleni;

– učenci osnovnih, srednjih, višjih in visokih šol za
spise in dejanja v zvezi s šolanjem, ki imajo status redno
vpisanega;

– osebe, ki podarijo svoje premoženje občini v postop-
ku v zvezi s prenosom lastnine in drugih stvarnih pravic;

– občani v slabih premoženjskih razmerah, ki nimajo
dohodka, ki bi njim in družinskim članom zagotavljal mate-
rialno in socialno varnost, kar ugotavlja pristojna socialna
služba.

6. člen
Zavezanci za plačilo takse dokažejo, da so oproščeni

plačila za namen, ki je naveden v 5. členu tega odloka s
priloženim ustreznim pismenim potrdilom pristojne institu-
cije.

Za občinske upravne takse veljajo tudi oprostitve in
olajšave, kot jih določa zakon o upravnih taksah.

III. DOLOČITEV TAKS

7. člen
Taksne obveznosti so določene v točkah. Vrednost

točke se usklajuje enkrat letno z indeksom rasti cen na
drobno, na način, ki velja za republiške upravne takse.

Osnova za obračun višine takse je vrednost predmeta
postopka na dan nastanka obveznosti po veljavni taksni
prilogi.

Vrednost točke za leto 1998 znaša 20 SIT.

IV. NAČIN PLAČILA TAKS

8. člen
Občinske upravne takse se plačujejo v gotovini takrat,

ko nastane taksna obveznost.
Taksna obveznost nastane:
– za vloge – takrat, ko se izročijo; če so dane na

zapisnik pa takrat, ko se zapisnik sestavi;
– za odločbe, dovoljenja, potrdila, pritožbe in druge

listine – takrat, ko se vloži zahteva naj se izdajo;
– za upravna dejanja – takrat, ko se vloži zahteva naj se

opravijo;
– za ostale vloge – 1% od vrednosti navedene v vlogi.

9. člen
Dokler ni plačana občinska upravna taksa, se vloga na

zahtevo neposredno od strank ne sprejme.

Če prispe vloga po pošti, se pošlje taksnemu zavezan-
cu opomin, naj v desetih dneh od prejema opomina plača
redno takso in takso za opomin.

Če taksni zavezanec tudi po opominu ne poravna takse
se mu ne izroči odločbe oziroma drugega akta ali tudi ne
začne postopka za izdajo teh aktov.

10. člen
Kdor je plačal takso, ki je ni bil dolžan plačati, ali je

plačal višjo takso kot je predpisano ima pravico do vračila
preveč plačane takse na podlagi pisnega zahtevka.

Za dopolnitev vloge, katera zahteva organ, ki obravna-
va vlogo ni potrebno ponovno plačilo takse.

Kolikor pristojni organ presodi, da je zavezanec razširil,
spremenil ali drugače spremenil pomen vloge, je dolžan
zavezanca pozvati k plačilu takse.

11. člen
Tuji državljani in tuje pravne osebe imajo pod pogojem

vzajemnosti enake pravice in obveznosti, kot jih imajo slo-
venski državljani.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok

o upravnih taksah (Uradni list SRS, št. št. 32/88).

13. člen
Za nadzor nad izvajanjem odloka je pristojen župan

občine oziroma po njegovem pooblastilu pooblaščen dela-
vec občinske uprave.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 417-13/97-2/7
Brežice, dne 22. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Brežice
Alojzij Slavko Sušin l. r.

Taksna tarifa (sestavni del odloka)

I. VLOGE Taksa v točkah

Tarifna št. 1
Za prošnje, zahteve, predloge, prijave, in druge

vloge, če ni v tej tarifi predpisana kakšna druga taksa 10

Tarifna št. 2
Za vlogo, s katero stranka zaprosi za koncesijo 120

Tarifna št. 3
Za vloge o odkupu, menjavi ali najemu družbene

lastnine v splošni rabi in za vlogo o odkupu,
menjavi ali najemu nepremičnin družbene lastnine
z imetnikom pravice uporabe Občine Brežice 100

Tarifna št. 4
Za vlogo o izdaji mnenja o podaljšanju

obratovalnega časa za gostinske dejavnosti 20
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Tarifna št. 5
Za pritožbo zoper odločbo ali sklep izdan

v upravni stvari 50

II. POTRDILA, IZJAVA, PRIGLASITVE, INFORMACIJE

Tarifna št. 6
Za izdajo potrdila o vrsti rabe zemljišč

po veljavnem prostorskem planu in prostorskih
izvedbenih aktih občine brez grafike 100

Tarifna št. 7
Za izjave, strokovna mnenja, funkcionalno

zemljišče, lokacijske dokumentacije in priglasitvene
elaborate o nameravanih posegih v prostor bre
z grafike 200

Tarifna št. 8
Priglasitveni elaborat za energetske sisteme

(energetsko pisarno) 100

Tarifna št. 9
Dodatek (izsek) za tarifne številke 6 in 7 100

III. ODLOČBE

Tarifna št. 10
Za izdajo odločbe o obratovalnem času trgovin

in dovoljeno prodajo izven poslovnih prostorov 20

Tarifna št. 11
Za vse odločbe, za katere ni predpisana

posebna taksa 20

IV. DOVOLJENJA

Tarifna št. 12
Za razna dovoljenja in potrdila, če ni predpisna

posebna taksa 20

Tarifna št. 13
Za razna dovoljenja, ki jih država prenese

v pristojnost občine 150

V. OGLEDI

Tarifna št. 14
Organizacija ogleda, ogled na terenu, zapisnik

ogleda in izdajo ustreznega mnenja 1300

VI. OPOMIN

Tarifna št. 15
Za opomin za plačilo takse se plača dvojno taksa po

taksni tarifi; za vsak nadaljni izvod izdane listine se plača
10% takse, ob prvem naročilu.

2249. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi sveta
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Občine Brežice

Na podlagi 163. člena zakona o varnosti cestnega
prometa – ZVCP (Uradni list RS, št. 30/1998) in 17. člena
statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 38/95) je Občin-
ski svet občine Brežice na 40. seji dne 22. 6. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o ustanovitvi sveta

za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Občine Brežice

1. člen
V odloku o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v

cestnem prometu Občine Brežice (Uradni list RS, št. 75/96)
se prvi stavek prvega odstavka 4. člena spremeni tako, da
glasi:

“OSPV šteje devet članov, katerih mandat traja 4 leta.“

2. člen
Ostala vsebina odloka o ustanovitvi sveta za preventi-

vo in vzgojo v cestnem prometu Občine Brežice se ne
spremeni.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 403-309/95
Brežice, dne 22. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Brežice
Alojzij Slavko Sušin l. r.

2250. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Brežice

Na podlagi 2. in 6. člena zakona o planiranju in ureja-
nju prostora v predhodnem 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 9. izredni seji dne 22. 6.
1998 sprejel (dopolnitev)

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Brežice

(Uradni list SRS, št. 25/88, 38/87 in Uradni list RS,
št. 37/94 in 29/96)

1. člen
Iz celega besedila odloka o spremembah in dopolni-

tvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje
Občine Brežice (Uradni list SRS, št. 25/88, 38/87 in Urad-
ni list RS, št. 37/94 in 29/96 – nadalje: odlok) z dopolnitva-
mi se črta besedica: skupščina.

2. člen
Spremeni in dopolni se 11. člen odloka, tako da se

briše pika na koncu zadnjega odstavka in doda za vejico
naslednji tekst:
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razen, če v posebnih določbah tega odloka ni drugače
določeno.

3. člen
Na koncu 11. člena odloka se doda nov odstavek, ki

glasi:
Na območjih, ki so funkcionalna zemljišča ali varovalni

pasovi, in na območjih, ki so neposredno ob funkcionalnih
zemljiščih (koridorjih ali varovalnih pasovih) državnih in ob-
činskih cest, je dovoljeno graditi objekte za oskrbo prometa.

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

listu RS.

Št. 352-34/94
Brežice, dne 23. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
Občine Brežice

Alojzij Slavko Sušin l. r.

2251. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
razglasitvi grajskega kompleksa Mokrice z
varovalnim območjem za naravno znamenitost
in kulturni spomenik

Na podlagi 18. člena zakona o naravni in kulturni de-
diščini (Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86 in Uradni list RS,
št. 26/92) in člena statuta Občine Brežice je Občinski svet
občine Brežice na 40. seji dne 22. 6. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o razglasitvi grajskega kompleksa Mokrice
z varovalnim območjem za naravno znamenitost

in kulturni spomenik

1. člen
V celoti se nadomesti drugi odstavek 3. člena odloka o

razglasitvi grajskega kompleksa Mokrice z varovalnim ob-
močjem za naravno znamenitost in kulturni spomenik (Urad-
ni list SRS, št. 42/88, v nadaljevanju: odlok) z novim tek-
stom, ki glasi:

Opis poteka obodne parcelacije varovanega območja:
Izhodišče na severu je parc. številka 981/23 in se

nadaljuje po zahodni meji parcele št. 1817/1 (regionalni
cesti R-333), zajema parc. št. 300/60, 176/1, 176/2,
nadaljuje po zahodni meji parc. št. 1894/1 (lokalna cesta L-
2226) vse k.o. Velika Dolina; nadaljuje po severni meji
parcele št. 1996/2 (lokalna cesta L-2226) k.o. Nova vas do
križišča, kjer prečka cesto po parc. št. 758/2 in prečka
parc. št. 1997 dalje po južnem obodu parc. št. 780/4,
780/3, 780/7, 840, 842, nadaljuje po parc. št. 843, 851,
858/2, 864, 892, 901, prečka cesto parc. št. 1596 in
nadaljuje naprej po obodu parc. št. 907, 908/3, 909/4,
909/3, 911, 913, 914/3, 915, 916/2, 917/1, 916/1 in
po zahodnem robu 917/2 do meje k.o. Pred vasjo. Meja
prečka cesto parc. št. 1934 in se usmeri proti zahodu po
južnem obodu parc. št. 454, 455/1, 455/2, 456, 457,
459, se obrne proti severu in potuje po obodu parc. št.
460/3, 460/2, 463/1, 463/7, 430/45, 430/4, vse k.o.
Velika Dolina, prečka cesto parc. št. 1897/2, potuje po

obodu parc. št. 428/2, 420/7, 429/1, pri parc. št.
429/22, prečka pot parc. št. 1897/1, po južnem obodu na
zahod, meja naprej poteka po severnem robu parcel 399,
981/7, prečka pot parc. št. 1897/1 in nadaljuje po sever-
nem obodu parc. št. *307, 981/25, 981/13, 981/12,
981/21, 981/26 in se vrne na izhodiščno parcelo
št. 981/23.

2. člen
V 5. členu odloka se črta tekst za besedo dediščine in

nadomesti z novim tekstom za besedo dediščine, ki glasi:
in Občina Brežice.
Doda se nov odstavek, ki glasi:
Dopolnitve in spremembe varovanega območja odloka

so grafično prikazane na kartah PKN 1:5000 in TTN 1:5000,
ki je sestavni del sprememb in dopolnitev tekstualnega dela
odloka in jih hranita Zavod za varstvo naravne in kulturne
dediščine in Občina Brežice.

3. člen
Na koncu teksta 6. člena odloka se doda nov odsta-

vek, ki glasi:
Na širšem varovanem območju je dovoljeno obnavlja-

nje in vzdrževanje komunalne in cestne infrastrukture. Na-
meravani posegi ne smejo škoditi kvaliteti naravnega okolja.

4. člen
Na koncu teksta 8. člena odloka se doda nov odsta-

vek, ki glasi:
Za vse posege navedene v 6. členu, si mora izvajalec

posega pridobiti predhodno pismeno soglasje lastnika na-
ravne znamenitosti in kulturnega spomenika.

5. člen
Črta se tekst 9. člena odloka in nadomesti z novim

tekstom, ki glasi:
Za nadzor nad izvajanjem tega odloka so pristojne

ustrezne resorne inšpekcijske službe na nivoju občine, regi-
je oziroma države.

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

listu RS.

Št. 352-30/98
Brežice, dne 22. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Brežice
Alojzij Slavko Sušin l. r.

2252. Odlok o oskrbi s pitno vodo

Na podlagi 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93), 7. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), zakona o prekrških
(Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90 ter
Uradni list RS, št. 10/91 in 13/93), 5. člena odloka o
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 33/96),
5. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini
Brežice (Uradni list RS, št. 35/96) in 17. člena statuta
Občine Brežice (Uradni list RS, št. 83/95), je Občinski svet
občine Brežice na 40. redni seji dne 22. 6. 1998 sprejel
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O D L O K
o oskrbi s pitno vodo

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Odlok določa pogoje in način oskrbe z vodo, gospo-

darjenje z objekti in napravami, ki služijo oskrbi z vodo iz
javnega vodovodnega omrežja (v nadaljevanju: javnega vo-
dovoda) ter pravice in obveznosti uporabnikov in upravljal-
cev javnih vodovodov v zvezi z dobavo in odjemom vode iz
javnega vodovodnega omrežja.

2. člen
Javni vodovod je vodovodno omrežje s pripadajočimi

objekti in napravami, ki oskrbuje najmanj pet priključkov
različnih uporabnikov ali več kot 20 prebivalcev v naseljih in
je v upravljanju upravljalca.

3. člen
Uporabniki vode iz javnega vodovoda so fizične in prav-

ne osebe, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda ali jo
uporabljajo za požarno varstveno funkcijo.

Upravljalec objektov in naprav, ki služijo oskrbi z vodo
iz javnega vodovoda, v Občini Brežice je Komunalno in
stanovanjsko podjetje Brežice, d.d. in/ali ostale lokalne jav-
ne službe za oskrbo s pitno vodo, ki so organizirane skladno
z veljavno zakonodajo.

4. člen
Upravljalec v roku enega leta po uveljavitvi odloka sprej-

me pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnega vodovoda.
Soglasje k pravilniku izda izvršilni organ koncedenta

oziroma ustanovitelja upravljalca.
Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in na-

prav javnega vodovoda določa podrobnejša navodila in teh-
nične normative za gradnjo, priključevanje, uporabo in vzdr-
ževanje javnega vodovoda.

II. OBJEKTI IN NAPRAVE UPORABNIKOV
IN UPRAVLJALCEV

5. člen
Objekti in naprave uporabnikov so:
1. interno ali hidrantno (požarno) omrežje, ki ga od

javnega ločuje merilno mesto ali s pogodbo dogovorjeno
mesto,

2. vodovodni priključek:
– spojna cev med sekundarnim oziroma primarnim

omrežjem in obračunskim vodomerom in sicer od zunanje
stene objekta do obračunskega vodomera, vključno s pri-
ključnim ventilom (velja le v primerih, ko je merilno mesto v
objektu),

3. vodomerni jašek ali niša,
4. interni hidranti, interni vodomeri, naprave za reduci-

ranje ali dvigovanje tlaka vode, vodni zbiralniki za sanitarno
ali požarno vodo, naprave za ogrevanje, mehčanje, dezin-
fekcijo vode in drugi objekti in naprave, ki so nameščene za
obračunskim vodomerom ali za podgodbeno dogovorjenim
mestom.

6. člen
Objekti in naprave upravljalca so:
a) primarno vodovodno omrežje in naprave:
– omrežje in naprave, ki služijo za oskrbovanje dveh ali

več stanovanjskih ali drugih območij v ureditvenem območju
naselja (industrijsko, turistično,... območje ali naselje) kot
so: vodnjaki, črpališča, prečrpališča, zajetja, naprave za
bogatenje podtalnice,

– naprave za čiščenje in pripravo vode na primarnem
omrežju,

– vodohrani,
– cevovodi od črpališč ali zajetij do sekundarnega vo-

dovodnega omrežja in vodohranov,
– cevovodi med posameznimi stanovanjskimi ali drugi-

mi območji v ureditvenem območju naselja (industrijskimi
območji, turističnimi območji, manjšimi naselji);

b) sekundarno vodovodno omrežje in naprave:
– omrežje in naprave za neposredno priključevanje upo-

rabnikov na stanovanjskem ali drugem območju (industrij-
sko območje, turistično območje, manjše naselje),

– omrežje in naprave za preprečevanje požarov (javno
hidrantno omrežje),

– omrežje za vzdrževanje javnih površin,
– črpališča in naprave za dvigovanje ali reduciranje

tlaka vode na sekundarnem omrežju,
– naprave za čiščenje in pripravo vode na sekundar-

nem omrežju;
c) vodovodni priključek:
– spojna cev med sekundarnim oziroma primarnim

omrežjem in obračunskim vodomerom, vključno s priključ-
nim ventilom, če je nameščen izven objekta, sicer pa do
prve zunanje stene objekta.

III. PRIKLJUČITEV NA JAVNI VODOVOD

7. člen
Priključek na javni vodovod je dovoljen samo s soglas-

jem za priključek, ki ga izda upravljalec v skladu z določili
tega odloka in po plačilu priključne pristojbine po veljavnem
ceniku upravljalca. Cenik potrdi občinski svet.

8. člen
Na področju, kjer je zgrajen, se gradi ali rekonstruira

javni vodovod, je priključitev stanovanjskih objektov na javni
vodovod pravica in dolžnost.

Upravljalec mora obvestiti uporabnika, da je obvezna
priključitev njegovega objekta na javni vodovod in jim posre-
dovati pogoje za izdajo soglasja za vodovodni priključek.

Upravljalec ne sme izdati soglasja in izvesti priključka
uporabniku, če ta nima izdelane rešitve priključka in ostale,
s tem odlokom predpisane dokumentacije.

9. člen
Upravljalec obvezno izdaja soglasja k:
– prostorskim izvedbenim aktom,
– lokacijski dokumentaciji,
– na projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja,
– vlogi za uporabno dovoljenje,
– vlogi za začasen priključek,
– za priključitev,
– za posege v prostor, kjer poteka javni vodovod,
– za posege v varstvene pasove vodnih virov.
Upravljalec lahko sodeluje pri tehničnih pregledih ob-

jektov.
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10. člen
Dolžnost uporabnika je izdelati tehnične rešitve za pri-

ključitev na javni vodovod oziroma za ostale posege, ki
tangirajo upravljalca in jih predložiti upravljalcu v soglasje.

Uporabnik predloži k vlogi za pridobitev soglasja iz
prejšnjega člena ali pred priključitvijo objekta naslednjo do-
kumentacijo:

a) za soglasja k prostorsko izvedbenim aktom in loka-
cijski dokumentaciji:

– lokacijsko dokumentacijo (le za soglasje k lokacijski
dokumentaciji),

– situacijo z vrisanim objektom in predvidenimi rešitva-
mi priključitev na javni vodovod v merilu 1:1000 ali 1:500,

– hidravlični izračun s presojo vpliva na obstoječe raz-
mere v vodooskrbnem sistemu, kar velja le za večje uporab-
nike,

– opis specifičnosti gradnje in namembnosti objekta s
predvideno potrošnjo vode,

– izjavo ustrezne strokovne inštitucije o vplivu predvi-
dene gradnje na podtalnico in vodne vire v primeru, da se
predvidena gradnja nahaja v varstvenih pasovih obstoječih
ali predvidenih vodnih virov;

b) za soglasje k projektu za pridobitev gradbenega
dovoljenja:

– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (na vpo-
gled) s projektom za priključitev na javni vodovod (arhivira
upravljalec),

– hidravlični izračun s presojo vpliva na obstoječe raz-
mere v vodooskrbnem sistemu,

– soglasja lastnikov ali porabnikov parcel, po katerih
bo potekal priključek, oziroma sodna odločitev, ki nadome-
sti soglasje,

– izjavo ustrezne strokovne inštitucije o vplivu predvi-
dene gradnje na podtalnico in vodne vire v primeru, da se
predvidena gradnja nahaja v varstvenih pasovih obstoječih
ali predvidenih vodnih virov;

c) soglasje za priključitev, če ni bilo že izdano v postop-
ku za pridobitev gradbenega dovoljenja ali enotnega dovo-
ljenja za gradnjo:

– pravnomočno gradbeno dovoljenje ali enotno dovo-
ljenje za gradnjo oziroma dokaz o legalnosti gradnje (zem-
ljiškoknjižni izpisek z navedbo, da je bil objekt zgrajen pred
leto 1967),

– hidravlični izračun s presojo vpliva na obstoječe
razmere v vodooskrbnem sistemu, (kar velja za večje upo-
rabnike),

– situacijo z vrisanim objektom in predvidenimi rešitva-
mi priključitev na javni vodovod v merilu 1:1000 ali 1:500,

– soglasje za prekop cestišča (po potrebi), soglasja
lastnikov oziroma uporabnikov parcel, preko katerih bo po-
tekal priključek, oziroma sodno odločitev, ki nadomesti so-
glasje,

– izjavo ustrezne strokovne inštitucije o vplivu predvi-
dene gradnje na podtalnico in vodne vire v primeru, da se
predvidena gradnja nahaja v varstvenih pasovih obstoječih
ali predvidenih vodnih virov;

d) soglasje za začasni priključek:
– situacijo z vrisanim objektom in predvidenimi rešitva-

mi priključitev na javni vodovod v merilu 1:1000 ali 1:500,
– hidravlični izračun s presojo vpliva na obstoječe

razmere v vodooskrbnem sistemu, kar velja za večje upo-
rabnike,

– odločbo upravnega organa o začasnem objektu,

– izjavo ustrezne strokovne inštitucije o vplivu predvi-
dene gradnje na podtalnico in vodne vire v primeru, da se
predvidena gradnja nahaja v varstvenih pasovih obstoječih
ali predvidenih vodnih virov;

e) soglasje k vlogi za uporabno dovoljenje:
– situacijo izvedenega stanja priključka v merilu 1:1000

ali 1:500, potrjeno od izvajalca in nadzornega gradnje,
– izjavo ustrezne strokovne inštitucije o upoštevanih

pogojih in ukrepih za preprečitev vpliva gradnje na podtalni-
co in vodne vire v primeru, ko se gradnja nahaja v varstvenih
pasovih obstoječih ali predvidenih vodnih virov.

Za pridobitev soglasja za obstoječe zgradbe se upo-
rablja c) točka tega člena, pravnomočno gradbeno dovolje-
nje ali enotno dovoljenje za gradnjo pa se predloži, če je bilo
izdano.

Upravljalec lahko s ciljem racionalizacije postopkov po
lastni strokovni presoji za konkretne primere zmanjša obseg
potrebne dokumentacije iz točk a–e tega člena, kar pravilo-
ma velja za individualno gradnjo.

Strokovno inštitucijo, pooblaščeno za izdajo izjav o
vplivu, pogojih in ukrepih predvidene gradnje na podtalnico
in vodne vire v primeru, da se predvidena gradnja nahaja v
varstvenih pasovih obstoječih ali predvidenih vodnih virov,
določajo veljavni odloki o varovanju posameznih vodnih vi-
rov v Občini Brežice.

11. člen
Dolžnost upravljalca je na vlogo za pridobitev soglasja

iz 9. člena odgovoriti najkasneje v roku 30 dni od dneva
vložitve vloge.

12. člen
Priključek se izvede praviloma za vsak objekt posebej,

lahko pa ima objekt tudi več priključkov.

13. člen
Za kakršenkoli poseg v varovalna območja obstoječih

ali predvidenih vodnih virov ter za vse gradnje, rekonstrukci-
je ali adaptacije, ki bi lahko imele vpliv na objekte in naprave
za pitno vodo, mora biti izdano soglasje upravljalca.

Upravljalec izda soglasje za posege v varovalna ob-
močja obstoječih ali predvidenih vodnih virov na podlagi
mnenja ustrezne strokovne institucije, ki mora biti priloženo
vlogi za soglasje, če upravljalec presodi, da je tako mnenje
potrebno.

14. člen
Vsa dela na javnem vodovodnem omrežju ter hišnih

priključkih nadzira upravljalec oziroma s strani upravljalca
pooblaščena oseba v skladu z veljavno zakonodajo.

Dolgoročni koncept in dinamiko sanacij, širitve, poso-
dabljanja in razvoja vodovodnega sistema predlaga njegov
upravljalec ali zainteresirani uporabniki. Upravljalec vodi pri-
pravljalna dela za vse investicijske posege v vodovodni si-
stem, ki ga upravlja.

IV. PREVZEM JAVNIH VODOVODOV V UPRAVLJANJE

15. člen
Oskrba s pitno vodo mora biti organizirana na način, ki

je določen z veljavnimi zakoni in predpisi (26. člen zakona o
varstvu okolja: Obvezne javne službe, odlok o gospodarskih
javnih službah v Občini Brežice).
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Na območju celotne Občine Brežice se morajo s tem
namenom vsi dosedanji upravljalci javnih vodovodov, ki niso
organizirani skladno z veljavno zakonodajo (krajevne skup-
nosti, vaški vodovodni odbori itd.) organizirati v zakonsko
predvideno obliko (obvezne javne službe) oziroma predati
vodovode v upravljanje tako organizirani službi.

Občina Brežice je dolžna v roku 30 dni po sprejemu
tega odloka pisno obvestiti vse krajevne skupnosti na ob-
močju Občine Brežice o vsebini in namenih tega odloka.
Krajevne skupnosti so dolžne to informacijo posredovati
vsem upravljalcem javnih vodovodov na svojem območju,
evidentirati izbrani način organiziranja posameznih upravljal-
cev (ustanovitev lastne obvezne javne službe za vodooskrbo
ali predaja vodovoda službi, ki je tako že organizirana) ter o
tem obvestiti Občino Brežice najkasneje v enem letu po
sprejetju tega odloka.

16. člen
Javni vodovodi oziroma njihovi upravljalci, ki v roku

enega leta ne bodo organizirani skladno z veljavno zakono-
dajo in ki bodo izvajali določena sanacijska ali investicijska
dela na javnem vodovodu, niso upravičeni do sredstev iz
občinskega ali državnega proračuna.

Izjema glede na prejšnji odstavek so stroški oziroma
posegi, ki bodo omogočili dosedanjim ali novim upravljal-
cem zadovoljevanje minimalnih predpisanih sanitarno–teh-
ničnih oskrbovalnih standardov in s tem dvig nivoja oskrbe z
vodo na raven, ki bo omogočala organiziranje skladno z
veljavno zakonodajo.

Občina Brežice bo v proračunu prioritetno zagotavljala
sredstva za prevzem vodovodov v upravljanje upravljalca
katerega je ustanovitelj, za sanacije, ki so potrebne za nor-
malno funkcioniranje sistemov in ne zahtevajo pridobivanje
nikakršne gradbene dokumentacije oziroma priglasitve del.

17. člen
Sanacijski in investicijski posegi na javnem vodovodu

(razen za javne vodovode iz prejšnjega člena), s katerimi se
povečuje kapaciteta, prevodnost, kvaliteta in varnost oskrbe
ter ostali ukrepi, s katerimi se zagotavlja zvišanje nivoja
oskrbe z vodo, se financirajo:

– s ceno za porabo vode,
– z lokalnim davkom,
– iz občinskega proračuna,
– iz državnega proračuna,
– iz prihodkov izvajalca javne službe,
– iz lastnih virov uporabnikov (samoprispevek ...),
– iz drugih razpoložljivih virov.

18. člen
Uporabniki oziroma upravljalci javnih vodovodov, ki ob

sprejemu tega odloka niso organizirani skladno z veljavno
zakonodajo in predpisi, morajo za morebitna sanacijska ali
investicijska dela na javnem vodovodu sofinancirati za ta
dela 50% (ali manj, če bi bila s tem presežena zgornja meja
lastnega prispevka na priključek) potrebnih stroškov in sicer
v obliki samoprispevka, lastnih sredstev, lastnega dela, pris-
pevkov sponzorjev itd. Zgornja meja lastnega prispevka na
priključek se določi v višini 50.000 SIT.

Uporabniki, ki na javni vodovod še niso bili priključeni,
zagotavljajo poleg sofinancerskega deleža iz prvega odstav-
ka tega člena posebej še pristojbino za priključitev na javni
vodovod po veljavnem ceniku upravljalca.

19. člen
Uporabniki oziroma upravljalci javnih vodovodov, ki se

organizirajo skladno z veljavno zakonodajo po sprejemu te-
ga odloka in so organizirani tako manj kot 10 let, morajo za
dela iz prejšnjega člena sofinancirati deleže iz tabele 1, pri
čemer je:

1 – časovna doba v pretečenih letih od trenutka orga-
niziranja skladno z zakonom

2 – delež (v %) od skupne investicije, ki jo zagotovijo
uporabniki iz lastnih sredstev

3 – zgornja meja lastnega prispevka na priključek
tabela 1:

1 (leta) 2 (%) 3 (SIT)
0-1 50,0 50.000
1-2 45,0 45.000
2-3 40,0 40.000
3-4 35,0 35.000
4-5 30,0 30.000
5-6 25,0 25.000
6-7 20,0 20.000
7-8 15,0 15.000
8-9 10,0 10.000
9-10 5,0  5.000
nad 10 0  0.000

Deleži iz kolone 3 tabele 1 se valorizirajo skladno z
rastjo drobnoprodajnih cen, od dneva sprejetja tega odloka.

Uporabniki, ki na javni vodovod še niso bili priključeni,
zagotavljajo poleg sofinancerskega deleža iz tabele 1 pose-
bej še pristojbino za priključitev na javni vodovod po veljav-
nem ceniku upravljalca.

Za prevezave iz obstoječih oporečnih na nove vodne
vire, kjer se istočasno ne izvaja izgradnja ali sanacija omrež-
ja, se prispevek uporabnikom ne zaračunava.

20. člen
Upravljalec javnega vodovoda, ki je bil zgrajen ali sani-

ran s sofinanciranjem na način, kot je razvidno iz členov 18
ali 19, je dolžan vsem uporabnikom, ki se na tak vodovod
priključijo kasneje in ki niso prispevali svoj delež tako, kot
ostali uporabniki (skladno s členi 18. in 19), zaračunati
poleg redne pristojbine za priključitev na javni vodovod tudi
valoriziran znesek deleža, ki so ga sofinancirali ostali upo-
rabniki tega javnega vodovoda.

Upravljalec je dolžan te deleže vložiti v razvoj ali obnovo
javnih vodovodov, na katerih so bili ti deleži zaračunani.

21. člen
Upravljalec je dolžan ravnati skladno z določili 20. čle-

na tega odloka 10 let od dneva organiziranja skladno z
veljavno zakonodajo oziroma od prevzema vodovoda v uprav-
ljanje.

22. člen
Investitor javnega vodovoda mora po končani gradnji

prenesti objekte in naprave v upravljanje in gospodarjenje
upravljalcu.

Za prevzem javnih vodovodov v upravljanje ustrezni
lokalni javni službi za oskrbo z vodo ali za prevzem (predajo)
vodovodov drugemu upravljalcu morajo biti izpolnjeni na-
slednji pogoji:
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1. Vodovod, ki se predaja, mora imeti vso potrebno
dokumentacijo (uporabno dovoljenje, kataster, evidenco ob-
jektov, priključkov in hidrantov, evidnco osnovnih sredstev
in njihove vrednosti, urejena lastninska razmerja, odlok o
zaščiti vodnega vira) in mora odgovarjati zahtevam pravilnika
o tehnični izvedbi in uporabi javnega vodovoda.

2. Vsi vgrajeni obračunski vodomeri morajo biti pregle-
dani in žigosani skladno s predpisi Urada za standardizacijo
in meroslovje.

3. Postopek prevzema mora biti izpeljan dokumentira-
no z zapisniki o primopredaji: (dokumentacije, evidence
knjigovodskih podatkov, blagajniških podatkov, listin o last-
ništvu, podatkih o terjatvah in dolgovih ter ostalih poslovnih
zadevah).

4. Prevzem mora biti potrjen z ustrezno pogodbo med
lastnikom, upravljalcem – prevzemnikom in dosedanjim
upravljalcem.

23. člen
V primeru, ko gre za prevzem v upravljanje vodovoda,

ki ga je do tedaj upravljala krajevna skupnost, vaški vodo-
vodni odbor, skratka upravljalec, ki ni bil organiziran po
veljavni zakonodaji v smislu ustrezne lokalne javne službe za
oskrbo z vodo, so dovoljena odstopanja od zahtev 1. in
3. točke prejšnjega člena. V tem primeru mora imeti vodo-
vod, ki se predaja, namesto zahtev 1. in 3. točke prejšnjega
člena vsaj:

1. Izdelan grafični prikaz vodovoda v merilu najmanj
1:5000.

2. Izdelano hidravlično in sanitarno–tehnično analizo
obstoječega stanja s predlogi morebitnih nujnih kratkoroč-
nih sanacijskih ukrepov in oceno potrebnih vlaganj (sanacij-
ski program).

3. Izdelano strokovno mnenje o splošnem stanju vodo-
voda v smislu zadovoljevanja zahtev pravilnika o tehnični
izvedbi in uporabi javnega vodovoda ter ostalih veljavnih
normativov in standardov za javne vodovode.

4. Izdelano strokovno mnenje o vključevanju vodovoda
v dolgoročni koncept vodooskrbe v Občini Brežice z idejni-
mi rešitvami tega vključevanja.

V. UPORABA JAVNEGA VODOVODA

24. člen
Uporabnik se sme oskrbovati z vodo iz javnega vodovo-

da samo na način, ki ne poslabšuje pogojev oskrbe z vodo
drugih porabnikov, priključenih na javni vodovod, ali ki bi
vplival na kakovost vode v javnem vodovodu.

25. člen
Uporabnik se sme oskrbovati iz javnega vodovoda in

hkrati iz lastnega vodnega vira le, če sta priključek in interna
napeljava na javni vodovod in lastni vodni vir izvedena loče-
no, brez kakršnekoli medsebojne povezave.

VI. VARČEVANJE Z VODO

26. člen
V primeru višje sile, kot so potres, požar, suša, one-

snaženje vodnih virov, izpad energije, velike okvare in po-
dobno, ima upravljalec pravico in dolžnost izdati navodila za
racionalizacijo porabe vode ter brez povračila škode prekini-
ti ali zmanjšati dobavo vode.

27. člen
Uporabniki vode, ki z lastnimi objekti in napravami izko-

riščajo isti vodni vir kot javni vodovod, so pri nastopu višje
sile dolžni po potrebi zmanjšati uporabo vodnega vira, ali
dati svoje črpališče na razpolago za prednostno preskrbo
osnovnih življenjskih potreb občanov in požarno varnost.

VII. MERITEV KOLIČIN PORABLJENE VODE

28. člen
Vsakemu novemu uporabniku namesti upravljalec vo-

dovoda obračunski vodomer. Tip, velikost in mesto name-
stitve določi projekt vodovodnega priključka oziroma ustrez-
na dokumentacija za izdajo soglasja. Uporabnik ne sme
sam prestavljati, zamenjati ali popravljati obračunskega vo-
domera.

Upravljalec vzdržuje obračunske vodomere, skrbi za
njihove redne preglede in zamenjavo.

29. člen
Vodomeri v interni napeljavi služijo uporabniku ali uprav-

ljalcu interne napeljave za kontrolo porabe na različnih me-
stih in jih upravljalec javnega vodovoda ne vzdržuje in ne
odčituje za obračun stroškov, razen, če skleneta upravljalec
javnega in upravljalec internega vodovoda o tem posebno
pogodbo.

30. člen
Uporabnik je dolžan zgraditi in vzdrževati prostor za

vodomer, ki mora biti vedno dostopen delavcem ali poob-
laščenim osebam upravljalca za vzdrževanje in redne pre-
glede.

31. člen
Vsako okvaro na priključku ali vodomeru mora uporab-

nik prijaviti upravljalcu. Uporabnik ima poleg rednih pregle-
dov pravico zahtevati izredno kontrolo točnosti obračunske-
ga vodomera, če je sporna njegova točnost. Če se ugotovi,
da je točnost obračunskega vodomera izven dopustnih tole-
ranc, nosi stroške preizkusa upravljalec, v nasprotnem pri-
meru pa uporabnik.

32. člen
Dolžnost upravljalca je prevzeti v upravljanje obstoječe

vodovodne priključke uporabnika, vključno z vodomerjem,
če je vodovodni priključek izveden po projektu ter v skladu z
veljavnimi predpisi, normativi in soglasjem upravljalca.

O prevzemu vodovodnega priključka in vodomerja v
upravljanje izdelata upravljalec in uporabnik zapisnik.

33. člen
Stroški kontrole, popravila, vodenje kartoteke in zame-

njave vodomerja v predpisanem roku bremenijo uporabnika
skozi ceno mesečne števnine.

Stroški nastalih okvar na vodovodnem priključku in vo-
domerju po krivdi uporabnika (zamrzline, mehanske poškod-
be ipd.) bremenijo uporabnika posebej.

VIII. OBRAČUN OSKRBE Z VODO

34. člen
Količina porabljene vode iz javnega vodovoda se meri

v kubičnih metrih po odčitku stanja na vodomeru na pri-
ključku.
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Obračun z odčitkom ugotovljenih porabljenih količin
dovedene vode se izvede po določilih veljavnega cenika za
obračun oskrbe z vodo iz javnega vodovoda za vsak obra-
čunski vodomer posebej.

35. člen
Cenik za obračun oskrbe z vodo predlaga upravljalec,

sprejme pa se v skladu z veljavno zakonodajo.

36. člen
Če upravljalec ali porabnik ugotovita, da je obračunski

vodomer v okvari ali je ugotovljen nedovoljen način rabe ali če
iz drugega razloga ni mogoče odčitati obračunskega vodo-
mera, je osnova za obračun povprečna dnevna poraba v
zadnjem, na osnovi odčitkov obračunanem obdobju. Če še ni
bilo nobenega obračuna in vgradnja vodomera ni mogoča, se
določi povprečna poraba na osnovi standardov porabe.

IX. IZSTAVLJANJE IN PLAČEVANJE RAČUNOV

37. člen
V primerih, ko je na internem vodovodu več porabni-

kov, ki se oskrbujejo z vodo iz istega priključka, na katerem
se meri poraba z enim obračunskim vodomerom, izda uprav-
ljalec račun pooblaščenemu upravljalcu internega vodovo-
da, ki ga porazdeli na porabnike v dogovorjenem razmerju
med porabniki.

Upravljalec javnega in internega vodovoda se lahko
dogovorita o izdajanju računov posameznim porabnikom na
osnovi med porabniki dogovorjenih razmerij, katerih osnova
so lahko odčitki v internem vodovodu vgrajenih vodomerov.

38. člen
Račun mora porabnik plačati v roku, navedenem na

položnici ali računu. Porabnik lahko sporoči upravljalcu pi-
sni ugovor na obračun najkasneje v osmih dneh po prejemu
računa ali položnice. Če ne plača zneska računa na položni-
ci ali računu niti v petnajstih dneh po izdanem opominu,
lahko upravljalec prekine dobavo vode.

Upravljalec je dolžan pisno odgovoriti na ugovor porab-
nika v petnajstih dneh in v tem času ne sme prekiniti dobavo
vode.

X. OBVEZNOSTI UPRAVLJALCA IN UPORABNIKOV

39. člen
Upravljalec ima pri oskrbi z vodo naslednje obveznosti:
1. Zagotavljati mora normalno obratovanje vodovoda v

okviru razpoložljivih kapacitet in pravočasno pripravljati pred-
log za planiranje obnove, širitve in dopolnitve oskrbovalnega
sistema in varovanja, zaščite in izkoriščanja vodnih virov, vse
s ciljem zagotavljati porabnikom zadostne količine neopo-
rečne pitne vode.

2. Redno vzdrževati vse objekte in naprave javnega
vodovoda, vključno z vodovodnimi priključki.

3. Redno vzdrževati obračunske vodomere in skrbeti
za redne preizkuse skladno z zakonom o merilih ali na
zahtevo uporabnika, kot to določa ta odlok.

4. Redno kontrolirati kvaliteto vode skladno s predpisi,
ki urejajo to področje.

5. Obveščati uporabnike o času trajanja in ukrepih ob
prekinitvah dobave vode v sredstvih javnega obveščanja ali
neposredno.

6. Voditi kataster vodovoda in ostale evidence.
7. Odčitavati vodomere in redno obračunavati stroške

po veljavnem ceniku.
8. Izdajati soglasja in omogočati priključitev na javni

vodovod, kot to določa ta odlok.
9. Organizirati preskrbo v primeru višje sile in poročati

o nastopu višje sile pristojnim občinskim organom.
10. Sistematično pregledovati omrežje, ugotavljati iz-

gube, ter skrbeti za avtomatizacijo.
11. Preizkušati in vzdrževati hidrante.
12. Lahko kontrolira ustreznost interne napeljave v ob-

jektih uporabnikov pred priključitvijo na javni vodovod.
13. Meriti količino načrpane vode na lastnih črpališčih.
14. Prekinitev dobave vode lahko traja največ 24 ur,

oziroma čim manj časa, če se okvara po tem času ne opravi,
mora upravljalec dovažati vodo uporabnikom do mesta odje-
ma vode.

40. člen
Uporabniki imajo naslednje obveznosti:
1. Na javni vodovod se priključijo le s soglasjem uprav-

ljalca. Ob priključitvi dostavijo upravljalcu situacijo izvedene-
ga stanja priključka v merilu M 1:1000 ali 1:500, potrjeno
od nadzornega gradnje.

2. Redno vzdržujejo interno napeljavo, vodomerni ja-
šek ali nišo in interne hidrante, jih ščitijo pred zmrzovanjem
ter čistijo dostope do njih pred snegom, ledom in ostalimi
materiali.

3. Ščitijo pred zmrzovanjem obračunski vodomer.
4. Dovoljujejo vstop v svoj objekt, kadar gre za odčito-

vanje in vzdrževanje vodomera, ugotavljanje vzrokov motenj
ali okvar, meritve tlakov, ali odvzem vzorcev vode.

5. Javljajo upravljalcu vse okvare na javnem vodovodu,
priključku in vodomerih in o odjemu vode iz požarnih hidran-
tov.

6. Pisno obveščajo upravljalca o spremembi naslova,
lastništva in spremembah na objektu, ki imajo vpliv na od-
vzem in obračun vode v roku 8 dni od nastanka spremembe.
Sprememba je možna po poravnavi vseh zapadlih obvezno-
sti.

7. Redno plačujejo svoje obveznosti na podlagi izdanih
računov.

8. Urejajo medsebojno delitev stroškov, kadar imajo
obračun preko enega obračunskega vodomera in sporočijo
upravljalcu naslovnika in plačnika računov.

9. Se drže varčevalnih in ostalih ukrepov v primeru višje
sile ali upravičene prekinitve dobave vode.

10. Povrnejo škodo povzročeno na javnem vodovodu,
ki jo povzročajo s svojimi dejanji, ali zaradi motenj, ki jih
povzročijo z nenormalnim odvzemom vode ali povratnim
učinkom na kvaliteto vode v javnem vodovodu.

11. Tistim uporabnikom, ki že imajo priključek in imajo
vodomer na dostopnem mestu za odčitavanje ni potrebno
naknadno zgraditi jaška za vodomer.

41. člen
Vsi izvajalci, pravne in fizične osebe, ki opravljajo dela v

bližini vodovodnega omrežja ali naprav si morajo za ta dela
pridobiti soglasje upravljalca ter mu pokriti vse s tem nastale
stroške vključno z upravljalčevim nadzorom in pri opravljanju
teh del zagotoviti, da ostane vodovodno omrežje ali naprave
nepoškodovane. V primeru poškodbe so jih dolžni vzposta-
viti v prvotno stanje in poravnati vso morebitno škodo, ki je
nastala zaradi poškodbe ali prekinitve dobave vode.
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XI. ODJEM VODE IZ HIDRANTOV

42. člen
Hidranti v omrežju javnega vodovoda služijo predvsem

požarni varnosti in morajo biti vedno dostopni in v brezhib-
nem stanju. Iz njih se sme odvzemati vodo brez soglasja
upravljalca le za gašenje požarov.

Zaradi registracije odvzete vode je potrebno najkasne-
je v 24-ih urah obvestiti upravljalca o odvzemu vode iz hi-
drantov (npr. ob razvozu vode s cisternami na področja, ki v
suši nimajo vode).

Odvzem vode iz hidrantov za čiščenje ulic in cest,
zalivanje zelenic, izpiranje kanalov, utrjevanje cestišč, za
javne prireditve in za polnenje cistern za razvoz vode, je
dovoljen le s soglasjem upravljalca. Za takšen odvzem vode
se sklene pogodba.

43. člen
Za uporabo hidrantov v internem omrežju, ki se napaja

direktno iz omrežja brez vodomera, veljajo določbe prejšnje-
ga člena tega odloka.

44. člen
Uporabnik mora pustiti hidrant po uporabi v brezhib-

nem stanju.
V primeru poškodbe nosi vse stroške za popravilo ok-

vare, ki jo je povzročil.

XII. PREKINITEV DOBAVE VODE

45. člen
Upravljalec lahko na stroške uporabnika brez odpove-

di, a z obvestilom, prekine dobavo vode v naslednjih pri-
merih:

1. če stanje interne napeljave ali vodomernega jaška
ogroža zdravje drugih porabnikov, oziroma kvaliteto vode v
javnem vodovodu,

2. če je priključek na vodovod izveden brez soglasja ali
v nasprotju s soglasjem upravljalca,

3. če interna inštalacija in druge naprave uporabnika
ovirajo redno dobavo vode drugim uporabnikom in uporab-
nik tudi v desetih dneh po pisnem opozorilu ne izboljša
stanja,

4. če uporabnik brez soglasja upravljalca dovoli priklju-
čitev drugega uporabnika na svojo interno napeljavo ali če
razširi svojo napeljavo,

5. če uporabnik onemogoča delavcu upravljalca odči-
tavanje ali zamenjavo vodomera ali pregled priključka in
notranjih napeljav, ki jih ta izvaja v skladu z določili odloka,

6. če uporabnik brez privolitve upravljalca odstrani
plombo na vodomeru, hidrantu, ali kako drugače spremeni
izvedbo priključka, glede na stanje ob priključitvi,

7. če uporabnik krši objavljene omejitve pri varčevanju
z vodo,

8. če uporabnik ne poravnava stroškov po izdanem
računu niti po prejemu opomina pred prekinitvijo dobave
vode v roku, ki je na njem naveden,

9. če uporabnik z odvodom odpadne vode ali nedo-
pustnim ravnanjem z odpadki, ki ogrožajo vire ali distribucijo
vode, povzroča nevarnost onesnaževanja vode,

10. če je prostor, kjer je vodomer vgrajen, nedosto-
pen, zasut, zanemarjen ali če ni urejen v skladu s predpisi in
pogoji izdanega soglasja in uporabnik kljub pisnemu opozo-

rilu v določenem roku, ki je na njem naveden, ne odpravi
pomanjkljivosti,

11. če uporabnik, ki se oskrbuje z vodo iz javnega
vodovoda, ki ga je upravljalec prevzel v upravljanje po členih
15, 16, 17, 18, 19 in 20 tega odloka, ni poravnal sofinan-
cerske deleže (prispevke) iz teh členov niti po prejemu opo-
mina pred prekinitvijo dobave vode v roku, ki je na njem
naveden.

Dobava vode je prekinjena za čas, dokler ni odpravljen
vzrok prekinitve. Uporabnik mora plačati stroške prekinitve
in ponovne priključitve.

46. člen
Upravljalec prekine dobavo vode in ukine priključek,

če uporabnik pismeno odpove priključek, ali zahteva preki-
nitev dobave vode.

Priključek upravljalec ukine tako, da:
– fizično odstrani priključni ventil in cev,
– izbriše priključek iz katastra,
– vnese v evidenco uporabnikov njegovo ukinitev.
Stroške ukinitve priključka nosi uporabnik.

47. člen
Upravljalec lahko prekine dobavo vode in začasno uki-

ne priključek, če uporabnik pisno zahteva začasno ukinitev
priključka.

Priključek upravljalec začasno ukine tako, da:
– fizično odstrani priključni ventil in cev,
– vnese v evidenco uporabnikov njegovo začasno uki-

nitev.
Stroške začasne ukinitve priključka in ponovne priklju-

čitve nosi uporabnik.

48. člen
Upravljalec ima pravico prekiniti dobavo vode za krajši

čas (do 12 ur) zaradi planiranih vzdrževalnih del na objektih
in napravah javnega vodovoda, vendar mora o času trajanja
prekinitve dobave vode pravočasno obvestiti uporabnike pre-
ko sredstev javnega obveščanja ali neposredno.

49. člen
V primeru nepredvidenih okvar ima upravljalec za krajši

čas pravico prekiniti dobavo vode brez predhodnega obve-
stila.

Če okvara ni odpravljena v 24 urah, mora upravljalec
dovažati vodo uporabniku do mesta odjema vode.

XIII. KAZENSKE DOLOČBE

50. člen
Z denarno kaznijo od 50.000 do 800.000 SIT se

kaznuje upravljalec javnega vodovoda:
1. če prekine dobavo vode brez predhodnega obvesti-

la uporabnikom in je zato povzročena škoda,
2. če ne izpolnjuje obveznosti prednostne oskrbe z

vodo za osnovne potrebe občanov v času pomanjkanja ob
nastopu višje sile,

3. če ne izpolnjuje obveznosti po 3., 4., 8., 11. in
13. točki 39. člena odloka.

Z denarno kaznijo od 30.000 do 50.000 SIT se kaznu-
je za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna
oseba upravljalca. Kadar je upravljalec krajevna skupnost, je
odgovorna oseba predsednik sveta KS. Kadar je upravljalec
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podjetje, ki mu je koncesija podeljena na osnovi pogodbe,
je odgovorna oseba določena s pogodbo.

51. člen
Z denarno kaznijo od 30.000 do 150.000 SIT se

kaznuje za prekršek uporabnik – fizična oseba, če:
1. se ne priključi in ne uporablja javnega vodovoda na

področju, kjer je zgrajen (8. člen),
2. se priključi na javni vodovod brez soglasja upravljal-

ca,
3. opravi delo na vodovodu brez pooblastila upravljalca

javnega vodovoda,
4. odvzema vodo iz hidranta brez soglasja upravljalca

in v nasprotju z določili tega odloka,
5. ne zgradi in ne vzdržuje prostora za vodomer ali če

onemogoči delavcem upravljalca kontrolo in odčitavanje vo-
domerja,

6. ne prijavi okvare na interni instalaciji ali na vodovod-
nem priključku,

7. ne ravna v skladu s 53. členom tega odloka.
Za prekršek iz 1. do 7. točke prvega odstavka tega

člena se kaznuje uporabnik – pravna oseba z denarno kaz-
nijo od 50.000 do 200.000 SIT, odgovorna oseba pravne
osebe pa z denarno kaznijo od 30.000 do 50.000 SIT.

52. člen
Z denarno kaznijo od 50.000 do 200.000 SIT se

kaznuje pravna oseba, ki:
1. ne poskrbi, da pri vzdrževanju in rekonstrukciji cest

ali ulic in trgov ostanejo vodovodni objekti in naprave v
prvotnem stanju,

2. pri opravljanju del na svojih objektih in napravah ne
zagotovijo, da ostanejo objekti in naprave javnega vodovoda
nepoškodovane,

3. ravna v nasprotju z določili 41. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo od 30.000 do 50.000 SIT se kaznu-

je za prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori pre-
kršek iz prvega odstavka tega člena.

Z denarno kaznijo od 30.000 do 150.000 SIT se
kaznuje za prekršek fizična oseba, ki ravna v nasprotju z
določili 41. člena tega odloka.

XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

53. člen
Porabniki, ki niso vpisani v kataster porabnikov, se

morajo prijaviti upravljalcu v roku šestih mesecev od uveljavi-
tve tega odloka.

54. člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določil tega odloka

opravljajo pristojne inšpekcijske službe ter pooblaščeni de-
lavci upravljalca.

Delavci upravljalca so dolžni o kršitvah določil tega
odloka obveščati pristojne iz prvega odstavka tega člena.

55. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

pogojih dobave in načinu odjema pitne vode na območju
Občine Brežice (Uradni list SRS, št. 42, z dne 21. 12.
1985) ter odlok o spremembi odloka o pogojih dobave in
načinu odjema pitne vode na območju Občine Brežice (Urad-
ni list RS, št. 37, z dne 11. 10. 1990).

2253. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Knjižnica Brežice

Na podlagi 8. in 18. člena zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91), v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi
standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94)
ter na podlagi 17. in 70. člena statuta Občine Brežice
(Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Brežice
na 40. seji dne 22. 6. 1998 sprejel

O D L O K
o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda

Knjižnica Brežice

1. člen
Doda se nov, drug odstavek 3. člena odloka o ustano-

vitvi javnega zavoda Knjižnica Brežice (Uradni list RS, št.
1/92 in 57/96), ki glasi:

Dejavnosti zavoda so:
O/92.511 Dejavnost knjižnic
O/92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
M/80.42 Drugo izobraževanje.

2. člen
Ta odlok prične veljati z dnem sprejema.

Št. 612-1/96-2/7
Brežice, dne 22. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Brežice
Alojzij Slavko Sušin l. r.

2254. Odlok o dopolnitvi odloka o preoblikovanju
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Dobova

Na podlagi 8. in 18. člena zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91), v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi
standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94)
ter na podlagi 17. in 70. člena statuta Občine Brežice
(Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Brežice
na 40. seji dne 22. 6. 1998 sprejel

56. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 355-21/96
Brežice, dne 22. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Brežice
Alojzij Slavko Sušin l. r.
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O D L O K
o dopolnitvi odloka o preoblikovanju javnega

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Dobova

1. člen
V odloku o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževal-

nega zavoda Osnovna šola Dobova (Uradni list RS, št.
36/97) se v 12. členu na koncu prvega odstavka doda
besedilo, ki glasi:

– I/60.240 Cestni tovorni promet.

2. člen
Ta odlok prične veljati z dnem sprejema.

Št. 601-6/97-2/7
Brežice, dne 22. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Brežice
Alojzij Slavko Sušin l. r.

2255. Odlok o dopolnitvi odloka o preoblikovanju
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Velika Dolina

Na podlagi 8. in 18. člena zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91), v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi
standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94)
ter na podlagi 17. in 70. člena statuta Občine Brežice
(Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Brežice
na 40. seji dne 22. 6. 1998 sprejel

O D L O K
o dopolnitvi odloka o preoblikovanju javnega

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Velika Dolina

1. člen
V odloku o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževal-

nega zavoda Osnovna šola Velika Dolina (Uradni list RS, št.
36/97) se v 12. členu na koncu prvega odstavka doda
besedilo, ki glasi:

– I/60.240 Cestni tovorni promet.

2. člen
Ta odlok prične veljati z dnem sprejema.

Št. 601-6/97-2/7
Brežice, dne 22. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Brežice
Alojzij Slavko Sušin l. r.

2256. Odlok o dopolnitvi odloka o preoblikovanju
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Pišece

Na podlagi 8. in 18. člena zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91), v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi
standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94)
ter na podlagi 17. in 70. člena statuta Občine Brežice
(Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Brežice
na 40. seji dne 22. 6. 1998 sprejel

O D L O K
o dopolnitvi odloka o preoblikovanju javnega

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Pišece

1. člen
V odloku o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževal-

nega zavoda Osnovna šola Pišece (Uradni list RS, št. 36/97)
se v 12. členu na koncu prvega odstavka doda besedilo, ki
glasi:

– I/60.240 Cestni tovorni promet.

2. člen
Ta odlok prične veljati z dnem sprejema.

Št. 601-6/97-2/7
Brežice, dne 22. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Brežice
Alojzij Slavko Sušin l. r.

2257. Odlok o dopolnitvi odloka o preoblikovanju
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Bizeljsko

Na podlagi 8. in 18. člena zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91), v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi
standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94)
ter na podlagi 17. in 70. člena statuta Občine Brežice
(Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Brežice
na 40. seji dne 22. 6. 1998 sprejel

O D L O K
o dopolnitvi odloka o preoblikovanju javnega

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Bizeljsko

1. člen
V odloku o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževal-

nega zavoda Osnovna šola Bizeljsko (Uradni list RS, št.
36/97) se v 12. členu na koncu prvega odstavka doda
besedilo, ki glasi:

– I/60.240 Cestni tovorni promet.
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2260. Program priprave spremembe ureditvenega
načrta za UN mestno jedro Brežice (sever in
Zdravstveni dom)

Na podlagi 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93
in 71/93 ter Uradni list RS, št. 44/97 (v nadaljnjem besedi-
lu: ZVNDPP) in 17. člena statuta Občine Brežice (Uradni list
RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Brežice na 40. seji
dne 22. 6. 1998 sprejel

P R O G R A M
priprave spremembe ureditvenega načrta za UN
mestno jedro Brežice (sever in Zdravstveni dom)

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
1. Predmet in cilj
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in

obseg potrebnih strokovnih podlag, ki jih je potrebno opravi-
ti v postopku priprave spremembe ureditvenega načrta mest-
no jedro v Brežicah, subjekti, ki sodelujejo pri izdelavi, način
njegovega sodelovanja, obveznosti, ki jih morajo opraviti,
roki za posamezne faze izdelave UN ter sredstva, potrebna
za njegovo pripravo.

2. člen
2. Obseg in vsebina prostorsko izvedbenega akta (PIA)
2.1. Obseg PIA
Sprememba ureditvenega načrta mestno jedro Brežice

(nadalje: UN) obsega območje UN, ki je predmet odlokov
objavljenih v Uradnem listu RS, št. 27/94 in 74/97. Obrav-
navanemu območju se doda nov kare “Z“, ki zajema območ-
je funkcionalnega zemljišča Zdravstvenega doma (parki-
rišča). Natančna meja karejev se določi v posebnih strokov-
nih podlagah.

2. člen
Ta odlok prične veljati z dnem sprejema.

Št. 601-6/97-2/7
Brežice, dne 22. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Brežice
Alojzij Slavko Sušin l. r.

2258. Odlok o dopolnitvi odloka o preoblikovanju
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Globoko

Na podlagi 8. in 18. člena zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91), v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi
standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94)
ter na podlagi 17. in 70. člena statuta Občine Brežice
(Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Brežice
na 40. seji dne 22. 6. 1998 sprejel

O D L O K
o dopolnitvi odloka o preoblikovanju javnega

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Globoko

1. člen
V odloku o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževal-

nega zavoda Osnovna šola Globoko (Uradni list RS, št.
36/97) se v 12. členu na koncu prvega odstavka doda
besedilo, ki glasi:

– I/60.240 Cestni tovorni promet.

2. člen
Ta odlok prične veljati z dnem sprejema.

Št. 601-6/97-2/7
Brežice, dne 22. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Brežice
Alojzij Slavko Sušin l. r.

2259. Odlok o dopolnitvi odloka o preoblikovanju
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Artiče

Na podlagi 8. in 18. člena zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91), v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi
standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94)
ter na podlagi 17. in 70. člena statuta Občine Brežice
(Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Brežice
na 40. seji dne 22. 6. 1998 sprejel

O D L O K
o dopolnitvi odloka o preoblikovanju javnega

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Artiče

1. člen
V odloku o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževal-

nega zavoda Osnovna šola Artiče (Uradni list RS, št. 36/97)
se v 12. členu na koncu prvega odstavka doda besedilo, ki
glasi:

– I/60.240 Cestni tovorni promet.

2. člen
Ta odlok prične veljati z dnem sprejema.

Št. 601-6/97-2/7
Brežice, dne 22. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Brežice
Alojzij Slavko Sušin l. r.
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2.2. Vsebina PIA
Spremenjeni ureditveni načrt bo (v obravnavanem ob-

močju) preveril in ovrednotil obstoječ prostor in na novo
vzpostavil smernice za možen prostorski in vsebinski razvoj
tega območja.

Priprava spremembe ureditvenega načrta mestno jedro
Brežice se je pričela na pobudo Občinskega sveta občine
Brežice.

Spremembe UN se lahko izvajajo po skupnem postop-
ku za vse kareje ali pa za vsak kare (ločeno) posebej.

Prostorski razvoj (novogradnje dozidave oziroma nado-
mestne gradnje v okviru povečanih gabaritov in spremembe
namena prostora) se predvidi samo ob pogoju, da bivalni
prostor sosednjih stavb ni oviran in razvrednoten in se pogoji
bivanja ne smejo poslabšati.

Možne so rekonstrukcije in adaptacije ali nadomestne
gradnje v okviru obstoječih gabaritov in obstoječega name-
na objektov. Vodilo je maksimalni izkoristek prostora z upo-
števanjem določenih standardov in predpisov.

UN mora biti pripravljen tako, da bo njegov tekstualni in
grafični del skladen z določili zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in navo-
dila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini pro-
storskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 4/85) in zako-
na o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96).

II. STROKOVNE PODLAGE

3. člen
Glede na poseben pomen in lego obravnavanega ob-

močja se bodo izdelale naslednje strokovne podlage in
študije:

– posebne strokovne podlage,
– poročilo o presoji vplivov na okolje,
– drugo po potrebi.
Vse rešitve morajo biti utemeljene in argumentirane.
Pri izdelavi UN se mora uporabiti in upoštevati obstoje-

či Ureditveni načrt mestno jedro Brežice (Uradni list RS, št.
27/94 in dopolnitve Uradni list RS, št. 74/97).

Ravno tako se mora pri izvedbi upoštevati obstoječa
prometna študija (Omega Consult, Ljubljana 1997) z dopol-
nitvami.

III. SOGLASODAJALCI

4. člen
V postopku izdelave spremembe UN se od soglaso-

dajalcev pridobijo pogoji, ki se nanašajo na obravnavano
območje. Soglasodajalci morajo v 30 dneh po prejemu
vloge posredovati svoje pogoje pismeno, sicer se šteje, da
pogojev nimajo in zato njihovo sodelovanje in soglasje ni
potrebno.

5. člen
Organi in organizacije iz prejšnjega člena so:
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo

pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Krško,
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,

Območna enota Krško,

– ZVNKD Novo mesto,
– Elektro Celje PE Krško,
– KOP Brežice,
– Telekom Novo mesto,
– Krajevna skupnost Brežice,
– Cestno podjetje Novo mesto,
– ostali soglasodajalci in imetniki koncesij, če se v

postopku ugotovi, da so njihova soglasja potrebna.

6. člen
Na izdelani osnutek spremenjenega UN morajo sogla-

sodajalci v tridesetih dneh po prejemu vloge pisno izdati ali
utemeljeno zavrniti soglasje oziroma mnenje sicer se šteje,
da je soglasje dano.

Pri izdaji soglasja se preverja, kako je izdelovalec UN
upošteval postavljene pogoje.

Zaradi drugačnih oziroma dodatnih zahtev ni možno
zavrniti izdaje soglasja.

IV. NOSILCI V POSTOPKU PRIPRAVE

a) Kot nosilec strokovnih aktivnosti se določi
– Zavod za prostorsko načtovanje in razvoj občine Bre-

žice oziroma izbrana registrirana gospodarska družba.
b) Kot koordinator postopka priprave in sprejemanja

se določi župan Občine Brežice in odbor za urbanizem in
okolje.

c) Javni razpis za oddajo del ni obvezen, ker se izdela-
va spremembe UN ne financira v celoti iz občinskega prora-
čuna.

Naloga nosilca izdelave je:
– priprava in potrditev projektne naloge,
– izdelava osnutka in predloga projektne naloge na

osnovi anket potencialnih investitorjev,
– izdelava posebnih strokovnih podlag na osnovi pro-

grama priprave in projektne naloge,
– izdelava tekstualnega in grafičnega dela ZN v skladu

z zakoni in sprejetim programom priprave ter navodilom,
– izdelava poročila o presoji vplivov na okolje,
– sodelovanje na organiziranih javnih razpravah in v

vseh postopkih sprejemanja,
– priprava strokovnega mnenja o izbranih pripombah,

ki bo osnova za odločanje in sprejemanje na občinskem
svetu.

Izdelano projektno nalogo na osnovi anket potrdi žu-
pan s strokovnimi službami.

V. TERMINSKI PLAN

7. člen
Izdelava posebnih strokovnih podlag v 30 dneh po

potrditvi projektne naloge.
Osnutek sprememb UN se dostavi strokovnim službam

občine najpozneje v 60 dneh po pridobitvi pogojev soglaso-
dajalcev. Vzporedno se izdela poročilo o presoji vplivov na
okolje.

Župan sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi os-
nutka najpozneje v roku 30 dni po prejemu gradiva.

V času trajanja javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni,
je organizirana javna obravnava.
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2261. Program priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta
2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega
plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986
do leta 1990, v nadaljevanju: sestavine
prostorskega plana Občine Brežice za območje
UZ Dobove (PP OB)

Občinski svet občine Brežice je na podlagi prvega
odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v
prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 17. člena
statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 38/95) na 40.
seji dne 22. 6. 1998 sprejel

P R O G R A M  P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin

dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje
od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih

sestavin srednjeročnega plana Občine Brežice
za obdobje od leta 1986 do leta 1990, v

nadaljevanju: sestavine prostorskega plana
Občine Brežice za območje UZ Dobove (PP OB)

1. člen
1. Predmet in cilj sprememb in dopolnitev
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in

obseg strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je
potrebno pripraviti v postopku priprave in sprejemanja spre-
memb in dopolnitev PP OB, subjekti, ki sodelujejo pri pripra-
vi sprememeb in dopolnitev PP OB in urbanističnih zasnov
za Dobovo, način njihovega sodelovanja, oziroma naloge in
obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti, določijo se roki za
posamezne faze priprave PP OB ter sredstva, potrebna za
njihovo pripravo.

Ta program določa še nosilca strokovnih aktivnosti pri-
prave PP OB ter prostorske sestavine, ki se spreminjajo
oziroma dopolnjujejo.

2. člen
2. Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev
Spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov se

v vsebinskem smislu pripravijo tako, da bodo sestavine tek-
stualnega in kartografskega dela izvleček:

5., 31., 32., 33. in 38. člena zakona o urejanju pro-
stora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89, v nadaljevanju:
ZUPr) ter 23. člena navodila o vsebini in metodologiji izdela-
ve strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov
občin (Uradni list SRS, št. 20/85, v nadaljevanju: NPA),
kadar se vsebina nanaša na organizacijo dejavnosti v prosto-
ru oziroma se nova poselitev usmerja predvsem v ureditvena
območja naselij:

– 34. in 35. člen ZUPr ter 11., 12. in 24. člena NPA,
kadar se vsebina nanaša na urbanistične ali krajinske zasno-
ve oziroma na podrobnejšo razdelavo prostorskih sestavin
občinskih planskih aktov

– 43. člena ZUPr ter 38. člena NPA, kadar se vsebina
nanaša na podrobnejšo določitev prostorske organizacije
dejavnosti in namenske rabe prostora na območjih, kjer je
predvidena kompleksna gradnja, prenova ali drugi zahtev-
nejši posegi.

Grafični prikazi sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin občinskih planskih aktov se pripravijo s smiselnim
upoštevanjem 25. in 39. člena NPA.

3. člen
3. Organizacija priprave sprememb in dopolnitev
a) kot nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih

podlag in drugih strokovnih gradiv se določi Zavod za pro-
storsko načrtovanje in razvoj Občine Brežice iz 66. člena
zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni
list SRS, št. 18/84) oziroma zunanji izvajalec:

b) kot koordinator postopka priprave se določi:
– župan Občine Brežice Jože Avšič oziroma njegov

pooblaščen predstavnik,
– odbor za urbanizem in okolje.

4. člen
4. Viri
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi spre-

memb in dopolnitev PP OB so:
– Ministrstvo za okolje in prostor RS (Urad RS za pro-

storsko planiranje, Uprava RS za varstvo narave),
– Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo (za 1. kmetij-

sko območje),
– Ministrstvo za šolstvo in šport (oddelek za šport),
– Ministrstvo za zdravstvo (Zdravstveni inšpektorat),
– Ministrstvo za obrambo (Požarni inšpektorat),
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo

mesto,
– Ministrstvo za promet in zveze (za cesto, železnico),
– Elektro Celje, PE Krško,
– Telekom Slovenije, p.o. PE Telekom Brežice,
– odbori občinskega sveta (za kmetijstvo, infrastruktu-

ro, urbanizem in okolje, družbene dejavnosti),
– Krajevna skupnost Dobova,
– upravljalci vodovodov, kanalizacij in ostalih javnih in-

frastrukturnih omrežij.
Organi in organizacije iz prejšnjega odstavka posredu-

jejo na podlagi tega programa in poziva koordinatorja, pred
začetkom izdelave, svoje strokovne podlage ter pogoje, ki
jih mora pripravljalec planskih aktov upoštevati pri izdelavi in
bodo podlaga za usklajevanje v primeru navzkrižnih intere-
sov v prostoru.

Če v roku 30 dni po prejemu programa priprave nove-
lacije PP OB organ ali organizacija ne posreduje svojega
odgovora, se smatra, da ni potrebna zaščita oziroma uskla-
jevanje njegovih interesov v prostoru in zato njegovo sodelo-
vanje v postopku ni potrebno.

Občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlo-
gov k osnutku sprememb UN.

Po sprejetju stališč do pripomb na občinskemu svetu,
se v roku meseca dopolni zazidalni načrt v tistih sestavinah,
na katerega so se nanašale strokovno utemeljene pripombe
in predlogi.

Predlog UN se posreduje občinskemu svetu v sprejem.

Št. 352-56/97
Brežice, dne 22. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Brežice
Alojzij Slavko Sušin l. r.
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2262. Program priprave ureditvenega načrta za
UN Čatež ob Savi

Na podlagi 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93
in 71/93 ter Uradni list RS, št. 44/97 (v nadaljnjem besedi-
lu: ZVNDPP) in 17. člena statuta Občine Brežice (Uradni list
RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Brežice na 40. seji
dne 22. 6. 1998 sprejel

P R O G R A M  P R I P R A V E
ureditvenega načrta za UN Čatež ob Savi

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
1. Predmet in cilj ureditvenega načrta Čatež ob Savi
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in

obseg potrebnih strokovnih podlag, ki jih je potrebno opravi-
ti v postopku priprave ureditvenega načrta Čatež ob Savi,
subjekti, ki sodelujejo pri izdelavi, način njegovega sodelo-
vanja, obveznosti, ki jih morajo opraviti, roki za posamezne
faze izdelave UN ter sredstva, potrebna za njegovo pripravo.

2. člen
2. Vsebina in obseg prostorsko izvedbenega akta (PIA)
2.1. Obseg PIA
Sprememba ureditvenega načrta Čatež ob Savi (nada-

lje: UN) obsega znotraj meje območja, ki je v planskih doku-
mentih Občine Brežice opredeljena kot naselje Čatež ob
Savi.

Naselje je opredeljeno kot pretežno stanovanjsko z del-
no storitvenim dejavnostim (turizem, gostinstvo, rekreacija).

Območje UN zajema tudi del lokacijskega načrta AC
Krška vas – Obrežje, za katerega je sprejet program priprave.

2.2. Vsebina PIA
Program priprave se je pričel na pobudo krajanov Ob-

činskega sveta občine Brežice.
V UN se preveri in ovrednoti obstoječ prostor in na

novo vzpostavi smernice za možen prostorski razvoj tega
območja.

UN se lahko izvaja po skupnem postopku za vse enote
naselja ali pa za vsako enoto (ločeno) posebej.

Prostorski razvoj (ev. dozidave oziroma nadomestne
gradnje v okviru povečanih gabaritov in spremembe namena
prostora) se predvidi samo ob pogoju, da bivalni prostor
sosednjih stavb ni oviran in razvrednoten in se pogoji bivanja
ne smejo poslabšati. V okviru funkcionalnih zemljišč (FZ) pa
je potrebno zagotoviti vse potrebno v skladu s pravilniki in
normativi.

5. člen
5. Terminski plan
– izbira izvajalca na podlagi programa priprave (izdela

se dispozicija) in sklenitev pogodbe (na osnovi finančnih
zmožnosti),

– s pripravo strokovnih podlag za spremembe in dopol-
nitve se prične v letu 1998,

– osnutek sprememb in dopolnitev občinskih planskih
aktov se dostavi občinskemu svetu dva meseca po pridobitvi
potrebnih strokovnih podlag,

– Občinski svet občine Brežice sprejme sklep o
30-dnevni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev
občinskih planskih aktov na prvi seji po prejemu gradiva,

– sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS,
– javna razgrnitev se izvede v prostorih Občine Brežice

in v Krajevni skupnosti Dobova, kjer se izvede sprememba
PP OB,

– javna razprava se izvede v času trajanja javne razgrni-
tve na sedežu Občine Brežice,

– občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter
drugi zainteresirani lahko podajo pisne pripombe v času
trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev
občinskih planskih aktov,

– občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlo-
gov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi
pripravljenih odgovorov izdelovalca in poročila Zavoda za
prostorsko načrtovanje in razvoj Občine Brežice,

– v roku 30 dni po sprejetju stališč do pripomb in
predlogov izdelovalec na predlog župana in Zavoda za pro-
storsko načrtovanje in razvoj dopolni osnutek PP OB oziro-
ma dopolnitev in popravke tistih njihovih sestavin, na katere
so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi,

– Zavod za prostorsko načrtovanje in razvoj posreduje
tako pripravljen osnutek na Ministrstvo za okolje in prostor –
Urad Republike Slovenije za prostorsko planiranje (v nada-
ljevanju: MOP RS) s predlogom za ugotovitev njegove uskla-
jenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoroč-
nega in srednjeročnega plana Republike Slovenije,

– župan Občine Brežice posreduje po sprejetju obve-
stila Vlade RS o usklajenosti predloga sprememb in dopolni-
tev občinskih planskih aktov z obveznimi izhodišči repub-
liškega prostorskega plana oziroma po preteku roka 45 dni
po posredovanju predloga za ugotovitev njegove usklajeno-
sti z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana
na MOP RS usklajeni predlog PP OB na občinski svet s
predlogom, da o predmetih sprememb in dopolnitvah občin-
skih planskih aktov razpravlja in jih sprejme z odlokom v
enofaznem (skrajšanem) postopku.

6. člen
Za pripravo sprememb in dopolnitev občinskih plan-

skih aktov predvidevamo proračunska sredstva iz postavke
št. I – planski dokumenti prostorsko planiranje (za leto 1997
in 1998) in sofinanciranje Krajevne skupnosti Dobova ter za
posamezne strokovne podlage sofinanciranje posameznih
investitorjev.

7. člen
Program priprave Občine Brežice se objavi v Uradnem

listu RS in začne veljati z dnem sprejema na Občinskem
svetu občine Brežice.

Št. 352-72/97
Brežice, dne 22. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Brežice
Alojzij Slavko Sušin l. r.
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Možne so rekonstrukcije in adaptacije ali nadomestne
gradnje v okviru obstoječih gabaritov in obstoječega name-
na objektov ob predhodni prostorski preverbi (idejni pro-
jekti).

UN mora biti pripravljen tako, da bo njegov tekstualni in
grafični del skladen z določili zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in navo-
dila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini pro-
storskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) in
zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96).

II. STROKOVNE PODLAGE

3. člen
Glede na poseben pomen in lego obravnavanega ob-

močja se bodo izdelale naslednje strokovne podlage in
študije:

– posebne strokovne podlage
– poročilo o presoji vplivov na okolje
– drugo po potrebi.
Vse rešitve morajo biti utemeljene in argumentirane.
Pri izdelavi UN se mora uporabiti in upoštevati obstoje-

če strokovne podlage za lokacijski načrt za AC Krška vas–
Obrežje in odlok o razglasitvi območja Šentvid–Malence za
kulturni spomenik (Uradni list SRS, št. 42/88).

Ravno tako se mora pri izvedbi upoštevati obstoječa
prometna študija.

III. SOGLASODAJALCI

4. člen
V postopku izdelave ZN se od soglasodajalcev pridobi-

jo pogoji, ki se nanašajo na obravnavano območje. Soglaso-
dajalci morajo v 30 dneh po prejemu vloge posredovati
svoje pogoje, sicer se šteje, da pogojev nimajo in zato
njihovo sodelovanje in soglasje ni potrebno.

5. člen
Organi in organizacije iz prejšnjega člena so:
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo

pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Krško
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,

Območna enota Krško
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo

narave, izpostava Novo mesto
– Elektro Celje PE Krško
– KOP Brežice
– Telekom Novo mesto
– Krajevna skupnost Čatež ob Savi
– ostali soglasodajalci, če se v postopku ugotovi, da

so njihova soglasja potrebna.

6. člen
Na izdelani osnutek UN morajo soglasodajalci v tride-

setih dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti
soglasje sicer se šteje, da je soglasje dano.

Pri izdaji soglasja se preverja, kako je izdelovalec os-
nutka UN upošteval zahtevane pogoje.

Zaradi drugačnih zahtev ni možno zavrniti izdaje so-
glasja.

IV. NOSILCI V POSTOPKU PRIPRAVE

a) Kot nosilec strokovnih aktivnosti se določi:
– Zavod za prostorsko načrtovanje in razvoj Občine

Brežice,
b) kot koordinator postopka priprave in sprejemanja se

določi župan Občine Brežice in odbor za urbanizem in okolje,
c) javni razpis za oddajo del ni obvezen, kolikor se UN

ne financira večinoma iz občinskega proračuna.
Naloga nosilca izdelave je:
– izdelava projektne naloge na osnovi anket potencial-

nih investitorjev
– izdelava posebnih strokovnih podlag na osnovi pro-

grama priprave in projektne naloge
– izdelava tekstualnega in grafičnega dela UN v skladu

z zakoni in sprejetim programom priprave ter navodilom
– izdelava poročila o presoji vplivov na okolje
– sodelovanje na organiziranih javnih razpravah in v

vseh postopkih sprejemanja
– priprava strokovnega mnenja o izbranih pripombah,

ki bo osnova za odločanje in sprejemanje na občinskem
svetu.

Izdelano projektno nalogo na osnovi anket potrdi žu-
pan s strokovnimi službami.

V. TERMINSKI PLAN

7. člen
Izdelava posebnih strokovnih podlag v 30 dneh po

potrditvi projektne naloge.
Osnutek UN se dostavi občinskemu svetu najpozneje v

90 dneh po pridobitvi pogojev soglasodajalcev. Časovno
vzporedno se izdela poročilo o presoji vplivov na okolje.

Občinski svet sprejme sklep o enomesečni javni razgr-
nitvi osnutka UN na prvi seji oziroma najpozneje v roku 30
dni po prejemu gradiva.

V času trajanja javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni,
je organizirana javna obravnava.

Občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlo-
gov k osnutku ureditvenega načrta.

Po sprejetju stališč do pripomb na občinskemu svetu,
se v roku 1 meseca dopolni ureditveni načrt v tistih sestavi-
nah, na katerega so se nanašale strokovno utemeljene pri-
pombe in predlogi.

Tako dopolnjen ureditveni načrt se posreduje občin-
skemu svetu z odlokom v sprejem.

Ureditveni načrt je glede na velikost območja izdelan
po posameznih območjih.

Št. 352-55/97
Brežice, dne 22. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Brežice
Alojzij Slavko Sušin l. r.
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CELJE

2263. Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe in
dopolnitve zazidalnega načrta Industrija jug za
kompleks bivšega Izletnikovega avtobusnega
terminala v Celju – za obrtne, servisne in
trgovske dejavnosti

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

S K L E P
o objavi sklepa o javni razgrnitvi osnutka

spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta
Industrija jug za kompleks bivšega Izletnikovega

avtobusnega terminala v Celju – za obrtne,
servisne in trgovske dejavnosti

Objavljam sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe
in dopolnitve zazidalnega načrta Industrija jug za kompleks
bivšega Izletnikovega avtobusnega terminala v Celju – za
obrtne, servisne in trgovske dejavnosti, ki ga je Občinski
svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 30. 6. 1998.

Župan
Mestne občine Celje

Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o ureja-
nju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86; Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 52/93, 56/93, 71/93, 44/97) je sprejel Občinski
svet mestne občine Celje na seji dne 30. 6. 1998

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka spremembe

in dopolnitve zazidalnega načrta Industrija jug
za kompleks bivšega Izletnikovega avtobusnega

terminala v Celju – za obrtne, servisne
in trgovske dejavnosti

I
Občinski svet mestne občine Celje odreja javno razgr-

nitev osnutka spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta
Industrija jug za kompleks bivšega Izletnikovega avtobusne-
ga terminala v Celju – za obrtne, servisne in trgovske dejav-
nosti, ki ga je izdelal Razvojni center – Planiranje, d.o.o.,
Celje, pod št. 070/97 in je v skladu s prostorskimi sestavi-
nami sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana Občine
Celje za obdobje od leta 1986 do 2000 (Uradni list RS, št.
18/91, 54/94) in srednjeročnega družbenega plana Obči-
ne Celje (Uradni list SRS, št. 40/86 in Uradni list RS, št.
48/90).

II
Osnutek spremembe navedenega zazidalnega načrta

se nanaša na gradnjo dveh objektov za obrtne, servisne in
trgovske dejavnosti ter rekonstrukcijo bencinskega servisa
ob Kidričevi cesti v Celju.

III
Javna razgrnitev osnutka spremembe in dopolnitve za-

zidalnega načrta Industrija jug za kompleks bivšega Izletni-
kovega avtobusnega terminala v Celju – za obrtne, servisne
in trgovske dejavnosti se začne osmi dan od objave sklepa v
Uradnem listu RS, na sedežu KS Aljažev hrib in v prostorih
Mestne občine Celje na Zavodu za planiranje in izgradnjo
Celje in traja 30 dni. Pripombe in predloge na javno razgr-
njeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne
razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo
organizira Zavod za planiranje in izgradnjo Celje. O datumu
in kraju javne obravnave bo obveščena KS Aljažev hrib nak-
nadno.

IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve lahko

pristojni organ KS posreduje pripombe in svoja stališča žu-
panu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se
šteje, da se KS strinja z osnutkom.

Pripombe in stališča iz prvega odstavka ter druge pri-
pombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe,
se pošiljajo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do
njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Občinskemu svetu
mestne občine Celje.

V
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 352-151/97
Celje, dne 30. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

2264. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta Gospodarska
cona – ZN Industrija sever na območju LIK in ZN
Gospodarska cona v Celju za RPC Merx –
poslovni objekti ob Mariborski cesti

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

S K L E P
o objavi sklepa o javni razgrnitvi osnutka

sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
Gospodarska cona – ZN Industrija sever

na območju LIK in ZN Gospodarska cona v Celju
za RPC Merx – poslovni objekti

ob Mariborski cesti

Objavljam sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta Gospodarska cona – ZN In-
dustrija sever na območju LIK in ZN Gospodarska cona v
Celju za RPC Merx – poslovni objekti ob Mariborski cesti, ki
ga je Občinski svet mestne občine Celje sprejel na seji dne
30. 6. 1998.

Župan
Mestne občine Celje

Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.
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Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o ureja-
nju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86; Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 52/93, 56/93, 71/93, 44/97) je sprejel Občinski
svet mestne občine Celje na seji dne 30. 6. 1998

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb

in dopolnitev zazidalnega načrta Gospodarska
cona – ZN Industrija sever na območju LIK in ZN

Gospodarska cona v Celju za RPC Merx –
poslovni objekti ob Mariborski cesti

I
Občinski svet mestne občine Celje odreja javno razgr-

nitev osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
Gospodarska cona – ZN Industrija sever na območju LIK in
ZN Gospodarska cona v Celju za RPC Merx – poslovni
objekti ob Mariborski cesti, ki ga je izdelal Razvojni center –
Planiranje, d.o.o., Celje, pod št. 221/98 in je v skladu s
prostorskimi sestavinami sprememb in dopolnitev dolgoroč-
nega plana občine Celje za obdobje od leta 1986 do 2000
(Uradni list RS, št. 18/91, 54/94) in srednjeročnega druž-
benega plana Občine Celje (Uradni list SRS, št. 40/86 in
Uradni list RS, št. 48/90).

II
Osnutek spremembe navedenega zazidalnega načrta

se nanaša na gradnjo poslovnih objektov ob Mariborski
cesti od Interspara do križišča s Trnoveljsko cesto v Celju.

III
Javna razgrnitev osnutka spremembe in dopolnitve za-

zidalnega načrta Gospodarska cona – ZN Industrija sever
na območju LIK in ZN Gospodarska cona v Celju za RPC
Mer× – poslovni objekti ob Mariborski cesti se začne osmi
dan od objave sklepa v Uradnem listu RS na sedežu KS
Gaberje in v prostorih Mestne občine Celje na Zavodu za
planiranje in izgradnjo Celje in traja 30 dni. Pripombe in
predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zain-
teresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana
javna obravnava, ki jo organizira Zavod za planiranje in iz-
gradnjo Celje. O datumu in kraju javne obravnave bo obveš-
čena KS Gaberje naknadno.

IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve lahko

pristojni organ KS posreduje pripombe in svoja stališča žu-
panu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se
šteje, da se KS strinja z osnutkom.

Pripombe in stališča iz prvega odstavka ter druge pri-
pombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe,
se pošiljajo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do
njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Občinskemu svetu
mestne občine Celje.

V
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 352-287/97
Celje, dne 30. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

mestne občine Celje
Lojze Oset  l. r.

2265. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu “Gospodarska cona v Celju”

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

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

odloka o zazidalnem načrtu “Gospodarska cona
v Celju”

Objavljam odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o zazidalnem načrtu “Gospodarska cona v Celju”, ki ga je
Občinski svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 30.
6. 1998.

Župan
Mestne občine Celje

Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.

Občinski svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in
40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Urad-
ni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93,
71/93, 44/97) in 17. člena statuta Mestne občine Celje
(Uradni list RS, št. 41/95) dne 30. 6. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o zazidalnem načrtu “Gospodarska cona v Celju”

1. člen
Zazidalni načrt Gospodarska cona v Celju (območji ZN

Industrija JUG in ZN Industrija SEVER ter Dolgo polje I in
CRC Golovec – projekt Razvojni center Celje št. 10/83,
odloki o “Gospodarski coni v Celju” – Uradni list SRS, št.
22/77, 22/78, 21/82, 6/83, 23/84, 14/86, 7/90 in
Uradni list RS, št. 17/92, 20/94, 39/94, 2/96, 30/96 in
23/97) se dopolni po projektu Razvojnega centra – Planira-
nje, d.o.o., Celje, št. 01/98, ki je v skladu s prostorskimi
sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje
od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88 in
Uradni list RS, št. 18/91, 54/94) in s prostorskimi sestavi-
nami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za
obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št.
40/86 in Uradni list SRS, št. 48/90).

2. člen
2. člen odloka o Gospodarski coni v Celju (Uradni list

SRS, št. 14/86) se spremeni tako, da se na koncu drugega
odstavka doda nov odstavek, ki glasi:

Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se nana-
šajo na del kompleksa bivše tovarne KLIMA, kjer se spreme-
ni namenska raba obstoječih objektov z možnostjo rekon-
strukcij, prizidkov in nadzidav ter zunanje ureditve.

3. člen
3. člen odloka se dopolni z novim odstavkom, ki glasi:
Površina spremembe zazidalnega načrta znaša 1,9 ha

in zajema objekte: Klima, Alpeks ter hale lastnikov Šeško,
Kajtna, Urankar, Križnik in Brkič.

4. člen
4. člen odloka se dopolni z naslednjim novim odstav-

kom:
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Meja ureditvenega območja spremembe zazidalnega
načrta poteka po severnem robu parcele št. 1545/6, po
severnem robu objekta 1543/1, nato po vzhodnem robu
objekta št. 1543/1, po vzhodnem robu parcele št. 1542/8,
po zahodnem in južnem robu parcele št. 1542/1, oziroma
severnem robu objekta št. 1531/4, 1531/3, po vzhodnem
robu parcele št. 1527/2, na jugu seka parceli 1526/2 in
1719/5, nato se obrne proti zahodu po robu parcele
1579/3, dalje po južnem robu parcele 1719/6, po zahod-
nem robu parcele 1553/4 in se zaključi v izhodiščni točki
na parceli 1545/6 k. o. Spodnja Hudinja.

5. člen
5. člen odloka se dopolni z novimi odstavki, ki glasijo:
Območje spremembe zazidalnega načrta je namenje-

no še vedno gospodarskim dejavnostim:
OBMOČJE ALPEKS
Obstoječi objekt – skladišče za steklo, porcelan, kera-

miko in izdelke iz nerjavečega jekla je predviden za adapta-
cijo.

Predvideni objekt na severnem delu – visokoregalno
skladišče v dimenzijah 20,50 m × 47 in višinskim gabaritom
do slemena ca. 12 m, naklon strehe je lahko poljuben,
fasade obdelane z aluminij ploščami, streha pa je lahko tudi
ravna.

Predvideni objekt na južni strani za malo in veleprodajo
v enakih dimenzijah kot obstoječi objekt, v višinskih gabari-
tih pa ga lahko presega, streha pa je lahko v poljubnem
naklonu ali ravna.

Med regalnim skladiščem in severnim delom obstoje-
čega objekta je predvidena nakladalna rampa.

OBMOČJE NEKDANJEGA OBJEKTA KLIMA – HALA
EUROAE

Šeško – izdelava sveč
Kajtna – skladišče, veleprodaja keramike
Urankar, d.o.o. – kleparsko skladiščna dejavnost
Urankar, s.p. – kleparsko skladiščna dejavnost
Križnik – mizarstvo
Brkič – izdelava aluminijastega stavbnega pohištva in

steklarstvo
Obstoječi objekt je mogoče adaptirati ter po potrebi in

glede na razpoložljivi prostor zgraditi prizidke.
OBMOČJE KLIMA
Obstoječi objekt je namenjen proizvodnji klimatskih in

prezračevalnih naprav, skladišču in upravnim prostorom.
Na južni strani je mogoče po vsej dolžini zgraditi prizi-

dek in v širini ca. 6 m ter višini obstoječega objekta, arhitek-
tura pa se mora prilagoditi arhitekturi obstoječega objekta,
lahko pa je zgrajen tudi v sodobnejši arhitekturi in drugačnih
materialih.

PROMET
Dostopi do obravnavanega kompleksa so mogoči v

skladu z rešitvami veljavnega zazidalnega načrta po projektu
Razvojni center Celje, št. 10/83, do hale EUROAE pa zača-
sno preko kompleksa Klime.

Parkirišča za vsak kare morajo biti zgrajena na lastnem
dvorišču, dostopi v objekte pa skladni s spremembo zazidal-
nega načrta.

Posamezne komplekse je mogoče ograditi z ograjami,
ki jih je mogoče poljubno oblikovati, urediti zelenice in dre-
vesa v skladu s projekti zunanjih ureditev ter v čimvečji meri
ohraniti obstoječa drevesa.

KOMUNALNE NAPRAVE
Komunalne naprave, oziroma priključki nanje, morajo

biti zgrajene v skladu s projektom spremembe zazidalnega
načrta in soglasji posameznih soglasodajalcev.

TOLERANCE
Kot tolerance pri dejavnostih v posameznih karejih so

mogoče tudi spremembe le-teh v druge poslovne dejavnosti
v skladu s pogoji in zahtevami zakona o varstvu okolja.

Kot tolerance so mogoče tudi smiselne spremembe
gabaritov posameznih objektov in zunanje ureditve.

6. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled

vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Ce-
lje.

7. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pri-

stojne inšpekcijske službe.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 352-72/98
Celje, dne 30. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

2266. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta Lava II – Ingrad

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

S K L E P
o objavi sklepa o javni razgrnitvi osnutka

sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
Lava II – Ingrad

Objavljam sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta Lava II – Ingrad, ki ga je
Občinski svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 30.
6. 1998.

Župan
Mestne občine Celje

Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o ureja-
nju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86; Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 52/93, 56/93, 71/93, 44/97) je sprejel Občinski
svet mestne občine Celje na seji dne 30. 6. 1998

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb

in dopolnitev zazidalnega načrta Lava II – Ingrad

I
Občinski svet mestne občine Celje odreja javno razgr-

nitev osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
Lava II – Ingrad, ki ga je izdelal Razvojni center – Planiranje,
d.o.o., Celje, pod št. 44/97 in je v skladu s prostorskimi
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sestavinami sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana
Občine Celje za obdobje od leta 1986 do 2000 (Uradni list
RS, št. 18/91, 54/94) in srednjeročnega družbenega pla-
na Očine Celje (Uradni list SRS, št. 40/86 in Uradni list RS,
št. 48/90).

II
Osnutek sprememb navedenega zazidalnega načrta se

nanaša na spremembo namembnosti delavnic in skladišč v
trgovsko-poslovne in proizvodne dejavnosti ter možnost grad-
nje novih objektov v bivšem kompleksu Ingrada.

III
Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev zazi-

dalnega načrta Lava II – Ingrad se začne osmi dan od objave
sklepa v Uradnem listu RS na sedežu KS Lava in v prostorih
Mestne občine Celje na Zavodu za planiranje in izgradnjo
Celje in traja 30 dni. Pripombe in predloge na javno razgr-
njeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne
razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo
organizira Zavod za planiranje in izgradnjo Celje. O datumu
in kraju javne obravnave bo obveščena KS Lava naknadno.

IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve lahko

pristojni organ KS posreduje pripombe in svoja stališča žu-
panu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se
šteje, da se KS strinja z osnutkom.

Pripombe in stališča iz prvega odstavka ter druge pri-
pombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe,
se pošiljajo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do
njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Občinskemu svetu
mestne občine Celje.

V
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 352-157/98
Celje, dne 30. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

2267. Spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine
Celje

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

S K L E P
o objavi sprememb in dopolnitev statuta Mestne

občine Celje

Objavljam spremembe in dopolnitve statuta Mestne ob-
čine Celje, ki jih je sprejel Občinski svet mestne občine
Celje na seji dne 29. 6. 1998.

Župan
Mestne občine Celje

Jože Zimšek l. r.

Občinski svet mestne občine Celje je na podlagi 64.
člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94, 14/95, 26/97 in 70/97) in 17. člena statuta Mest-
ne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96 in 37/97)
na seji dne 29. 6. 1998 sprejel

S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E
statuta Mestne občine Celje

1. člen
V 1. točki 12. člena statuta Mestne občine Celje (Urad-

ni list RS, št. 41/95, 77/96 in 37/97) se besedi “občinski
svet” nadomestita z besedama “mestni svet”.

Navedeni besedi se v ustreznem sklonu spremenita
tudi v celotnem nadaljnjem besedilu statuta in statutarnih
sklepih.

2. člen
V 27. členu se vstavi nova šesta alinea, ki glasi:
“– sprejema sklepe o javni razgrnitvi prostorskih izved-

benih aktov ter njihovih sprememb in dopolnitev,”.
Dosedanja šesta, sedma, osma, deveta, deseta, enaj-

sta, dvanajsta in trinajsta alinea, postanejo sedma, osma,
deveta, deseta, enajsta, dvanajsta, trinajsta in štirinajsta ali-
nea.

3. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta pričnejo veljati

naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01300-1/95
Celje, dne 29. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

ČRNOMELJ

2268. Odlok o taborjenju v Občini Črnomelj

Na podlagi drugega in četrtega odstavka 29. člena
zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 5. in 25.
členu zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 25/83, 36/83,
42/85, 2/86, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91,
13/93, 61/96, 35/97) in 13. in 19. člena statuta Občine
Črnomelj (Uradni list RS, št. 39/95, 65/95) je Občinski
svet občine Črnomelj na seji dne 29. junija 1998 sprejel

O D L O K
o taborjenju v Občini Črnomelj

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
Ta odlok določa območja, način in pogoje taborjenja v

Občini Črnomelj.

2. člen
V tem odloku posamezni pojmi pomenijo:
1. “tabor” je skupek šotorov (tri ali več) za začasno

bivanje na prostem;
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2. “taborni prostor” je prostor, ki je namenjen za tabor-
jenje oziroma je dovoljeno taboriti;

3. “taboriti” pomeni bivati v šotoru na prostem, ne
glede na število šotorov, razen v kampih;

4. “tabornik” je oseba, ki tabori, ne glede na to ali je
član taborniške ali druge ustrezne organizacije;

5. “organizator taborjenja” je fizična ali pravna oseba,
ki organizira taborjenje, ne glede na to, ali je za to dejavnost
registrirana;

6. “organizirano skupno bivanje oseb” je taborjenje, ki
jih organizirajo Zveza tabornikov Slovenije ali Združenje slo-
venskih katoliških skavtinj in skavtov oziroma njihove organi-
zacijske enote, šole v okviru svojih programov in raziskoval-
ne ustanove;

7. “dokumentacija o taboru” obsega podatke o organi-
zatorju taborjenja in odgovorni osebi organizatorja, čas ta-
borjenja, poimenski seznam članov tabora z letnico rojstva,
opredelitev lokacij šotorov in lokacij kemičnih stranišč;

8. “vzpostavitev v prvotno stanje” pomeni odstranitev
vseh začasnih objektov, kemičnih stranišč, improviziranih
naprav in očiščenje tabornega prostora in odvoz odpadkov.

II. OBMOČJE IN POGOJI ZA TABORJENJE

3. člen
Na območju Občine Črnomelj je dovoljeno, na podlagi

predhodno pridobljenega upravnega dovoljenja, taboriti na
naslednjih lokacijah, ki so predvidene po prostorsko uredi-
tvenih pogojih kot šotorišča oziroma kampi:

– k.o. Stari trg ob Kolpi; lokacija – Prelesje; parc. št.
225, 226, 268/2, 271/2, 283 in delne 269/1, 269/2,
270, 271/1, 271/2, 272/1, 272/3, 283, 284/2, 284/1,
275, 282/2, 282/1, 281/1, 280/1, 280/2;

– k.o. Stari trg ob Kolpi; lokacija – Kot; parc. št. 120,
121, 122, 124, 125, 126;

– k.o. Radenci; lokacija – Gor. Radenci: parc. št.
1086/1, 1086/2, 1091/1, 1091/2, 1093/1, 1093/2,
1094/1, 1094/2, 1096, 1097;

– k.o. Damelj; lokacija – pod vasjo Damelj; parc. št.
57, 58, 59, 61, 63, 64/1, 64/2, 65, 66, 67,68;

– k.o. Učakovci; lokacija – Otok; parc. št. 661 in 662;
– k.o. Vinica; lokacija – Vinica; parc. št. 37/1 in 37/7;
– k.o. Marindol; parc. št. 44 in 45/1;
– k.o. Adlešiči; – lokacija nad “Tržokovim “ slapom

parc. št. 4279/1 in 4279/2;
– k.o. Adlešiči; lokacija – Pobrežje; parc. št. 757 in

760;
– k.o. Adlešiči; lokacija – Dolenjci; parcelna št. 800

do 807, 820 do 825, 825/1, 825/2, 828, 829, 831,
832, 835, 836, 837, 838, 848 do 852;

– k.o. Adlešiči; lokacija – Fučkovci; parcelna št.
1077/1, 1077/2 in 1076;

– k.o. Griblje; lokacija – Dragoši; parcelna št. 2773/1
in 2773/2;

– k.o. Griblje; lokacija – Griblje; parc. št. 820/3, 855,
857, 858, 861, 862 in 863;

– k.o. Griblje; lokacija – naselje Griblje parc. št. 974
do 979, 982 do 987, 988/1 in 988/2;

– k.o. Griblje; lokacija – naselje Griblje; parcelna št.
113/1 in 113/2;

– k.o. Golek; lokacija – Krajinski park Lahinja; parc. št.
2624/1.

V taborni prostor se ne sme vključevati obrežni pas ob
vodotokih v širini od 5 oziroma do 10 m.

Na ostalem območju Občine Črnomelj je taborjenje
prepovedano.

Izjemoma se dovoli nove lokacije tabornih prostorov,
tako imenovane izjemne lokacije v primeru, ko organizator s
pismenim soglasjem občinske pristojne službe dokaže, da
so vse po tem odloku legalne lokacije v sezoni zasedene.
Izjemoma se dovoli taborjenje tudi na ostalih območjih, če
gre za taborjenje oziroma postavitev tabora v sklopu javne
prireditve, množičnega zborovanja ali srečanja na prostem
in taborjenja ne traja dlje kot 3 dni oziroma izjemoma s
soglasjem občinske pristojne službe do 14 dni.

Na legalnih lokacijah navedenih v tem členu je prepo-
vedano postavljati stalne objekte. Za postavitev začasnih
objektov je potrebno pridobiti ustrezno dovoljenje upravne-
ga organa.

4. člen
Na legalnih lokacijah navedenih v 3. členu je dovoljeno

taboriti le na podlagi taborjenja, ki ga izda Upravna enota
Črnomelj.

Dovoljenje za taborjenje se lahko izda le:
– če gre za začasno organizirano skupno bivanje oseb,

pod mentorskim vodstvom;
– če je namen tabora vzgojni, znanstveno-raziskovalni

in izobraževalni.

5. člen
Dovoljenje upravne enote se lahko izda, če so izpolnje-

ni naslednji splošni pogoji:
– soglasje lastnika zemljišča,
– soglasje Občine Črnomelj v katerem se predpiše

dovoljen obseg tabornega prostora, dovoljeno oziroma pred-
pisano opremljenost tabornega prostora,

– soglasje zdravstvenega inšpektorata,
– potrdilo oziroma izjavo o ustreznem zagotovljenem

praznjenju in čiščenju kemičnih sanitarjev,
– za taborjenje na izjemnih lokacijah še mnenje ZVNKD

Novo mesto.

6. člen
Taborjenje se lahko izvaja pod naslednjimi posebnimi

pogoji:
– da število taborečih ne presega zmogljivosti taborne-

ga prostora,
– da se zadovolji uporaba zadostnega števila kemičnih

stranišč,
– da se zagotovi zbiranje in odvoz odpadkov,
– da se zagotovi parkiranje na parkiriščih ali v skladu z

odredbo o prepovedi vožnje v naravnem okolju.
Splošni in posebni pogoji morajo biti navedeni v dovo-

ljenju iz prvega odstavka 4. člena.

7. člen
Organizator taborjenja mora najpozneje tri dni pred

postavitvijo oziroma odstranitvijo tabora obvestiti komunal-
nega nadzornika Občine Črnomelj, katere predstavnik je
prisoten pri postaviti in odstranitvi tabora.

Organizator je dolžan upoštevati navodila komunalne-
ga nadzornika.

Organizator taborjenja mora po končanem taborjenju
oziroma odstranitvi tabora zemljišče na svoje stroške vzpo-
staviti v prvotno stanje. Za to je soodgovoren tudi lastnik
zemljišča kolikor ni ta že organizator taborjenja. Kolikor tega
ne stori organizator ali lastnik zemljišča, zemljišče vzpostavi
v prvotno stanje, na podlagi odredbe komunalnega nadzor-
nika občine ali druge pooblaščene osebe organ, ki je pristo-
jen za nadzor, pooblaščena organizacija na stroške organi-
zatorja.
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8. člen
Organizator taborjenja mora v roku 3 dni po pričetku

taborjenja pristojnemu organu občine – občinski upravi po-
sredovati dokumentacijo o taboru.

III. NADZOR

9. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka imajo: Ko-

munalni nadzornik Občine Črnomelj, pristojne službe Inš-
pektorata RS za okolje in prostor in Zdravstvenega inšpekto-
rata RS, ter policija.

10. člen
Pooblaščene osebe organov iz 9. člena tega odloka

lahko pri izvajanju nadzora zahtevajo na vpogled dovoljenje
za taborjenje in dokumentacijo o taboru.

IV. KAZENSKE DOLOČBE

11. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje

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

1. organizira ali omogoči taborjenje na območju, kjer je
prepovedano taboriti (3. člen);

2. organizira ali omogoči taborjenje brez dovoljenja
Upravne enote Črnomelj (prvi odstavek 4. člena);

3. omogoči taborjenje osebam v nasprotju z določili
4. člena;

4. tabori v nasprotju s pogoji, ki so določeni v izdanem
dovoljenju (5. člen) in so v nasprotju s posebnimi pogoji
(6. člen);

5. po končanem taborjenju oziroma odstranitvi tabora
zemljišča ne vzpostavi v prvotno stanje (tretji odstavek 7. čle-
na).

Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se na mestu prekrš-
ka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, če stori
prekršek iz 1., 2., 3., 4. in 5. točke prvega odstavka.

12. člen
Z denarno kaznijo najmanj 70.000 tolarjev se kaznuje

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

1. tri dni pred postavitvijo in odstranitvijo tabora o tem
ne obvesti komunalnega nadzornika Občine Črnomelj (prvi
odstavek 7. člena);

2. ne upošteva navodil komunalnega nadzornika
Občine Črnomelj (drugi odstavek 7. člena);

3. pristojnemu organu občine v treh dneh po pričetku
taborjenja ne posreduje dokumentacije o taboru (8. člen).

Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se na mestu prekrš-
ka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, če stori
prekršek iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka.

13. člen
Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se na mestu prekrš-

ka kaznuje fizična oseba, če:
1. tabori na območju, kjer je to prepovedano (3. člen);
2. ne vzpostavi zemljišča, na katerem je taboril, v prvot-

no stanje (tretji odstavek 7. člena).

V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 332-29/98
Črnomelj, dne 29. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj

Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.

DOL PRI LJUBLJANI

2269. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 1998

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94) in 20. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; z dopolnitvami in spremembami)
ter 16. člena statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS,
št. 43/95 in 27/96) je Občinski svet občine Dol pri Ljubljani
na 33. seji dne 30. 6. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 1998

1. člen
Spremeni se 3. člen navedenega odloka, ki se po

novem glasi:
Skupni  prihodki  proračuna  za  leto 1998  znašajo

301,621.000 SIT in se razporedijo za:
– financiranje zagotovljene porabe 229,131.000 SIT
– financiranje drugih

dogovorjenih nalog 66,700.000 SIT
– stalna proračunska rezerva 1,590.000 SIT
– tekoča proračunska rezerva 4,200.000 SIT

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 40502-1/98
Dol pri Ljubljani, dne 30. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Dol pri Ljubljani
Anton Silvester Zupan l. r.

2270. Odlok o komunalnem nadzoru v Občini Dol pri
Ljubljani

Na podlagi 9. in 16. člena statuta Občine Dol pri Ljub-
ljani (Uradni list RS, št. 43/95 in 27/96) ter skladno z
21. členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/94 s spremembami in dopolnitvami), 97. členom zako-
na o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) ter 3. in 25.
členom zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83 s



Uradni list Republike Slovenije Št. 50 / 10. 7. 1998 / Stran 3603

spremembami in dopolnitvami) je Občinski svet občine Dol
pri Ljubljani na 33. seji dne 30. 6. 1998 sprejel

O D L O K
o komunalnem nadzoru v Občini Dol pri Ljubljani

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se določajo pristojnosti, naloge in or-

ganiziranost izvajanja komunalnega nadzora na območju Ob-
čine Dol pri Ljubljani.

2. člen
Komunalni nadzor obsega izvajanje predpisov Občine

Dol pri Ljubljani, posebej na področjih:
– javnega reda in miru,
– varstva okolja,
– urejenosti naselij,
– urejenosti, vzdrževanja in varovanja javnih površin,
– ustavljanje in parkiranje v naseljih,
– ravnanja z opuščenimi motornimi vozili, ter počitniš-

kimi prikolicami,
– ravnanja z odpadki,
– odvajanja in čiščenja odpadnih padavinskih voda,
– oskrbe naselij z vodo,
– označevanje cest, ulic, naselij in zgradb,
– neprometnih znakov, reklamnih napisov in plakatira-

nja,
– pokopališkega reda,
– zimske službe,
– uporabe zastave in grba,
– drugih področij, ki jih določajo občinski predpisi ali je

tako določeno tudi s predpisom države.

3. člen
Komunalni nadzor izvajajo pooblaščene osebe na po-

dročjih v obsegu in s pooblastili, ki so določene s tem
odlokom ali z drugimi predpisi Občine Dol pri Ljubljani oziro-
ma države.

Pooblaščene osebe komunalnega nadzora izvajajo tudi
posamezna dejanja in strokovne naloge v zvezi z inšpekcij-
skim nadzorom na podlagi pooblastil pristojnih državnih
upravnih organov.

II. ORGANIZACIJA

4. člen
Komunalni nadzor oziroma njegovo izvajanje sodi v

pristojnost Občinskega urada občine Dol pri Ljubljani.
Število delovnih mest, stopnja izobrazbe ter drugi po-

sebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati delavci za izvajanje
komunalnega nadzora se določi z aktom o organizaciji in
sistematizaciji delovnih mest občinskega urada.

Posamezne naloge komunalnega nadzora lahko izvaja-
jo tudi drugi pogodbeni delavci po pooblastilu župana.

5. člen
Naloge komunalnega nadzora lahko izvajajo na podlagi

koncesije tudi pravne in fizične osebe, če imajo registrirano
izvajanje te dejavnosti.

Pravne in fizične osebe lahko opravljajo komunalni nad-
zor le v okviru pravic in obveznosti, ki so določene s konce-
sijskim aktom. Ne smejo pa opravljati nadzora na področju,
ki ga na področju nadzora opravljajo same.

6. člen
Osebe, ki izvajajo komunalni nadzor morajo imeti služ-

beno izkaznico ali potrdilo, ki jih pooblašča za izvajanje
nadzora, so uniformirane ali nosijo vidne oznake.

III. PRISTOJNOSTI

7. člen
Oseba, ki izvaja komunalni nadzor ima pri izvajanju

nadzora, ko ugotovi kršitev predpisa pravico in dolžnost:
– opozoriti na lažje formalne kršitve predpisov,
– legitimirati kršitelja,
– mandatno kaznovati in izterjati izrečeno mandatno

kazen,
– izdati plačilni nalog,
– predlagati uvedbo postopka o prekršku,
– naznanjati gospodarske postopke oziroma kazniva

dejanja, ki jih zazna,
– dati ustni ali pisni nalog za odpravo nepravilnosti,
– obveščati pristojne organe, če meni, da so potrebni

ukrepi in za ukrepanje sam ni pristojen,
– odrediti blokado ali odvoz vozila,
– opraviti dejanja in strokovne naloge v zvezi z izvaja-

njem pooblastil državnih upravnih organov.

8. člen
Zaradi uspešnega ukrepanja zoper napačno parkiranje

vozil lahko odredi pooblaščena oseba za izvajanje komunal-
nega nadzora ukrepe za blokiranje vozil s posebnimi napra-
vami, ali odvoz vozil, ki nepravilno parkirajo ali parkirajo na
javnih površinah, ki temu niso namenjene.

9. člen
Organi, organizacije in posamezniki so dolžni osebi, ki

izvaja komunalni nadzor omogočiti nemoteno opravljanje
komunalnega nadzora in izvajanje posameznih dejanj ter
strokovnih nalog v zvezi z izvajanjem inšpekcijskega nadzora
po pooblastilu državnih upravnih organov, nuditi potrebno
pomoč, dajati podatke in obvestila ter omogočiti vstop v
objekte, prostore oziroma dostop do naprav, ki jih nadzira.

10. člen
V primerih, da tisti, ki mu je naložen ukrep tega ukrepa

ne izvrši oziroma ga ne izvrši v celoti ali v določenem roku,
lahko občinski urad odloči, da to opravi druga oseba ali
organizacija na stroške zavezanca.

Oseba, ki izvaja komunalni nadzor lahko zahteva pri
svojem delu, zaradi lastne varnosti in vzpostavitve reda, po-
moč policije.

IV. KAZENSKE DOLOČBE

11. člen
Z denarno kaznijo od 5.000 do 60.000 SIT se kaznuje

za prekršek posameznik:
– ki se noče legitimirati ali noče dati potrebnih obvestil

osebi, ki izvaja komunalni nadzor, ali se nedostojno vede do
osebe, ki izvaja komunalni nadzor, ali se nedostojno vede
do osebe, ki izvaja komunalni nadzor ob uradnem postopku,

– ki preprečuje osebi, ki izvaja komunalni nadzor izvr-
ševanje uradne naloge, za katero je pooblaščena ali jo pri
tem ovira,

– ki ne izvrši zakonito odrejenega ukrepa osebe, ki
izvaja komunalni nadzor.
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Za prekršek iz prvega odstavka tega člena se kaznuje
pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti z denarno kaznijo od
60.000 do 360.000 SIT.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 35201-002/98
Dol pri Ljubljani, dne 30. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Dol pri Ljubljani
Anton Silvester Zupan l. r.

IG

2271. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 1998

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94), ter 20. in 29. člena zakona o lokalni
samoupravi in na podlagi 16. člena statuta Občine Ig (Urad-
ni list RS, št. 26/95) je Občinski svet občine Ig na 35. redni
seji dne 28. 5. 1998 sprejel

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

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

besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za fi-
nanciranje zagotovljene porabe in drugih nalog v Občini Ig (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
obveznostmi.

3. člen
Občinski proračun sestavljata bilanca prihodkov in od-

hodkov in račun financiranja.
V računu financiranja se izkazujejo obveznosti občine

in zadolževanje občine, ki je povezano s financiranjem salda
bilance prihodkov in odhodkov.

Bilanca prihodkov in odhodkov:
– prihodki 439,614.446 SIT
– odhodki 472,018.028 SIT
– račun financiranja 32,403.582 SIT.
Pregled prihodkov in odhodkov občinskega proračuna

je prikazan v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni
del občinskega proračuna.

4. člen
Vsi prihodki, ki jih uporabniki sredstev občinskega pro-

računa ustvarjajo s svojo dejavnostjo, so prihodek proraču-
na, če ni s tem odlokom drugače določeno.

5. člen
Od vseh prihodkov občinskega proračuna se v prora-

čunsko rezervo občine izloča 0,5% sredstev.

O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz
prvega odstavka 12. člena zakona o financiranju občin do
višine 500.000 SIT odloča župan.

6. člen
Uporabniki sredstev proračuna so dolžni uporabljati

dodeljena sredstva le za namene, ki so opredeljeni v bilanci
prihodkov in odhodkov.

Župan mora v primeru, da je ugotovljena neracionalna
poraba dodeljenih sredstev pri posameznem proračunskem
porabniku, začasno (s soglasjem občinskega sveta pa do-
končno) ustaviti financiranje posamezne proračunske po-
stavke.

Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega
proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proraču-
nom določena sredstva za posamezne namene.

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

potrebna dodatna sredstva na posamezni postavki, ki jih ob
sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, lahko
občinski svet na predlog župana odloči, da se dodatna
sredstva namenijo iz druge postavke proračuna.

Kolikor zaradi prenosa sredstev med postavkami ni
ogroženo izvajanje nalog posameznega področja, v katerem
so bila sredstva prerazporejena, odloča o taki začasni pre-
razporeditvi župan.

8. člen
Sredstva tekoče rezerve se dodeljujejo:
– za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu

niso zagotovljena sredstva,
– za naloge, za katere se med letom izkaže, da sred-

stva v proračunu niso planirana v zadostnem obsegu.
O uporabi sredstev tekoče rezerve do višine

500.000 SIT za posamezni namen odloča župan.

9. člen
Sredstva za plače se uporabnikom dodeljujejo enako-

merno v obliki mesečnih dotacij, sredstva za materialne
stroške in druge odhodke pa praviloma mesečno, vendar ob
hkratnem upoštevanju likvidnostnega položaja proračuna in
zapadlosti posameznih obveznosti.

Sredstva za amortizacijo se praviloma nakazujejo trime-
sečno.

Ob slabi likvidnostni situaciji proračuna župan lahko
začasno zmanjša ali ustavi izvajanje posameznih postavk
proračuna, ki direktno ne ogrožajo izvajanja nalog na posa-
meznem področju.

10. člen
O začasni uporabi tekočih likvidnostih proračunskih

presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zago-
tovitve tekoče likvidnosti proračuna odloča župan.

11. člen
Predvideno je zadolževanje občinskega proračuna za

namene in v višini, ki jo dopušča zakon o financiranju občin.
O zadolževanju proračuna odloča občinski svet.

12. člen
Vsa določila in načini poslovanja, ki niso opredeljena s

tem odlokom, se morajo izvajati v skladu z zakonodajo s
področja javnih financ.
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13. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejema, uporablja pa

se od 1. 1. 1998 dalje.

Št. 952
Ig, dne 28. maja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Ig
Janez Cimperman l. r.

LAŠKO

2272. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Laško za leto 1998

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98), 3. člena zakona o
financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97) in 23.
člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 34/95) je
Občinski svet občine Laško na seji dne 30. 6. 1998 sprejel

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

za leto 1998

1. člen
2. člen odloka o proračunu Občine Laško za leto 1998

(Uradni list RS, št. 3/98) se spremeni tako, da glasi:
“Proračun Občine Laško za leto 1998 je določen v

skupni višini 934,326.884,30 SIT, od tega:

v tisoč SIT

Bilanca prihodkov Račun
in odhodkov  financiranja

Prihodki  934.327 –

Odhodki  853.714  80.613

Presežek  80.613 –

Primanjkljaj – 80.613

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

2. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 403-208/97
Laško, dne 1. julija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Laško
Matevž Kolar l. r.

2273. Odlok o ureditvenem načrtu Marija Gradec KS
7/1 in del KS 7 južni del z Lahomnico

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in
71/93) in 23. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS,
št. 34/93) je Občinski svet občine Laško na seji dne 30.
junija 1998 sprejel

O D L O K
o ureditvenem načrtu Marija Gradec KS 7/1 in

del KS 7 južni del z Lahomnico

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejme ureditveni načrt Marija Gra-

dec KS 7/1 in del KS 7 južni del z Lahomnico za območje
poslovno-stanovanjske gradnje, veterinarske postaje, rekon-
strukcijo ceste v Lahomno in ceste v Radoblje, ureditev
mostov in Lahomnice in centra naselja ter prenovo obstoje-
čih objektov, ki ga je izdelal Razvojni center Planiranje Ce-
lje, d.o.o. pod št. proj. 049/98 maja 1998.

2. člen
Ureditveni načrt iz 1. člena tega odloka vsebuje:
Vsebina:
A) Tehnično poročilo
1. Splošne ugotovitve
2. Programska in prostorska izhodišča
3. Meja ureditvenega območja
4. Urbanistično-arhitektonska zasnova
5. Vodnogospodarske ureditve, prometno, komunalno

in energetsko omrežje
6. Obodna parcelacija
7. Ukrepi za varovanje okolja
8. Požarna varnost
9. Etapnost izvajanja

B) Soglasja in mnenja
1. Elektro Celje
2. Telekom Celje
3. Pivovarna Laško
4. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine
5. IBJ Januš
6. Elektro Turnšek
7. MOP-Uprava Republike Slovenije za varstvo narave

– izpostava Celje
8. RS-MZ-Zdravstveni inšpektorat
9. RS-MO-Inšpektorat RS za varstvo pred požarom in

drugimi nesrečami

C) Grafične priloge
1. Izrez iz DP M 1:5000
2. Situacija obstoječega stanja

z mejo ureditvenega načrta, predvidene
rušitve M 1:1000

3. Kopija katastrskega načrta M 1:2880
4. Arhitektonska zazidalna situacija M 1:1000
5. Geodetska kotirana situacija M 1:1000
6. Situacija komunalnih naprav M 1:1000
7. Podolžni profil ceste M 1:1000:100
8. Normali profil ceste Marija Gradec M 1:50
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II. MEJE OBMOČJA UREJANJA

3. člen
Meja ureditvenega načrta vključuje obstoječo cesto v

Lahomno v oddaljenosti ca. 80 m severno od obstoječega
mostu, Lahomnico zahodno od mostu do železnice, na jugu
poteka meja po meji ureditvenega območja ureditvenega
načrta za območje Marija Gradec (proj. št. 180/87-88) in
se na vzhodnem delu naselja obrne proti severu, prečka
Lahomnico in se ob njenem desnem bregu vključujoč do-
vozni priključek k dvema stanovanjskima objektoma priključi
izhodiščni točki na cesti.

Pred začetkom gradnje ceste in mosta je treba izvesti
detajlne geološke raziskave.

Meja obodne parcelacije:
Izhodiščna točka meje ureditvenega območja je na

vzhodnem robu ceste parc. št. 964/2 ca. 80 m severno od
obstoječega mosta preko Lahomnice. Od tu meja poteka
proti jugu po vzhodnem robu ceste, preko parcele 494 do
oddaljenosti 10 m od dovoznega priključka parc. št. 492/3,
kjer se obrne proti vzhodu vzporedno z Lahomnico in preč-
ka parcele 491/6, 491/7, 493/2 ter ob zahodnem in juž-
nem robu parc. št. 480/8 do mosta preko Lahomnice. Tu
se nadaljuje meja proti vzhodu po desnem bregu Lahomnice
do stavbišča 39, kjer prečka Lahomnico in parcelo 454 ter
cesto 964/3. Meja poteka proti zahodu po južnem robu
ceste 964/3, zahodnem robu parcel 331/1 in 332/5, nato
pa južno od stavbišča .328/3 proti zahodu preko parcel
331/4 in 331/2 do 332/1, kjer se obrne proti severu do
ceste 968/2. Ob južnem robu te ceste poteka meja proti
vzhodu do ceste 966/1, nadaljuje se po njenem vzhodnem
robu proti severu do ceste 964/3, kjer se obrne proti zaho-
du preko parcel 318 in 319 do železnice, prečka Lahomni-
co in po parceli 495 vrne do izhodiščne točke. Vse parcele
se nahajajo v k.o. Lahomšek.

Ureditveno območje meri 2,665 ha.

III. FUNKCIJA OBMOČJA UREJANJA

4. člen
Območje ureditvenega načrta je namenjeno gradnji

poslovno-stanovanjskih objektov, veterinarske postaje, re-
konstrukciji cest v Lahomno in Radoblje, ureditvi struge
Lahomnice s protipoplavnimi nasipi, zidovi in mostovi, pre-
novi obstoječih objektov in ureditvi centra naselja ter zelenih
površin na območju graščine.

5. člen
V ureditvenem območju so predvideni naslednji po-

segi:
– gradnja dveh stanovanjskih ali poslovno-stanovanj-

skih objektov,
– gradnja veterinarske postaje,
– adaptacija, nadzidava, dozidava ali sprememba na-

membnosti obstoječih objektov, nadomestna gradnja,
– sprememba namembnosti gospodarskega in stano-

vanjskega objekta na zemlj. parc. št. 328/4 in 328/3 k.o.
Lahomšek,

– rekonstrukcija ceste v Lahomno z gradnjo novega
mosta preko Lahomnice in ureditvijo avtobusnih postajališč,

– gradnja mosta preko Lahomnice za dovoz do stano-
vanjskega objekta na zemlj. parc. št. 480/10 in 480/18
k.o. Lahomšek,

– rekonstrukcija ceste v Radoblje,
– ureditev centra naselja,

– ureditev zelenih površin graščine po detajlnem pro-
jektu.

IV. POGOJI, ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE TER DOVOLJENJE TOLERANCE

6. člen
Pogoji za urbanistično in krajinsko oblikovanje območ-

ja ter arhitektonsko oblikovanje objektov in naprav so na-
sledji:

(1) gradnja stanovanjskih ali poslovno-stanovanjskih ob-
jektov:

– objekt tlorisnih gabaritov, ki so označeni v grafični
prilogi, s kletjo, pritličjem in izzidanim podstrešjem;

– obvezno upoštevanje gradbene linije, ki je določena
na podlagi odmikov od obstoječih objektov in komunikacij;

– streha dvokapnica, naklon 35 ali več, opečna kritina;
– arhitektonsko skladno oblikovane fasade;
– konstrukcija klasična ali montažna;
– pred začetkom gradnje je treba izdelati detajlne geo-

mehanske raziskave tal za določitev pogojev temeljenja;
(2) gradnja nadomestnih objektov, adaptacija, nadzi-

dava, dozidava in sprememba namebnosti obstoječih objek-
tov (razen graščine):

– v sklopu funkcionalnih zemljišč je dovoljena adapta-
cija, nadzidava, dozidava in sprememba namembnosti ob-
stoječih objektov ter nadomestna gradnja;

– novi in adaptirani objekti morajo biti oblikovno vskla-
jeni z obstoječimi objekti, kar velja za kritino, naklon strešin,
strešne zaključke, okenske in vratne odprtine ter fasade;

(3) gradnja pomožnih objektov:
– v sklopu funkcionalnih zemljišč je dovoljena gradnja

prizidkov ali samostojnostoječih pomožnih objektov za gara-
že, drvarnice, shrambe…

– objekti morajo biti primerno arhitektonsko oblikova-
ni;

(4) graščina:
– za vse posege na objektu graščine je treba pridobiti

predhodno soglasje Zavoda za varstvo naravne in kulturne
dediščine;

(5) gradnja veterinarske postaje:
– gradnja objekta v okviru tlorisnih gabaritov, prikaza-

nih v lokacijski dokumentaciji;
– predvidena etažnost pritličje, etaža, izkoriščeno pod-

strešje;
– streha dvokapnica, naklon 35 ali več, opečna kritina;
– zaradi izpostavljene lokacije morajo biti fasade pri-

merno oblikovane;
– pred začetkom gradnje je treba za pogoje temeljenja

izdelati detajlne geomehanske raziskave tal;
(6) ureditev centra naselja:
– asfaltirano parkirišče za 5 osebnih vozil;
– dimenzije parkinga 5 x 2,50 m;
– dovozni priključki do obstoječih objektov;
– avtobusni postajališči;
– ureditev zelenih površin;
(7) rekonstrukcija ceste v Lahomno:
– cesta širine 5 m z obojestransko asfaltno koritnico

širine 0,50 m;
– ureditev obojestranskih avtobusnih postajališč;
– gradnja novega mosta preko Lahomnice na trasi re-

konstruirane ceste;
– gradnja novega mosta preko Lahomnice za dovoz do

stanovanjske hiše;
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(8) rekonstrukcija ceste v Radoblje:
– cesta širine 4 m z obojestransko bankino širine

0,50 m;
(9) parcelne meje, ograje, zasaditev:
– meje funkcionalnih zemljišč so določene v grafičnih

prilogah;
– funkcionalna zemljišča so lahko omejena z živico;
– obvezna je zasaditev zelenega pasu južno od grašči-

ne in ob cesti v Radoblje;
– za ureditev okolice predvidenih objektov je treba iz-

delati načrt zunanje ureditve;
– za ureditev zelenih površin graščine je treba izdelati

detajlne načrte v soglasju z Zavodom za varstvo naravne in
kulturne dediščine;

– obvezna je zasaditev javnih zelenih površin v centru
naselja in ob levem bregu Lahomnice.

7. člen
Kot dovoljive tolerance pri pogojih za izrabo in kvaliteto

graditve posameznih objektov in infrastrukture ali drugih po-
segov v prostor se smatrajo spremembe tlorisnih gabaritov
objektov in tras infrastrukturnih vodov pod pogojem, da ne
predstavljajo večjih sprememb pri predpisanih ureditvah, da
ne ovirajo izvedbe koncepta pozidave in da bodo v skladu s
predpisi, zakoni, navodili in pravilniki, ki se nanašajo na
varovanje okolja ter da ne posegajo izven območja zazidal-
nega načrta. Pri poslovno-stanovanjskih objektih so kot tole-
rance dovoljene spremembe tlorisnih gabaritov na manjše
dimenzije in sprememba širine objekta do + 2 m pod pogo-
jem, da ostane razmerje med dolžino in širino objekta 1,5:1
do 2:1.

V. POGOJI PROMETNEGA, KOMUNALNEGA
IN ENERGETSKEGA UREJANJA TER DOVOLJENE

TOLERANCE

8. člen
Promet
Za cestno omrežje in ostale utrjene površine veljajo

naslednji pogoji:
– glavni napajalni cesti za ureditveno območje sta cesti

Laško–Lahomno in cesta v Radoblje;
– na južnem robu ureditvenega območja poteka servi-

sna cesta širine 4 m, ki povezuje cesto v Radoblje s centrom
naselja;

– nov dovozni priključek preko mosta na Lahomnici do
obstoječe stanovanjske hiše na desnem bregu vodotoka,

– izgradnja obojestranskega avtobusnega postajališča
ob cesti v Lahomno in ureditev hodnika za pešce od mosta
do avtobusnega postajališča v širini 1,60 m;

– ureditev parkirišča za 5 osebnih vozil v centru na-
selja;

– parkirni prostori za osebna vozila so predvideni na
funkcionalnih zemljiščih posameznih objektov;

– vse ceste, manipulacijske in parkirne površine se
odvodnjavajo s prečnimi skloni v predvidene požiralnike z
rešetko in dalje v Lahomnico;

– pred izgradnjo cestnega omrežja je treba izdelati pro-
jekte za izvedbo.

9. člen
Vodnogospodarske ureditve
Za vodnogospodarske ureditve veljajo naslednji po-

goji:
– izvedba odprtega jarka z dnom širine 0,60 m in na-

klonom brežin 1:1,5, ki je speljan v kanal Ø 800 z iztokom v
Lahomnico,

– izgradnja novega mosta na koti 220.60 na trasi ce-
ste Laško-Lahomno,

– izgradnja novega mosta za dovoz k stanovanjski hiši
s prevodnostjo 40 m3/s,

– izvedba visokovodnega nasipa oziroma zidu ob de-
snem bregu Lahomnice z izgradnjo jarka za odvod zalednih
vod,

– ureditev prepustov in struge na spodnjem delu hu-
dournika,

– odvajanje padavinskih vod v vodotok,
– končna izvedba ureditve Lahomnice bo usklajena s

projekti ureditve Savinje.

10. člen
Vodovodno omrežje
Za vodovodno omrežje veljajo naslednji pogoji:
– predvideni objekti so vezani na obstoječi vodovod, ki

ga bo potrebno delno rekonstruirati v skladu s soglasjem
upravljalca,

– namestiti je treba nadzemne hidrante za zagotovitev
požarne varnosti,

– trase obstoječega vodovoda in predvidenega hidrant-
nega omrežja so razvidne iz grafičnih prilog sprememb in
dopolnitev ZN,

– pred izgradnjo predvidenega hidrantnega omrežja je
treba izdelati projekte za izvedbo.

11. člen
Kanalizacijsko omrežje
Za kanalizacijsko omrežje veljajo naslednji pogoji:
– izgradnja kanalizacijskega omrežja z zbirnim kanalom

na levem bregu Lahomnice do zbirnega kanala komunalnih
odplak Laškega ob Savinji;

– predviden je ločen sistem kanalizacije,
– vse odpadne vode v priključnem jašku na javno kana-

lizacijo morajo ustrezati poslovniku o odvajanju in čiščenju
odpadnih voda,

– izdelati je treba projekte za izvedbo.

12. člen
Plinovodno omrežje
Za plinovodno omrežje veljajo naslednji pogoji:
– gradnja plinovodnega omrežja,
– obvezna je priključitev novih objektov na plinovodno

omrežje,
– pred izgradnjo plinovodnega omrežja je potrebno iz-

delati projekte za izvedbo.

13. člen
Električno omrežje
Za električno omrežje veljajo naslednji pogoji:
– objekti se bodo oskrbovali z električno energijo iz

obstoječih transformatorskih in razdelilnih postaj,
– za prestavitve in izgradnjo elektroenergetskega

omrežja je potrebno izdelati projekte.

14. člen
Telefonsko omrežje
Objekti v ureditvenem območju bodo priključeni na

obstoječe telefonsko omrežje, skladno s pogoji upravljalca.

15. člen
KRS
Na ureditvenem območju je predvidena izgradnja ka-

belskega razdelilnega sistema.
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16. člen
Odpadki
Odpadki se bodo zbirali na določenih prostorih. More-

bitni posebni odpadki se bodo zbirali v skladu z veljavno
zakonodajo in odvažali na deponije posebnih odpadkov.

VI. REŠITVE VAROVANJA OKOLJA

17. člen
(1) Varovanje voda:
Območje urejanja se ne nahaja v območju varstvenih

pasov vodnih virov. Kanalizacija bo izvedena v ločenem
sistemu. Meteorne vode s parkirnih površin je treba pred
izpustom v kanalizacijo očistiti preko lovilca olj in maščob.

Sanitarne odplake bodo odvajane v javno kanalizacij-
sko omrežje.

(2) Ukrepi za preprečitev prekomernega hrupa:
Ureditveno območje se nahaja v III. območju naravne-

ga in življenjskega okolja, kjer so dovoljene maksimalne
mejne vrednosti 50 dBA ponoči in 60 dBA podnevi.

(3) Varovanje zraka:
Pri vseh posegih v prostor morajo biti predvideni ele-

menti varovanja pred prekomernim onesnaževanjem zraka.
Kot energetski vir je predviden plin.

(4) Odpadki:
Komunalni odpadki se bodo zbirali v posebnih poso-

dah – zabojnikih in odvažali na komunalno deponijo. Zbirno
mesto mora biti dostopno vozilom komunalnega podjetja.

(5) Požarno varstvo:
Dostopi in dovozi omogočajo dovoz interventnih vozil

in izpolnjujejo pogoje za varen umik.
Odmiki med objekti preprečujejo širjenje požara.
Oskrba za gašenje z vodo je predvidena preko hidrant-

nega omrežja z nadzemnimi hidranti.

VII. DRUGI POGOJI POMEMBNI ZA IZVEDBO

18. člen
Rušitve
Za rušenje so predvideni objekti na zemlj. parc. št.

995 k.o. Lahomšek.

19. člen
Pri izvajanju vseh posegov v prostor je potrebno upo-

števati varovalne koridorje prometne, komunalne, vodno-
gospodarske in energetske infrastrukture, objektov in na-
prav. Pri vseh posegih v prostor je potrebno predhodno
pridobiti soglasje njihovih upravljalcev.

VIII. ETAPNOST IZVAJANJA

20. člen
Ureditveni načrt iz 1. člena tega odloka se lahko izvaja

v več etapah.
Posamezne faze se morajo izvesti kot celota in po

določilih tega odloka. Vsako posamezno fazo je potrebno
zgraditi z vsemi elementi zunanje ureditve in tako, da ne bo z
ničemer poslabšala ekološkega stanja.

Komunalna, prometna, vodnogospodarska in energet-
ska ureditev, ki lahko neposredno vpliva na varovanje oko-
lja, mora biti dokončno urejena s posamezno fazo gradnje in
investicije.

21. člen
Zemljišče znotraj meje, opisane v 3. členu tega odloka

in posamezni objekti in naprave znotraj meje lahko ohranjajo
do pričetka izgradnje sedanjo rabo. Namembnost zemljišč,
ki se ne zazidajo v 1. in ostalih fazah, ostane nespreme-
njena.

IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV

22. člen
Investitor je dolžan sočasno z izgradnjo posameznih

faz zaključiti zunanjo ureditev objekta.
Osnovna obveznost investitorja je, da prepreči vse ne-

gativne vplive na okolje, ki lahko nastanejo pri gradnji novih
objektov.

Pri izdelavi investicijsko tehnične dokumentacije mora-
jo biti upoštevane vse zahteve soglasodajalcev.

X. KONČNI DOLOČBI

23. člen
Ureditveni načrt iz 1. člena tega odloka je stalno na

vpogled vsem zainteresiranim pri pristojnem upravnem orga-
nu.

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

nem listu R Slovenije.

Št. 352-1/97-02
Laško, dne 30. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Laško
Matevž Kolar l. r.

2274. Sklep o določitvi cene programov v javnem
zavodu vrtec Laško

Občinski svet občine Laško je na 34. seji dne 30.
junija 1998 na podlagi 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96), pravilnika o plačilih staršev za programe
vrtca (Uradni list RS, št. 44/96 in 1/98) in 23. člena statuta
Občine Laško (Uradni list RS, št. 34/95) sprejel

S K L E P
o določitvi cene programov v javnem zavodu

vrtec Laško

I
Cene programov predšolske vzgoje, preračunane na

dvanajst mesecev, v Občini Laško znašajo:
SIT

1. celodnevni program predšolske
vzgoje v rednih oddelkih 35.920

2. celodnevni program razvojnega
oddelka (preračunano na minimalni
normativ – 3 otroci na oddelek) 175.640

3. poldnevni program predšolske
vzgoje v rednih oddelkih 26.940
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SIT
4. skrajšan program priprave na šolo 6.336
5. program Cicibanovih uric 1.718
6. urno varstvo 220

II
Plačilo staršev za mesečni program Cicibanovih uric

predstavlja 50% cene tega programa in znaša 860 SIT.

III
Cene iz prve, druge in tretje točke tega sklepa so

veljavne od 1. 9. 1998 dalje.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o

določitvi cen programov v javnem zavodu Vrtec Laško, št.
602-204/97 z dne 1. 10. 1997.

IV
Sklep je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 64101-6/98-5-1
Laško, dne 30. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Laško
Matevž Kolar l. r.

LENART

2275. Odlok o priznanju Občine Lenart

Na podlagi 8. in 21. člena statuta Občine Lenart (Urad-
ni list RS, št. 33/95 in 75/96) je Občinski svet občine
Lenart sprejel 4. 12. 1997

O D L O K
o priznanjih Občine Lenart

I. SKUPNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa vrste priznanj Občine Lenart, pogoje

in način njihovega podeljevanja.

2. člen
Priznanja Občine Lenart so:
1. Častni občan Občine Lenart
2. Lenarški grb
– zlati
– srebrni
– bronasti
3. Plaketa Občine Lenart

3. člen
Priznanja Občine Lenart se podeljuje posameznikom,

skupinam ljudi, podjetjem, zavodom, organizacijam in skup-
nostim ter društvom.

Vsi našteti iz prejšnjega odstavka lahko dajejo tudi po-
bude za podeljevanje priznanj. Pravico dajati pobude imajo
tudi politične stranke in državni organi.

4. člen
O podeljevanju priznanj odloča občinski svet na pred-

log komisije občinskega sveta za občinska priznanja, pode-
ljuje pa jih župan.

5. člen
Komisija iz prejšnjega člena sprejme svoj poslovnik o

delu, s katerim podrobneje opredeli način svojega dela,
postopek zbiranja pobud, obravnavo pobud, sodelovanje s
strokovnjaki na posameznih področjih, način odločanja, vo-
denje evidence o prejemnikih priznanj.

6. člen
Sredstva za priznanja se zagotavljajo v občinskem pro-

računu.

II. DOLOČBE O POSAMEZNIH PRIZNANJIH

1. Častni občan Občine Lenart

7. člen
Za častnega občana se lahko razglasi posameznik za

njegov izjemen prispevek na področju gospodarstva, znano-
sti, umetnosti, kulture, športa ali humanitarnih dejavnosti, ki
ima trajen pomen za razvoj, ugled ali promocijo Občine
Lenart.

Častnega občana praviloma imenujemo na slavnostni
seji občinskega sveta ob občinskem prazniku.

Častnega občana se razglasi vsakih nekaj let.

8. člen
Ob imenovanju častnega občana se izda posebna listi-

na, s katero se poleg naziva podelijo tudi častne pravice.
Častne pravice so:
– vabljenje in prost vstop na vse kulturne in druge

prireditve, ki jih organizira ali pri organizaciji sodeluje Obči-
na Lenart ter prost vstop na prireditve, ki jih organizirajo
kulturne ustanove v Občini Lenart,

– brezplačno prejemanje vseh publikacij, ki jih izdaja
ali pri izdaji sodeluje Občina Lenart ali kulturne ustanove v
Občini Lenart.

2. Lenarški grb

9. člen
a) Zlati lenarški grb
Zlati lenarški grb se podeljuje za izredno življenjsko

delo ali za vrhunske uspehe in dosežke, ki so pomembni za
razvoj in ugled Občine Lenart.

Zlati lenarški grb se podeljuje praviloma vsako leto ob
občinskem prazniku na slavnostni seji občinskega sveta.

Podeljenih je lahko tudi izjemoma večje število Zlatih
lenarških grbov.

b) Srebrni lenarški grb
Srebni lenarški grb se podeljuje za zelo pomembne

enkratne dosežke v zadnjem obdobju.
c) Bronasti lenarški grb
Bronasti lenarški grb se podeljuje za enkratne uspehe

v zadnjem obdobju in kot vzpodbudo za nadaljnje ustvarjal-
no delo.

10. člen
Srebrni in Bronasti lenarški grb mora biti podeljen iz-

brancem na slavnostni način, po možnosti na dan, ki ozna-
čuje določeni dogodek, jubilej, praznik ipd. ali na dan, ki je
čim bližji takemu dnevu.
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3. Plaketa Občine Lenart

11. člen
Plaketa Občine Lenart se podeljuje za kakovost, tržno

zanimivost in izvirnost izdelkov, razstavljenih na sejmih in
razstavah v Občini Lenart.

III. JAVNI RAZPIS

12. člen
Pobude za podelitev Zlatega lenarškega grba se zbira-

jo na podlagi javnega razpisa.
Na podlagi javnega razpisa se praviloma zbirajo tudi pobu-

de za podelitev Srebrnega in Bronastega lenarškega grba.
Razpisni roki za podelitev Zlatega lenarškega grba in

posamezna ožja področja podeljevanja Srebrnega in Brona-
stega lenarškega grba so določeni s poslovnikom posamez-
ne komisije.

Javni razpis vsebuje:
– kriterije za podelitev priznanj,
– navedbo, katere podatke mora podati pobudnik,
– rok, do katerega morajo biti poslane pobude in na

kateri naslov.
Na podlagi sprejetih pobud oblikuje pristojna komisija

predlog za podelitev priznanj ter ga skupaj z obrazložitvijo
posreduje v obravnavo in odločanje organu, ki odloča o
podelitvi priznanj.

IV. KONČNE DOLOČBE

13. člen
Vsa podeljena priznanja je mogoče iz utemeljenih raz-

logov tudi odvzeti, po enakem postopku kot so bila podelje-
na, če so za to podani utemeljeni razlogi.

Živečim posameznikom, ki so bili razglašeni za častne
občane, ni mogoče odvzeti priznanja.

14. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

podeljevanju družbenih priznanj Občine Lenart (Uradni list
SRS, št. 11-517/83).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 011-3/97
Lenart, dne 4. decembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Lenart
Milan Gumzar l. r.

2276. Odlok o občinskem prazniku

Na podlagi 7. in 21. člena statuta Občine Lenart  (Urad-
ni list RS, št. 33/95 in 75/96) je Občinski svet občine
Lenart na seji dne 4. 12. 1997 sprejel

O D L O K
o občinskem prazniku

1. člen
Občina Lenart ima svoj občinski praznik.

2. člen
Praznik Občine Lenart je 6. november.

3. člen
Občina Lenart obeležuje svoj občinski praznik s slav-

nostno sejo, na kateri se podeljujejo nagrade in priznanja
Občine Lenart.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 011-2/97
Lenart, dne 4. decembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Lenart
Milan Gumzar l. r.

LENDAVA

2277. Odlok o dopolnitvi odloka o razglasitvi
nepremičnih kulturnih in zgodovinskih
spomenikov na območju Občine Lendava

Na podlagi 18. člena zakona o naravni in kulturni de-
diščini (Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86), 29. člena zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,
26/97, 70/97) je Občinski svet občine Lendava na 28. seji
dne 24. 6. 1998 sprejel

O D L O K
o dopolnitvi odloka o razglasitvi nepremičnih

kulturnih in zgodovinskih spomenikov na
območju Občine Lendava

1. člen
Dopolni se 5. člen odloka o razglasitvi nepremičnih

kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine
Lendava (Uradni list RS, št. 20/93, 70/94, 35/95) tako, da
se pri točki II Umetnostni in arhitekturni spomeniki z oznako
U 47 doda oznako: U 48 – Lendava, Partizanska 98, atelje
Štefana Galiča.

2. člen
Opis spomenika kot strokovno osnovo za razglasitev,

je izdelal Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine
Maribor (april 1998) in je sestavni del tega odloka in se hrani
pri upravnem organu.

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

listu RS.

Št. 616-1/94-7
Lendava, dne 24. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Lendava

Anton Balažek l. r.
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2278. Program priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana za območje Občine
Lendava

Občinski svet občine Lendava na podlagi prvega od-
stavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v
prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 24. člena
statuta Občine Lendava na seji dne 24. 6. 1998 sprejel

P R O G R A M
priprave sprememb in dopolnitev prostorskih

sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
za območje Občine Lendava

1. člen
Predmet sprememb In dopolnitev

S tem programom se določijo vsebina in obseg stro-
kovnih nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave
in sprejemanja sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Lendava za obdobje 1986–
2000 (Uradne objave, št. 2/87).

Navedene spremembe in dopolnitve se nanašajo na
osnovne akte za bivšo Občino Lendava (Uradne objave, št.
13/87) družbeni plan Občine Lendava (Uradne objave, št.
2/87) ter spremembe in dopolnitve dolgoročnega in sred-
njeročnega plana Občine Lendava (Uradni list RS, št.
57/92).

S programom se določijo subjekti, ki sodelujejo pri
pripravi sprememb in dopolnitev planskih aktov, način njiho-
vega sodelovanja, določijo se roki za posamezne faze pri-
prave sprememb in dopolnitev, ter sredstva za njihovo pri-
pravo.

Program določa še nosilca strokovnih aktivnosti pripra-
ve sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih
aktov občine, ter prostorske sestavine, ki se spreminjajo
oziroma dopolnjujejo.

2. člen
Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev

Spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov se
nanašajo na tiste sestavine, ki zadevajo poselitvena območ-
ja naselij in spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč
zaradi predvidene poselitve, oziroma urejanja območij za
gradnjo obrtnih, servisnih, industrijskih in rekreacijskih ob-
močij.

Spremeni in dopolni se tekstualni del dolgoročnega
plana Občine Lendava za obdobje od leta 1986–2000
(Uradne objave, št. 13/87) ter tekstualni del srednjeročne-
ga družbenega plana občine za obdobje od leta 1986–90
(Uradne objave, št. 21/87) in sicer v poglavjih, ki se nana-
šajo na bilanco površin in razvoj v prostoru.

Spremeni in dopolni se grafični del občinskih planov in
sicer karte v merilu 1:25000 (prostorski del dolgoročnega
plana) in nekatere karte v merilu 1:5000 z namensko rabo
prostora (prostorski del srednjeročnega plana).

Vse spremembe se nanašajo na območje Občine Len-
dava.

3. člen
Organizacija priprave sprememb in dopolnitev

a) Strokovne aktivnosti priprave strokovnih podlag in
drugih strokovnih gradiv prevzame strokovna komisija, ki jo
imenuje župan občine.

b) Koordinator postopka priprave in sprejemanja je Jo-
žef Kocon, župan Občine Lendava.

4. člen
Subjekti, ki sodelujejo pri pripravi

Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi spre-
memb in dopolnitev planskih aktov občine so:

– Občina Lendava,
– Ministrstvo za okolje in prostor (Urad za prostorsko

planiranje),
– Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo,
– krajevne skupnosti Občine Lendava.

5. člen
Terminski plan

Osnutek sprememb in dopolnitev občinskih planskih
aktov (obrazložitev, osnutek odloka, grafični del) se dostavi
Občinskemu svetu občine Lendava do 45 dni (+15 dni).

Občinski svet sprejme sklep o javni razgrnitvi osnutka
sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov v roku 15
dni od prejema gradiva.

Sklep o javni razgrnitvi se objavi na krajevno običajen
način.

Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Lendava
in na sedežih krajevnih skupnosti 30 dni.

V času trajanja javne razgrnitve se izvede javna razpra-
va. Čas in kraj razprave se objavi v sklepu o javni razgrnitvi.

Občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter
drugi zainteresirani ali prizadeti lahko podajo pisne pripom-
be v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in
dopolnitev občinskih planskih aktov in sicer županu.

Po preteku javne razgrnitve zavzame občinski svet sta-
lišča do pripomb, pridobljenih v času javne razgrnitve.

Pripombe s stališči in strokovno obrazložitvijo se po-
sredujejo v preverbo usklajenosti z republiškimi planskimi
akti na Urad za prostorsko planiranje.

Po sprejetju obvestila Vlade Republike Slovenije o us-
klajenosti osnutka sprememb in dopolnitev občinskih plan-
skih aktov z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega
plana, posreduje predlog sprememb in dopolnitev občin-
skega plana na občinski svet, ki ga sprejme z odlokom o
enofaznem postopku.

6. člen
Sredstva

Za pripravo sprememb in dopolnitev občinskih plan-
skih aktov predvidevamo naslednja sredstva:

– za pripravo strokovnih podlag in drugih strokovnih
gradiv,

– za organizacijo in druge stroške.
Sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev občin-

skih planskih aktov so zagotovljena iz naslednjih virov:
– občinski proračun.

7. člen
Program se objavi v Uradnem listu RS.

Št. 35200-0001/95
Lendava, dne 24. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Lendava

Anton Balažek l. r.
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LITIJA

2279. Sklep o spremembi sklepa o začasnem
financiranju potreb proračunskih porabnikov v
letu 1998 v obdobju od 1. 1. 1998 do 31. 3.
1998

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94 in 45/97) ter 15. člena statuta Občine Litija
(Uradni list RS, št. 41/95, 70/95 in 6/96) je Občinski svet
občine Litija na 12. izredni seji 29. 6. 1998 sprejel

S K L E P
o spremembi sklepa o začasnem financiranju
potreb proračunskih porabnikov v letu 1998

v obdobju od 1. 1. 1998 do 31. 3. 1998

1. člen
V sklepu o začasnem financiranju potreb proračunskih

porabnikov v letu 1998 v obdobju od 1. 1. 1998 do 31. 3.
1998 (Uradni list RS, št. 86/97, 27/98 in 36/98) se spre-
meni naslov tako, da se besedilo “v obdobju od 1. 1. 1998
do 30. 6. 1998”.

2. člen
1. člen sklepa se spremeni tako, da glasi:
“Do sprejetja odloka o proračunu Občine Litija za leto

1998 se financiranje potreb proračunskih porabnikov zača-
sno izvaja na podlagi tega sklepa”.

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

nem listu RS.

Št. 401-54/98
Litija, dne 29. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Litija
Franci Rokavec l. r.

MAJŠPERK

2280. Odredba o spremembi odredbe o načinu
financiranja za modernizacijo in vzdrževanje
lokalnih ter krajevnih cest

Na podlagi določbe 29. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 –
odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvez.
razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97,
10/98) in 18. člena statuta Občine Majšperk (Uradni list
RS, št. 27/95, 47/96) je Občinski svet občine Majšperk na
seji dne 4. junija 1998 sprejel

O D R E D B O
o spremembi odredbe o načinu financiranja za

modernizacijo in vzdrževanje lokalnih ter
krajevnih cest

1. člen
K 3. členu odredbe o načinu financiranja za moderni-

zacijo in vzdrževanje lokalnih ter krajevnih cest, ki jo je

sprejel občinski svet na seji dne 27. 7. 1995, spremembe
in dopolnitve na seji dne 13. 8. 1996 (Uradni list RS, št.
47/96) se doda drugi odstavek, ki glasi:

“Delež sredstev neposredno zainteresiranih občanov
in uporabnikov za modernizacijo in vzdrževanje lokalnih in
krajevnih cesti se lahko po tej odredbi zmanjša do 20% s
sklepom župana občine, če to dovoljujejo sredstva občin-
skega proračuna. Sklep se posreduje odboru za gospodar-
sko infrastrukturo in gradbenemu odboru.

Sprememba velja za ceste, ki jih je kot prioritetne dolo-
čil občinski svet“.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 344-01-0001/98
Majšperk, dne 4.  junija 1998.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Majšperk

mag. Darinka Fakin l. r.

2281. Sklep o izvzemu iz javnega dobra

Občinski svet Občine Majšperk je na podlagi 18. člena
statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 27/95, 47/96)
na seji dne 4. junija 1998 sprejel

S K L E P
o izvzemu iz javnega dobra

S sklepom Občinskega sveta občine Majšperk se zem-
ljišče parc. št. 725/10, travnik 4 v izmeri 4.321 m2 in parc.
št. 725/11, travnik 4 v izmeri 1.066 m2, obe pripisani pri vl.
št. SEZNAM V javno dobro, k. o. Doklece, izvzameta iz
javnega dobra in se na podlagi sklenjene menjalne pogodbe
z dne 23. 2. 1994, sklenjene med Skladom kmetijskih
zemljišč in gozdov RS, VGP Drava, p.o., Ptuj in fizičnimi
osebami, prenese v last in posest fizičnih oseb.

Št. 464-02-0002/98
Majšperk, dne 4.  junija 1998.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Majšperk

mag. Darinka Fakin l. r.

2282. Sklep o izvzemu iz javnega dobra

Občinski svet občine Majšperk je na podlagi 18. člena
statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 27/95, 47/96)
na seji dne 4. junija 1998 sprejel

S K L E P
o izvzemu iz javnega dobra

S sklepom se zemljišče parc. št. 608/110, pašnik 4 v
izmeri 350 m2, pripisani pri vl. št. SEZNAM javno dobro k.o.
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Lešje, izvzame iz javnega dobra in postane last Občine
Majšperk.

Št. 464-02-0003/98
Majšperk, dne 4.  junija 1998.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Majšperk

mag. Darinka Fakin l. r.

2283. Sklep o izvzemu iz javnega dobra

Občinski svet občine Majšperk je na podlagi 18. člena
statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 27/95, 47/96)
na seji dne 4. junija 1998 sprejel

S K L E P
o izvzemu iz javnega dobra

S sklepom se zemljišče parc. št. 344/16, pot v izmeri
1 m2 in parc. št. 344/17, pot v izmeri 60 m2, obe pripisani
pri vl. št. SEZNAM IV javno dobro, k. o. Stogovci izvzameta
iz javnega dobra in postaneta last Občine Majšperk.

Št. 464-02-0004/98
Majšperk, dne 4.  junija 1998.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Majšperk

mag. Darinka Fakin l. r.

MEDVODE

2284. Odlok o proračunu Občine Medvode za leto
1998

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94), 20. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93) in 17. člena statuta Občine
Medvode (Uradni list RS, št. 34/95 in 47/95) je Občinski
svet občine Medvode na 40. seji, dne 26. 5. 1998 sprejel

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

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna

Občine Medvode za leto 1998 (v nadaljnjem besedilu: pro-
račun) in upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter
premoženjem in dolgovi.

2. člen
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje

nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja Občina
Medvode.

Sredstva se razporejajo na odhodke za financiranje
nujnih nalog (v nadaljnjem besedilu: zagotovljena poraba) in
za financiranje drugih dogovorjenih nalog. Višina sredstev za
zagotovljeno porabo je določena in zagotovljena ob spreje-
mu državnega proračuna. Za druge dogovorjene naloge pa
se zagotavljajo sredstva v višini izvirnih prihodkov Občine
Medvode, navedenih v zakonu o financiranju občin.

Proračun sestavlja bilanca prihodkov in odhodkov, ki je
sestavni del tega odloka.

3. člen
Skupni prihodki proračuna za leto 1998 znašajo

834,997.000 tolarjev in se razporedijo za:

tolarjev

– financiranje nalog zagotovljene porabe 643,677.000
– financiranje drugih dogovorjenih nalog 191,320.000

Prenesena sredstva iz leta 1997 za nerealizirane dolo-
čene naloge znašajo 27,777.000 tolarjev.

4. člen
Od skupno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov

in odhodkov se izloči 0,5% sredstev v rezerve Občine Med-
vode.

II. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA

5. člen
Sredstva proračuna se med letom zagotavljajo uporab-

nikom proračuna, ki so v posebnem delu proračuna določe-
ni kot nosilci postavk (v nadaljnjem besedilu: uporabniki).

Uporabniki smejo uporabljati sredstva proračuna le za
namene, ki so določeni s proračunom.

Uporabniki uporabljajo sredstva proračuna v skladu s
svojim letnim finančnim načrtom in v skladu s predpisi o
njihovi uporabi oziroma razpolaganju z njimi.

6. člen
Uporabniki so dolžni oddelku za proračun in finance

občinske uprave Občine Medvode predložiti finančne načr-
te za leto 1998 s primerjalnimi podatki preteklega leta v 30
dneh po sprejemu tega odloka.

Uporabniki so dolžni predložiti ovrednotene programe
dela za leto 1999 do 31. oktobra 1998. Program dela mora
vsebovati tudi bilance in odlive glede na mesečno porabo.

7. člen
Prihodki, ki jih uporabniki ustvarijo s svojo dejavnostjo,

so prihodek proračuna.
Sredstva za kritje stroškov v zvezi z dejavnostjo iz prejš-

njega odstavka se zagotavljajo v proračunu.

8. člen
Če se med letom znatno spremeni delovno področje

oziroma pristojnosti uporabnika, se sorazmerno poveča ali
zmanjša obseg sredstev za delovanje uporabnika.

O povečanju ali zmanjšanju obsega sredstev iz prejš-
njega odstavka odloča občinski svet na predlog župana.

9. člen
Če se uporabnik med letom ukine, njegovega dela pa

ne prevzame drugi uporabnik, se neporabljena sredstva pre-
nesejo v tekočo proračunsko rezervo, ali pa se jih z rebalan-
som proračuna prerazporedi.
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10. člen
Med odhodki proračuna se predvidi tudi tekoča prora-

čunska rezerva kot nerazporejeni del prihodkov za financira-
nje nepredvidenih oziroma premalo predvidenih odhodkov.

O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odlo-
ča župan. O tem sproti obvešča občinski svet.

III. SREDSTVA ZA DELOVANJE UPORABNIKOV

11. člen
Kot sredstva za delovanje se uporabnikom zagotavljajo

sredstva za:
– plače in prispevke,
– druge osebne prejemke,
– materialne stroške,
– amortizacijo,
– investicijske izdatke in
– druge odhodke.

12. člen
Sredstva za plače delavcev in funkcionarjev se uporab-

nikom zagotavlja mesečno glede na: število zasedenih de-
lovnih mest delavcev in funkcionarjev v skladu s sprejeto
sistemizacijo, koeficiente za določanje plač za posamezne
skupine delovnih mest oziroma funkcij, osnovo za obračun
plač, delovno dobo, uspešnost oziroma dodatno obreme-
njenost in posebne predpise za posebne pogoje dela.

13. člen
Kot sredstva za druge osebne prejemke se uporabni-

kom dodeljujejo sredstva za: prehrano med delom, prevoz
na delo in z dela, regres za letni dopust, odpravnine, jubilej-
ne nagrade, pridobitev izobrazbe in dokup let ob predčasni
upokojitvi.

O črpanju sredstev iz naslova pridobitve izobrazbe in
dokupa let za zaposlene v občinski upravi poimensko odlo-
ča občinski svet.

14. člen
Sredstva proračuna se uporabnikom med letom pravi-

loma dodeljujejo kot mesečne akontacije, in sicer v obliki
dvanajstine.

Pri tem je potrebno upoštevati zapadlost uporabnikovih
obveznosti in likvidnostni položaj proračuna.

V primeru, da zaradi neenakomernega priliva prihod-
kov pride do likvidnostnih težav, se sredstva prioritetno za-
gotavljajo za zakonsko določene naloge, ki so opredeljene v
tekočem delu posebnega dela proračuna in za minimalni
obseg nalog, ki še omogoča delovanje uporabnikov.

15. člen
Uporabniki morajo nabavo opreme, investicijska, vzdr-

ževalna dela in storitve oddajati v skladu z določili zakona o
javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97).

Sredstva za namene iz prvega odstavka tega člena se
uporabnikom zagotavljajo le na podlagi dokumentacije, iz
katere je razvidno, da je bil dobavitelj oziroma izvajalec iz-
bran na podlagi javnega razpisa.

Brez javnega razpisa sme uporabnik izvajalcu oddati
dela le v naslednjih primerih, če:

– pogodbena vrednost v posameznih primerih ne pre-
sega zneska 5,000.000 tolarjev, oziroma zneska, ki ga
določa zakon,

– je za delo usposobljen le en izvajalec,

– gre za nujne intervencije, da se prepreči nastanek
večje škode,

– če je ogrožena varnost ljudi in objektov in bi posto-
pek javnega razpisa povzročil večjo škodo.

V primerih iz druge, tretje in četrte alinee uporabnik
proračunskih sredstev o tem seznani občinski svet.

16. člen
Sredstva za posamezno nalogo se izplačujejo na pod-

lagi obračuna za izvršeno nalogo oziroma računa, ki ga izda
izvajalec naloge in je potrjen s strani pooblaščenih oseb
uporabnika.

17. člen
Sredstva za plače in druge osebne prejemke delavcev

v javnih zavodih se zagotavljajo po merilih in na način, kot je
določeno v 12. in 13. členu tega odloka v skladu s kolektiv-
no pogodbo in zakoni.

18. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Če pri-

hodki med letom ne pritekajo v predvideni višini, lahko žu-
pan začasno zmanjša porabo, vendar ne več kot za 10% ali
zadrži zneske sredstev, ki so v posebnem delu proračuna
razporejeni za posamezne namene.

IV. GOSPODARJENJE S PREMOŽENJEM OBČINE
MEDVODE

19. člen
Premoženje občine sestavljajo nepremične in premič-

ne stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice.
S premoženjem Občine Medvode gospodari župan.
Odsvojitev delov premoženja Občine Medvode je do-

pustna le proti plačilu, ki postane del premoženja občine
razen, če se del premoženja podari za humanitarne,
znanstveno-raziskovalne, izobraževalne ali druge tovrstne
namene. Odločitev o odsvojitvi delov premoženja Občine
Medvode sprejme občinski svet v skladu z zakonom.

Vrednost premoženja izkazuje Občina Medvode v pre-
moženjski bilanci v skladu z zakonom.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

20. člen
Za zakonito in smotrno porabo sredstev proračuna je

odgovoren župan kot odredbodajalec in od njega poob-
laščena oseba.

Za zakonito porabo sredstev, ki so uporabniku razpo-
rejena iz proračuna, je odgovoren vodja pristojnega oddelka
uprave Občine Medvode in odgovorna oseba pri uporabni-
ku.

Poleg navedenih je za zakonito uporabo sredstev pro-
računa odgovoren tudi računovodja Občine Medvode in
vodja računovodstva pri uporabniku.

21. člen
Oddelek za proračun in finance občinske uprave

Občine Medvode je pristojen, da:
– spremlja in kontrolira porabo sredstev pri uporabni-

kih, ki jim jih zagotavlja iz proračuna in po potrebi predlaga
županu sprejem potrebnih ukrepov;

– opravlja po predhodnem soglasju župana med letom
poračunavanja, ki so potrebna zaradi sprememb v progra-



Uradni list Republike Slovenije Št. 50 / 10. 7. 1998 / Stran 3615

mih dela organov, znotraj skupine oziroma glavnega name-
na;

– predlaga odredbodajalcu proračuna začasno upora-
bo prostih denarnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne
vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna;

– daje mnenje k pogodbam za financiranje investicij-
skih objektov in nakupa opreme.

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

listu Republike Slovenije; določbe, ki se nanašajo na določi-
tev višine sredstev za financiranje nalog uporabnikov, pa se
uporabljajo od 1. januarja 1998.

Št. 1500/98
Medvode, dne 26. maja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Medvode

Mitja Ljubeljšek l. r.

Bilanca prihodkov in odhodkov

Proračun Občine Medvode za leto 1998 se določa v
naslednjih zneskih:

bilančna postavka višina bilančne postavke (v tolarjih)

prihodki 834,997.000
odhodki 834,997.000
primanjkljaj 0
presežek 0

Bilanca prihodkov in odhodkov je sestavni del proraču-
na. Odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov so razporeje-
ni po natančnejših namenih v posebnem delu proračuna.

Proračun Očine Medvode 1998

Ševilka in naziv proračunske postavke proračun 1998

I. PRIHODKI PRORAČUNA 834,997.000
A) Prihodki za zagotovljeno porabo 604,731.000
1. Prenos iz preteklega leta 8,731.000
2. Sredstva finančne izravnave 45,000.000
3. Dohodnina 520,000.000
a) davek od osebnih prejemkov 455,000.000
b) davek iz kmetijstva 300.000
c) davek iz dejavnosti 20,000.000
d) davek iz kapitala 300.000
e) davek iz premoženja 14,000.000
f) davek iz premoženjskih pravic 12,000.000
g) zamudne obresti od dohodnine 18,400.000
4. Davki od prometa proizvodov in storitev 30,000.000
a) davek od prometa nepremičnin 30,000.000
5. Davki na premoženje 1,000.000
a) davek na dediščino in darila 250.000
b) davek na dobitke od iger na srečo 750.000
6. Drugi prihodki 0
B) Prihodki za druge naloge 230,266.000
1. Prenos iz preteklega leta 19,046.000
2. Davki od premoženja 10,000.000
3. Turistična taksa 500.000
4. Odškodnine za spremembo namemb.
kmet. zemljišča 2,500.000
5. Prihodki za vzdrževanje gozdnih poti 120.000

6. Prihodki upravnih organov 12,100.000
a) lastni prihodki upravnih organov 500.000
b) prihodki od obresti 100.000
c) najemnina za poslovne prostore
in površine 10,000.000
d) požarne premije - dopolnilna sredstva 1,500.000
7. Drugi prihodki 186,000.000
a) nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča 143,000.000
b) komunalni prispevek 40,000.000
c) drugi prihodki 3,000.000

II. ODHODKI PRORAČUNA 834,997.000
A. Odhodki zagotovljene porabe 643,677.000
1. Sredstva za delo obč. organov in uprave
idr. spl. potr. 112,450.000
1.1. Sredstva za delo občinskega sveta
in organov 18,650.000
1.1.1. sejnine 11,000.000
1.1.2. materialni stroški 3,250.000
1.1.3. plače sekretarja sveta 4,200.000
1.1.4. drugi osebni prejemki 200.000
1.2. Sredstva za delo uprave 73,100.000
1.2.1. plače s prispevki 44,000.000
1.2.2. drugi osebni prejemki 3,300.000
1.2.3. materialni stroški 21,800.000
1.2.4. amortizacija 3,000.000
1.2.5. drugi odhodki 500.000
1.2.6. investicijsko vzdrževanje 500.000
1.3. Drugi odhodki 11,500.000
1.3.1. informativna dejavnost 4,000.000
1.3.2. prireditve in drugo 7,000.000
1.3.3. organizacija javnih služb 500.000
1.4. Investicije v prostore nove občine 1,200.000
1.4.1. vlaganja
1.4.2. odškodnine
1.4.3. nakup opreme
1.5. Rezerve 8,000.000
1.5.1. rezerve proračuna 4,000.000
1.5.2. tekoča proračunska rezerva 4,000.000
2. Delo krajevnih skupnosti, političnih
strank idr. organizacij 21,500.000
2.1. krajevne skupnosti 15,000.000
2.2. politične stranke 2,500.000
2.3. druge organizacije in društva 4,000.000
3. Sredstva za izvajanje dej. v družbenih
dejavnostih 373,227.000
3.1. Izobraževanje 96,800.000
3.1.1. sredstva za plače 6,500.000
3.1.2. materialni stroški 24,000.000
3.1.3. investicijsko vzdrževanje 17,500.000
3.1.4. razširjeni program 4,000.000
3.1.5. investicije (osnovne šole in Godbeni
dom) 43,800.000
3.1.6. svet za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu 1,000.000
3.2. Otroško varstvo 165,000.000
3.2.1. storitve občinskega vrtca 121,000.000
3.2.2. storitve drugih 34,000.000
3.2.3. investicije in investicijsko
vzdrževanje 10,000.000
3.3. Kultura 46,327.000
3.3.1. Knjižnica 15,500.000
3.3.1.1. materialni stroški 7,000.000
3.3.1.2. nakup knjig 5,000.000
3.3.1.3. investicije in investicijsko
vzdrževanje 3,500.000
3.3.2. Delovanje društev 12,827.000
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3.3.2.1. Z.K.O. 600.000
3.3.2.2. kulturna društva in skupine 7,227.000
3.3.2.3. kulturne akcije 5,000.000
3.3.3. Vzdrževanje in investicije 18,000.000
3.3.3.1. vzdrževanje in obnova spomenikov
in obeležij 3,000.000
3.3.3.2. investicijsko vzdrževanje kulturnih
domov 11,500.000
3.3.3.3. varovanje naravne in kulturne
dediščine 3,500.000
3.4. Raziskovanje 500.000
3.4.1. mladinske raziskovalne dejavnosti 500.000
3.5. Zdravstvo 22,800.000
3.5.1. preventivni programi 7,800.000
3.5.2. investicijsko vzdrževanje
Zdravstvenega doma Medvode 15,000.000
3.6. Mrliško-pregledniška služba 1,000.000
3.7. Socialno varstvo 20,300.000
3.7.1. Center za socialno delo 2,625.000
3.7.2. Enkratne pomoči 5,100.000
3.7.3. Domska oskrba 10,875.000
3.7.4. Drugi dogovorjeni programi 1,500.000
3.7.5. Subvencije stanarin 200.000
3.8. Šport 20,500.000
3.8.1. društva in organizacije 12,000.000
3.8.2. šport osnovnih šol in vrtcev 3,500.000
3.8.3. investicijsko vzdrževanje 5,000.000
4. Sredstva za izvajanje dej. na podr.
gosp. infrastrukture 100,500.000
4.1. Komunala 44,300.000
4.1.1. javna razsvetljava 29,000.000
4.1.2. krajevne skupnosti: parki, zelenice
in krajevne poti 10,000.000
4.1.3. pokopališča 1,300.000
4.1.4. lokalni vodovodi 2,000.000
4.1.5. javna snaga in divja odlagališča 2,000.000
4.2. Ceste 50,000.000
4.2.1. lokalne ceste 20,000.000
4.2.2. komunalne ceste 25,000.000
4.2.3. dokumentacija 5,000.000
4.3. Promet 6,000.000
4.3.1. mestni promet 6,000.000
4.4. Gozdne poti 200.000
5. Sredstva za pož. var. in za var. pred narav.
idr. nesrečami 26,000.000
5.1. Požarna varnost 21,000.000
5.1.1. redna dejavnost 8,000.000
5.1.2. požarni sklad 1,500.000
5.1.3. investicije 11,500.000
5.2. Civilna zaščita 5,000.000
5.2.1. redna dejavnost civilne zaščite 5,000.000
6. Sredstva za prostorsko ureditvene
načrte, razv. študije 10,000.000
B. Odhodki za drugo porabo 191,320.000
1. Program kmetijstva 22,000.000
2. Investicije v komunalno infrastrukturo 116,820.000
3. Razvoj turizma 9,500.000
4. Razvoj drobnega gospodarstva 15,000.000
5. Drugi odhodki 23,000.000
6. Volitve 1998 5,000.000

METLIKA

2285. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Metlika za
obdobje od leta 1986 do leta 2000,
dopolnjenega v letu 1993 in družbenega plana
Občine Metlika za obdobje od leta 1986 do leta
1990, dopolnjenega v letu 1993

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planira-
nju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90) in 10., 17. in 92. člena statuta Občine
Metlika (Uradni list RS, št. 41/95), je Občinski svet občine
Metlika na 35. seji dne 24. 6. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih

sestavin dolgoročnega plana Občine Metlika
za obdobje od leta 1986 do leta 2000,

dopolnjenega v letu 1993 in družbenega plana
Občine Metlika za obdobje od leta 1986 do leta

1990, dopolnjenega v letu 1993

1. člen
(Uvodne določbe)

Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Metlika za obdobje od
leta 1986 do leta 2000 (SDL, št. 5/87), dopolnjen v letu
1993 (Uradni list RS, št. 19/93) – v nadaljnjem besedilu:
dolgoročni plan – in prostorskih sestavin družbenega plana
Občine Metlika za obdobje od leta 1986 do leta 1990
(SDL, št. 5/87), dopolnjen v letu 1993 (Uradni list RS, št.
19/93) – v nadaljnjem besedilu: srednjeročni plan, ki se
nanašajo na:

– promet in zveze,
– energetiko,
– komunalno gospodarstvo,
– strategijo urejanja prostora in organizacijo dejavnosti

v prostoru,
– rabo in preobrazbo prostora,
– varstvo naravne in kulturne dediščine.

2. člen
(Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)

Besedilu točke 6.2.1. Železniški promet se doda:
– Pri načrtovanju posegov v varovalnem progovnem

pasu je treba upoštevati zakon o varnosti v železniškem
prometu in pravilnik o pogojih za graditev gradbenih in dru-
gih objektov v varovalnem progovnem pasu.

Besedilu točke 6.2.2. Cestni promet se doda:
– S podrobnejšo preveritvijo možnih rešitev se določi

alternativna cestna povezava Križevska vas–Metlika;
– Sočasno s posodobitvijo lokalnih cest, ki zagotavlja

boljšo povezanost naselij z občinskim središčem, je treba
zgraditi ustrezno mrežo avtobusnih postajališč;

– Organizacijska naloga je izdelava zasnove kolesar-
skega omrežja in proučitev možnih občinskih in regionalnih
kolesarskih povezav.

Besedilu točke 6.2.3. PTT promet in zveze se doda:
– planirane rekonstrukcije in razširitve telekomunikacij-

skega omrežja:
– izgradnja kanalizacije in dograditev glavnega, di-

stributivnega in razvodnega omrežja na področju ATC Gra-
dac,

– zamenjava zemeljskih kablov in dograditev omrež-
ja na področju naselja Podzemelj in Griblje,
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– radijska povezava Mirna gora–Gradac–Črnomelj,
– medkrajevna optična povezava Metlika–Gradac,
– izgradnja kabelske kanalizacije na relaciji ATC

Metlika – zgradba občine.
Besedilu točke V.6.3. Energetika se doda:
– razvoj elektroenergetskega omrežja je treba uskladiti

z zgrajeno RTP Metlika (110, 20 kW),
– na lokaciji centralne toplarne je treba zagotoviti povr-

šine za pripravo plina za lokalni plinovod.
Besedilu točke V.6.5. Komunalno gospodarstvo se

doda:
– na področju oskrbe s pitno vodo bo, poleg že nave-

denih prioritetnih nalog za zadovoljivo reševanje osnovne
vodooskrbe, na celotnem teritoriju občine zagotovljena mož-
nost različnih raziskav terena (vrtine, geološke raziskave in
podobno),

– na področju kanalizacije in čiščenja odpadnih voda
je treba zagotoviti površine za izgradnjo manjših lokalnih
čistilnih naprav,

– na področju pokopališke dejavnosti je treba zagoto-
viti lokacije mrliških vežic in ustrezne širitve pokopališč.

Besedilo točke V.9.1. se v drugem odstavku dopolni z:
Poleg občinskega središča Metlike, pomembnejšega

lokalnega središča Gradac s Kloštrom ter poleg lokalnih
središč Gornji Suhor pri Metliki in Dolnji Suhor pri Metliki,
Radovica, Drašiči in Podzemelj, se določi ureditvena ob-
močja še za naselja: Jugorje pri Metliki, Sela pri Jugorju,
Škemljevec, Dole, Drage, Ravnace, Hrast pri Jugorju, Boja-
nja vas, Krašnji vrh, Bušinja vas, Bereča vas, Dragomlja vas,
Gornja Lokvica, Dolnja Lokvica, Grabrovec, Brezovica pri
Metliki, Trnovec, Slamna vas, Boldraž, Železniki, Krmačina,
Gornje Dobravice, Dolnje Dobravice, Svržaki, Čurile, Rosal-
nice, Radoviči, Želebej, Božakovo, Rakovec, Geršiči, Krivo-
glavice, Grm pri Podzemlju, Primostek, Otok, Križevska vas,
Zemelj, Boršt in Prilozje.

Ureditvena območja naselij in območja namenjena ur-
bani rabi izven naselij ter predvidene širitve so prikazane v
kartografskem delu plana na kartah PKN 5000.

Besedilo točke V.9.2. Raba in preobrazba prostora se
dopolni:

Predvideni so posegi na 1. območje kmetijskih zem-
ljišč v skupni površini 11,9 ha, ustrezno se spremeni bilanca
rabe prostora. Tabela izjemnih posegov je podana v obrazlo-
žitvi.

Besedilu točke V.9.4. Varstvo naravne in kulturne de-
diščine se doda:

Na področju varovanja naravne in kulturne dediščine
se določi kot obvezno izhodišče Občine Metlika:

– območje drašičko–vinomerskih steljnikov (oznaka v
kartografskem delu 1.5.03),

– Kipine jame pri Bojanji vasi (oznaka v kartografskem
delu 1.5.02),

– obzidan kraški izvir “Pumpe“ pri Gornjih Dobravicah
(oznaka v kartografskem delu 1.5.18),

– jame Vidovec pri Božakovem (oznaka v kartograf-
skem delu 1.5.07),

stanovanjska hiša št. 28 v Božakovem na parc. št. 23
(oznaka v kartografskem delu 2.5.03).

Iz seznama obveznih izhodišč se črta Štravsova doma-
čija v Prilozju (oznaka v kartografskem delu 2.5.01).

3. člen
Spremeni se kartografski del dolgoročnega plana Občine

Metlika in sicer
– zasnova kmetijskih zemljišč, karte TTK v merilu

1:25000,

– zasnova območij za poselitev, karte TTK v merilu
1:25000,

– ureditvena območja naselij, karte PKN v merilu
1:5000.

V kartografski dokumentaciji k dolgoročnemu planu se
vsebina kart v merilu 1:5000 (PKN) Semič 29, 30, 40, 50;
Metlika 21, 22, 23, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44;
Črnomelj 9, 10, 19, 20; Ozalj 1, 2 ustrezno spremeni in
dopolni.

4. člen
(Spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana)
Spremeni in dopolni se kartografski del družbenega

plana Občine Metlika in sicer listi Semič 29, 30, 40, 50;
Metlika 21, 22, 23, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44;
Črnomelj 9, 10, 19, 20; Ozalj 1, 2.

5. člen
(Pričetek veljavnosti)

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

Št. 013-7/98
Metlika, dne 24. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

Občine Metlika
Jože Mihelčič l. r.

2286. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda
Otroški vrtec Metlika

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
12/96) ter 17. člena statuta Občine Metlika (Uradni list RS,
št. 41/95) je Občinski svet občine Metlika na seji dne 24.
6. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega
zavoda Otroški vrtec Metlika

1. člen
V točki II.Dejavnost vrtca, se v prvem odstavku 3. člena

dejavnost vrtca dopolni z novo peto alineo, ki glasi:
– I/60.24 Cestni tovorni promet.
Dosedanja peta in šesta alinea postaneta šesta in sed-

ma alinea.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 013-3/96
Metlika, dne 24. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Metlika
Jože Mihelčič l. r.
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2287. Sklep o javni razgrnitvi odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za območja planskih celot
M - 1, M - 2, M - 3 in M - 4 v Občini Metlika

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odločba US RS, 45/94 –
odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS,
63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS, 44/96
– odločba US RS, 26/97, 70/97 in 10/98) in 10., 17. in
92. člena statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 41/95),
je Občinski svet občine Metlika na seji dne 25. 6. 1998
sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi odloka o prostorskih

ureditvenih pogojih za območja planskih celot M
- 1, M - 2,

M - 3 in M - 4 v Občini Metlika

I
Javno se razgrne osnutek odloka o prostorskih uredi-

tvenih pogojih za območja planskih celot M -1, M -2, M - 3
in M - 4 v Občini Metlika.

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območja
planskih celot M - 1, M - 2, M - 3 in M - 4 v Občini Metlika
vsebuje obvezne sestavine:

a) grafični del, ki vsebuje:
– prikaze prostorskih ureditev obravnavanih območij,
– prikaze razmejitev ter meril in pogojev za posege v

prostor na topografskih načrtih M 1:5000;
b) tekstualni del, ki vsebuje obrazložitve, soglasja ter

besedilo odloka.

II
Odlok je na vpogled v prostorih Občine Metlika, soba

referenta za prostor in komunalne dejavnosti in sicer 30 dni
od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

III
Podjetja in druge organizacije, organi, društva in ob-

čani lahko podajo pisne pripombe, mnenja in predloge na
kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo v istem roku na Občino
Metlika.

Št. 013-8/98
Metlika, dne 25. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

Občine Metlika
Jože Mihelčič l. r.

NOVO MESTO

2288. Sklep o ukinitvi javnega dobra nepremičnine

Na podlagi 17. člena statuta Mestne občine Novo me-
sto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 8/96 in 68/96),
odloka o javnih poteh v Občini Novo mesto (SDL, št. 24/83,
10/85 in 14/88), 11. člena statuta Občine Šentjernej (Urad-
ni list RS, št. 43/95) in 14. člena Občine Škocjan (Uradni
list RS, št. 29/95) so občinski sveti Mestne občine Novo
mesto, Občine Šentjernej in Občine Škocjan sprejeli na-
slednji

S K L E P

1
Ukine se status javnega dobra nepremičnine parc. št.

3764/2, pašnik v izmeri 97m2, Seznam I., k.o. Brusnice, z
dovoljenjem, da se odpiše od Seznama I, k.o. Brusnice in
zanj odpre nova vl. št. te k.o. ter pri njej vknjiži lastninska
pravica na osebo: Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, Novo mesto.

2
Mestna občina Novo mesto sklene po objavi tega skle-

pa v Uradnem listu Republike Slovenije menjalno pogodbo s
katero se zamenja zemljišče parc. št. 3764/2, pašnik v
izmeri 97m2, k.o. Brusnice, za zemljišče parc. št. 436/2,
pašnik v izmeri 90m2, k.o. Brusnice.

Št. 446-53/98-12
Novo mesto, dne 4. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Šentjernej

Alojz Simončič l. r.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Škocjan

Marija Halas l. r.

PIVKA

2289. Odlok o proračunu Občine Pivka za leto 1998

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) je Občinski svet občine Pivka na 29.
seji dne 27. 5. 1998 sprejel

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

1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna

Občine Pivka za leto 1998 (v nadaljnjem besedilu: občinski
proračun).

2. člen
Proračun Občine Pivka se za leto 1998 določa v na-

slednjih zneskih:

v 000 sit

Bilanca prihodkov
in odhodkov Skupaj

I. Prihodki 357.674 357.674
II. Odhodki 346.944
Račun financiranja 10.730
III. Skupaj odhodki 357.674
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Prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov ter
v računu financiranja so določeni v posebnem delu ter so
sestavni del odloka o proračunu.

3. člen
Od prihodkov iz 2. člena tega odloka se 0,5% sredstev

izloča v sredstva rezerv občine.

4. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom,

praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru dose-
ženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti.

5. člen
Uporabniki smejo prevzemati obveznosti v breme pro-

računa le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za
posamezne namene.

Zagotovljena sredstva v proračunu morajo uporabniki
uporabljati za namene, za katere so jim bila dana.

Nabava opreme, investicijska, vzdrževalna dela in stori-
tve se mora oddati s pogodbo in v skladu z zakonom o javnih
naročilih.

6. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.
Vse projekte, ki presegajo višino 1,000.000 SIT in v

proračunu niso izrecno navedeni, lahko občinska uprava
realizira le po predhodnem sklepu občinskega sveta ali ta-
ko, da predlaga rebalans proračuna, če sredstva niso zago-
tovljena v proračunu.

7. člen
Župan občine je pooblaščen, da odloča o porabi sred-

stev iz prve točke 12. člena zakona o financiranju občin do
višine 500.000 SIT; ter o kratkoročnem plasiranju sredstev.

8. člen
Nadzor nad poslovanjem s sredstvi proračuna opravlja

nadzorni odbor Občine Pivka.

9. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni

predložiti finančne načrte za leto 1998, ter zaključne račune
za leto 1997.

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

nem listu RS.

Št. 03201-2/98
Pivka, dne 27. maja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Pivka
Robert Smrdelj, inž. l. r.

POSTOJNA

2290. Odlok o varstvu krajevnih vodnih virov v Občini
Postojna

Na podlagi 16. člena statuta Občine Postojna (Uradni
list RS, št. 1/96, 68/97 in 31/98) in 60. člena zakona o
vodah (Uradni list SRS, št. 38/81, 29/86, Uradni list RS,

št. 15/91) je Občinski svet občine Postojna na 32. seji dne
28. 5. 1998 sprejel

O D L O K
o varstvu krajevnih vodnih virov v Občini

Postojna

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Odlok določa varstvene pasove in ukrepe za zavarova-

nje vodnih zajetij:
– izvirov izpod Nanosa,
– izvirov med Hruševjem in Prestrankom,
– izvirov v Podgori in
– izvirov pri Planini.

2. člen
Varstveni pasovi virov pitne vode iz 1. člena obsegajo:
– najožji varstveni pas z najstrožjim režimom zavarova-

nja,
– ožji varstveni pas s strogim režimom zavarovanja in
– širši varstveni pas s higiensko-tehničnim režimom

zavarovanja.

3. člen
Najožji varstveni pas obsega neposredno okolico ob-

jekta za oskrbo s pitno vodo, kjer obstaja možnost nepo-
srednega vpliva na količino in kakovost pitne vode in obsega
pas s premerom 10 m okrog zajetja, ali obstoječo ograjeno
cono.

Zajetja se nahajajo na naslednjih parcelah:
A) Izviri izpod Nanosa
1. Rorček, parc. št. 1803/10, k.o. Strane
2. Tres, parc. št. 1530/17, k.o. Strane
3. Zornice, parc. št. 1599/1,1640, k.o. Razdrto
4. Globoščak, parc. št. 1532/25, 1528/8, k.o. Stra-

ne
5. Sela, parc. št. 1599/2, k.o. Razdrto
6. Ježevec, parc. št. 2871/89, k.o. Šmihel
7. Ovčjak, parc. št. 855, k.o. Šmihel
8. Na Čodru, parc. št. 2877/1, k.o. Šmihel
9. Šklavsovka, parc. št. 2847/8, 2847/5, k.o. Šmihel
10. Resevnik – Hrbec, parc. šst. 164, k.o. Razdrto
11. Skolj, parc. st. 49/1, k.o. Razdrto
B) Izviri med Hruševjem in Prestrankom
1. Korentan, parc. št. 121, k.o. Orehek
2. izvir Sajevščice, parc. št. 237/1, k.o. Rakulik
3. Mrzlek, parc.št. 3859/35, k.o. Slavina
C) Izviri v Podgori
1. Dednik, parc. št. 1271/3 , k.o. Studeno
2. Pod skalo, parc. št.1265/2 , k.o. Studeno
3. V Rebri nad Strmico, parc. št. 905/5, k.o. Strmica
D) Izviri pri Planini
1. Olarica, parc. št. 915, k.o. Gor. Planina
2. Literberg, parc. št. 952, k.o. Dol. Planina

4. člen
Ožji varstveni pas s strožjim režimom zavarovanja obse-

ga območje drenaže, kjer je glede na sestavo zemljin in
nagib terena možno razmeroma hitro onesnaženje vodnega
vira. Območje je določeno tudi glede na čas pretakanja
podzemne vode in čistilno sposobnost sedimentov.
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5. člen
Širši varstveni pas je območje, s katerega se vrši povr-

šinsko ali podzemno odtekanje vode proti zajetjem. Območ-
je obsega skrajne točke ozemlja, s katerega je še možen
vpliv na kvaliteto vode v zajetjih.

6. člen
Obseg varstvenih pasov je razviden iz grafičnih prilog

dokumentacije:
Raziskave kraških izvirov v Malnih pri Planini in zaledja

vodnih virov v Občini Postojna, št. 45/239-3/87, ki jo je
izdelal SAZU IZRK Postojna.

Navedena dokumentacija je sestavni del tega odloka.

7. člen
Za vsak poseg v najožjem varstvenem pasu morajo

investitorji pridobiti vodno gospodarsko soglasje pristojnega
upravnega organa, za ostala območja pa skladno s 47.
členom zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81, 29/86,
Uradni list RS, št. 15/91).

II. NAJOŽJI VARSTVENI PAS Z NAJSTROŽJIM REŽIMOM
ZAVAROVANJA

8. člen
Najožji varstveni pas je namenjen zaščiti pitne vode in

objektov za oskrbo z vodo. V njem veljajo naslednja določi-
la:

– prepovedan je vsak poseg v prostor,
– površina je namenjena izključno objektom, ki služijo

za preskrbo z vodo,
– področje je potrebno ustrezno ograditi tako, da je

vstop možen samo zaposlenim ali upravljalcu,
– prepovedana je uporaba vseh vrst biocidov,
– upravljalec vodovoda ali vodnega vira mora biti tudi

lastnik zemljišča.

III. OŽJI VARSTVENI PAS S STROGIM REŽIMOM
ZAVAROVANJA

9. člen
Ožji varstveni pas s strogim režimom zavarovanja je

namenjen zaščiti področja, kjer je tok vode hiter in lahko
dostopen. V tem varstvenem pasu je prepovedano ali samo
v omejenem obsegu dovoljeno opravljati naslednje dejav-
nosti:

– prepovedana je gradnja novih stanovanjskih in go-
spodarskih objektov razen objektov, namenjenih vodovodu
in nadomestnih objektov ob pogoju, da se ob vselitvi ali ob
začetku uporabe nadomestnega objekta stari objekt od-
strani,

– dovoljena je adaptacija stanovanjskih in gospodar-
skih objektov na način, ki izboljšuje obstoječe higienske
razmere in ne vpliva kvarno na podtalnico (modernizacija
hlevov, gnojišč...), vendar se skupna koristna površina ne
sme povečati,

– dovoljeno je ponikanje vode s streh in zelenih po-
vršin,

– prepovedana je gradnja javnih naprav za čiščenje
odplak,

– iztoki javne kanalizacije morajo biti speljani izven  zaš-
čitnih pasov vodnih virov,

– prepovedana je gradnja novih skladišč nafte in teko-
čih naftnih derivatov,

– obstoječa skladišča nafte in tekočih naftnih derivatov
in nevarnih snovi morajo ustrezati pravilniku o spravljanju in
hrambi kurilnega olja (Uradni list SFRJ, št. 45/67) in pravil-
niku o gradnji naprav za vnetljive tekočine ter o uskladišče-
nju in pretakanju vnetljivih tekočin (Uradni list SFRJ, št.
20/71) in vsakokratnim nujnim spremembam in dopolni-
tvam. Prostornina posamezne cisterne je lahko največ 5 m3,
skupna prostornina skladišča pa največ 10 m3.

– prepovedana je uporaba gnojevke in gnojnice v zim-
skem času od 1. novembra do 28. februarja.

– gnojevka in gnojnica se ne sme uporabljati 2 do 3 m
od roba cest ali rečnih brežin in v depresijah, ki nimajo
površinskega odtoka,

– enkratni odmerek hlevskega gnoja je lahko največ do
25 t/ha, gnojevke pa 30 m3/ha,

– enkratni odmerek gnojil lahko vsebuje največ do
60 kg N/ha,

– prepovedana je izgradnja novih cest z izjemo dovoz-
nih cest,

– eksploatacija kamna v kamnolomih in peskokopih ni
dovoljena.

IV. ŠIRŠI VARSTVENI PAS S HIGIENSKO-TEHNIČNIM
REŽIMOM ZAVAROVANJA

10. člen
Namenjen je zaščiti podzemnega in površinskega toka

pitne vode proti izvirom. V tem pasu so prepovedane ali
samo v omejenem obsegu dovoljene naslednje dejavnosti:

– dovoljena je nadomestna gradnja objektov ob pogo-
ju, da se ob vselitvi ali ob pričetku uporabe nadomestnega
objekta stari objekt odstrani,

– dovoljena je adaptacija obstoječih stanovanjskih in
gospodarskih objektov, če se s tem higienske razmere ne
poslabšajo. Novogradnje in nadomestne gradnje morajo biti
usklajene z možnostjo priključevanja objektov na kanaliza-
cijo,

– gradnja ponikovalnice za odpadke in odprtih neure-
jenih gnojišč ni dovoljena. Obstoječa gnojišča morajo biti
urejena tako, da ni nevarnosti pronicanja v podtalje,

– javno kanalizacijsko omrežje mora biti izvedeno vo-
dotesno,

– padavinske vode in odplake z utrjenih manipulativnih
ploščadi morajo biti speljane preko lovilcev maščob,

– prepovedano je odvažanje zemlje,
– prepovedano je skladiščenje podtalnici nevarnih

snovi,
– prepovedana je uporaba gnojevke in gnojnice, kadar

je zemlja zmrznjena ali prepojena z vlago, kadar je snežna
odeja debela čez 20 cm in kadar je zemlja pokrita z močno
skorjo-izsušena,

– enkratni odmerek hlevskega gnoja je lahko največ do
35 t/ha, gnojevke pa 35 m3/ha,

– skladišče nafte, tekočih naftnih derivatov in nevarnih
snovi morajo ustrezati pravilniku o spravljanju in hrambi kuril-
nega olja (Uradni list SFRJ, št. 45/67) in pravilniku o tem
kako morajo biti zgrajena in opremljena skladišča ter trans-
portne naprave za nevarne in škodljive snovi (Uradni list
SRS, št. 3/79) in vsakokratnim spremembam in dopolni-
tvam,

– prostornina posamezne cisterne je lahko največ
10 m3, skupna prostornina celotnega skladišča pa je največ
50 m3,

- nafta in naftni derivati se lahko pretakajo le na ureje-
nem vodotesnem platoju, opremljenem z ustrezajočim lovil-
cem maščob,
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– naprave za čiščenje odplak se smejo graditi le zunaj
varstvenih pasov vodnih virov,

– tranzitni in lokalni promet z nafto in naftnimi derivati ni
dovoljen, razen v izjemnih primerih,

– eksploatacija kamna je dovoljena le izjemoma v kam-
nolomih posebnega družbenega pomena,

– obstoječe gozdne goloseke je potrebno v najkrajšem
času pogozditi,

– odlaganje odpadkov ni dovoljeno.
Vsi ukrepi, ki veljajo za širši varstveni pas, veljajo tudi za

ožji varstveni pas.

V. OZNAČBA VARSTVENIH PASOV

11. člen
Ožji in širši varstveni pasovi se označijo z opozorilnimi

tablami. Table so postavljene na meji posameznega pasu ob
cestah in poteh.

Table so pravokotne oblike, modre barve in z belim
napisom, naslednje vsebine:

– ožji varstveni pas vodnega vira,
– širši varstveni pas vodnega vira.

VI. KAZENSKE DOLOČBE

12. člen
Z denarno kaznijo od 50.000 do 300.000 SIT se

kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori
prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, ki
krši določila 8., 9. in 10. člena tega odloka.

Z denarno kaznijo od 15.000 do 60.000 SIT se kaznu-
je za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali posamez-
nik, ki krši določila iz prvega odstavka tega člena.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen
Če bo z ukrepi iz 8., 9. in 10. člena tega odloka

povzročena škoda oziroma omejitev izkoriščanja kmetijske-
ga zemljišča, ima prizadeta pravna oseba oziroma lastnik
kmetijskega zemljišča pravico do odškodnine po splošnih
predpisih o odškodnini. Odškodnino je dolžan poravnati
upravljalec objektov za oskrbo z vodo oziroma izvirov, ki so s
tem odlokom zaščiteni.

14. člen
Upravljalec objektov za oskrbo z vodo mora v roku

enega leta po sprejetju tega odloka urediti zemljiško knjižno
stanje, postaviti ograjo, oznake, opozorila in prepovedi v
skladu z določili tega odloka.

15. člen
Sanacijska dela v posameznih varstvenih pasovih mo-

rajo biti obdelana v sanacijskih programih delovanja, ki jih
potrdi občinski svet. Program mora posamezne ukrepe tudi
terminsko opredeliti ter ga mora upravljavec posameznega
vodnega vira izdelati v enem letu po uveljavitvi tega odloka.

16. člen
Sanacijska dela v najožjem varstvenem pasu se morajo

začeti najkasneje v enem letu po sprejetem sanacijskem
programu, v ostalih varstvenih pasovih pa skladno z etapa-
mi, določenimi v sanacijskih programih.

17. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne

komunalna, zdravstvena in vodnogospodarska inšpekcija ter
inšpekcija za varstvo okolja s sedežem v Postojni.

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

listu RS. Z dnem uveljavitve tega odloka preneha na območ-
ju Občine Postojna veljati prejšnji odlok o varstvu krajevnih
vodnih virov v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 10/92).

Št. 03201-2/98
Postojna, dne 28. maja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Postojna

Daniel Mislej, dipl. inž. str. l. r.

2291. Odlok o organiziranosti in izvajanju službe
komunalnega nadzora v Občini Postojna

Na podlagi 29. in 65. člena ter v zvezi z 21. členom
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
6/94 – odločba US, št. 45/94 – odločba US, 57/94,
14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga,
9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97 in
70/97), 97. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 32/93), 9. člena zakona o notranjih zadevah (Uradni list
SRS, št. 28/80, 38/88, 27/89, 8/90, Uradni list RS, št.
19/91-I, Uradni list RS, št. 4/92, 58/93, 87/97, 87/97),
3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št.
25/83, 42/85, 47/87 in Uradni list RS, št. 5/90, 10/91,
13/93, 66/93), 16. člena statuta Občine Postojna (Uradni
list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98) je Občinski svet občine
Postojna na 32. seji dne 28. 5. 1998 sprejel

O D L O K
o organiziranosti in izvajanju službe

komunalnega nadzora v Občini Postojna

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se določa organiziranost, naloge in

pristojnosti službe komunalnega nadzora v Občini Postojna.

2. člen
Služba komunalnega nadzora opravlja naloge nadzora

nad izvajanjem določenih odlokov in drugih predpisov, spre-
jetih v Občini Postojna, ki urejajo naslednja področja:

1. javni red in mir,
2. zunanja urejenost in videz naselij,
3. varstvo okolja,
4. vzdrževanje objektov in naprav,
5. urejenost, vzdrževanje in varovanje zelenih in drugih

površin,
6. javne poti in druge prometne površine,
7. mirujoči promet v naseljih,
8. zapuščena vozila,
9. označevanje cest, trgov, ulic naselij in zgradb,
10. plakatna mesta, neprometne znake, reklamni ob-

jekti,
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11. oskrba naselij z vodo,
12. odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih

voda,
13. vodne vire, potoke in jarke, kanale,
14. pokopališki red in opravljanje pogrebnih sveča-

nosti,
15. zbiranje, odvažanje in odlaganje odpadkov,
16. zimska služba,
17. varstvo pred prekomernim hrupom,
18. tržni red,
19. izobešanje zastav in krasitev naselij v času državnih

in drugih praznikov,
20. kampiranje, šotorenje in bivanje v avtodomih,
21. ravnanje s plodno zemljo,
22. obvezno odlaganje odpadnega gradbenega, od-

kopnega in drugega materiala,
23. druga področja po sprejetih aktih Občine Postoj-

na, če je v njih tako določeno,
24. druga področja po predpisih države, če je v njih

tako določeno.

3. člen
Izvajanje nalog komunalnega nadzora opravljajo delav-

ci s posebnimi pooblastili v okviru službe Komunalne inš-
pekcije in nadzora Občine Postojna.

Poleg oseb navedenih v prvem odstavku tega člena,
lahko opravljajo nadzor po tem odloku še pooblaščene ose-
be v obsegu in s pooblastili, ki jih daje ta odlok in drugi akti
Občine Postojna ali določila zakonodaje in predpisov pri-
stojnih ministrstev Republike Slovenije.

Pooblaščene osebe za izvajanje nadzora izvajajo tudi
posamezna dejanja in strokovne naloge v zvezi z občinskimi
odloki ter v obsegu določil veljavne zakonodaje in predpisov
ministrstev RS.

II. ORGANIZIRANOST

4. člen
Izvajanje nadzora spada v pristojnost uprave Občine

Postojna. Opravlja ga organ komunalne inšpekcije in nadzo-
ra kot samostojni organ uprave Občine Postojna.

Z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih
mest v upravi Občine Postojna, ki ga izda župan, se določi
število delavcev in posebne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati
izvajalci nalog komunalne inšpekcije in nadzora.

5. člen
Posamezne naloge ali komunalni nadzor na posamez-

nih področjih imajo lahko tudi drugi delavci občinske uprave
Občine Postojna. Pooblastila za izvajanje take vrste nadzora
daje župan.

Naloge iz prvega odstavka tega člena oziroma drugega
in tretjega odstavka 3. člena lahko v primeru, ko v organu
komunalne inšpekcije in nadzora ter delavci uprave ni us-
treznega delavca oziroma so le-ti zasedeni z drugimi deli ter
v času glavne turistične sezone, lahko opravljajo tudi pravne
ali fizične osebe, na podlagi in v mejah posebne pogodbe z
Občino Postojna in pooblastilom župana.

6. člen
Osebe, ki izvajajo komunalni nadzor, morajo imeti služ-

beno izkaznico, ki jih pooblašča za izvajanje nadzora. Imajo
lahko predpisano uniformo ali nosijo drugačne vidne oz-
nake.

7. člen
Pravilnik o obrazcu službene izkaznice, uniformi, opre-

mi in zaščitnih sredstvih sprejme župan Občine Postojna.

III. PRISTOJNOSTI

8. člen
Pri opravljanju nadzora ima komunalni inšpektor in ose-

be s posebnimi pooblastili naslednje pravice in dolžnosti:
– odrediti ukrepe, da se nepravilnosti in pomanjkljivosti

odpravijo v roku, ki ga sam določi; v ta namen uvede in vodi
upravne postopke, izdaja upravne odločbe in izreka druge
ukrepe, ki so potrebni,

- predlagati uvedbo postopka zaradi prekrška, nazna-
njati gospodarske prestopke oziroma kazniva dejanja,

– izrekati mandatne kazni v mejah svojih pooblastil,
– sporočiti ustrezne podatke pristojnemu organu, če

meni, da je potrebno sprejeti ukrepe, za katere sam ni
pristojen,

– odrediti določene začasne ukrepe, potrebne za za-
gotovitev varnosti ljudi in premoženja,

– opraviti dejanja in strokovne naloge v mejah svojih
pooblastil v zvezi z izvajanjem določil zakonov in pooblastil
ministrstev.

Zoper odločbo komunalnega inšpektorja je dopustna
pritožba, ki pa ne zadrži izvršitve naloženih ukrepov in de-
janj.

9. člen
Komunalni nadzorniki in osebe s posebnimi pooblastili

imajo naslednje pravice in dolžnosti:
– opozarjati kršitelje na nepravilnosti s komunalnega

področja in zahtevati njihovo odpravo,
– preventivno zabeležiti kršitelje,
– obveščati komunalnega inšpektorja o ugotovljenih

večjih nepravilnostih, ki nato predlaga – uvedbo upravno-
kazenskih postopkov oziroma odredi ukrepe v upravnem
postopku,

– izreka mandatne kazni in vodi upravni postopek v
mejah svojih pooblastil,

– opravljati druge naloge po nalogu komunalnega inš-
pektorja.

10. člen
Pooblaščene osebe iz 5. člena imajo smiselno iste

pristojnosti kot osebe iz 8. oziroma 9. člena na podlagi
danih pooblastil.

11. člen
Fizične in pravne osebe ter druge organizacije in skup-

nosti so dolžni komunalnemu inšpektorju, komunalnemu
nadzorniku oziroma osebam s posebnimi pooblastili:

– omogočiti nemoteno izvrševanje nadzora,
– omogočiti vstop v prostore in objekte ter dostop do

naprav, ki so predmet nadzora,
– dati vsa potrebna pojasnila v zvezi z opravljanjem

nadzora.
Izvajalci nadzora imajo med opravljanjem službe pravi-

co legitimiranja.

12. člen
Kolikor komunalni inšpektor v okviru svoje pristojnosti

odredi določen ukrep, pa ga zavezanec ne izvrši ali ga ne
izvrši popolnoma oziroma v predpisanem roku, lahko komu-
nalni inšpektor odloči, da opravi predpisan ukrep druga
oseba na stroške zavezanca.
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V primeru odpora lahko občinski komunalni inšpektor
zahteva pomoč policije.

IV. KAZENSKA DOLOČBA

13. člen
Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek

posameznik:
1. ki se noče legitimirati ali noče dati potrebnih obvestil

osebi, ki izvaja komunalni nadzor ob uradnem postopku,
2. ki preprečuje osebi, ki izvaja komunalni nadzor, izvr-

ševanje naloge.
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se kaznuje za

prekršek posameznik:
1. ki ne izvrši zakonito odrejenega ukrepa osebe, ki

izvaja komunalni nadzor.
Za prekrške iz prvega in drugega odstavka tega člena

se kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, z denarno kaz-
nijo najmanj 50.000 SIT, odgovorna oseba pravne osebe
pa najmanj 20.000 SIT.

V. IZTERJAVA DENARNIH KAZNI

14. člen
Če gre za prekrške, za katere je predpisana samo

denarna kazen v določenem znesku, kazen izterja oseba, ki
izvaja nadzor in sicer takoj na kraju prekrška od tistega, ki ga
zaloti pri prekršku.

O plačani kazni na kraju samem se izda potrdilo. V
primeru, da kazen ni plačana takoj, oseba ki izvaja nadzor,
izda plačilni nalog.

Kršitelju, ki mu na kraju samem kazni ni bilo mogoče
izreči takoj, se pošlje obvestilo o prekršku in plačilni nalog.

Če denarna kazen ni izterjana takoj na kraju samem ali
ni plačana v roku, danem na plačilnem nalogu, pa nanj ni
vložen ugovor, se pošlje plačilni nalog v izterjavo organu, ki
je pristojen za izterjavo davkov. Ta organ ni dolžan zavezan-
cu za plačilo pošiljati pismenega opomina.

VI. KONČNI IN PREHODNI DOLOČBI

15. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o usta-

novitvi in nalogah službe komunalnega reda v Občini Postoj-
na (Uradne objave Primorskih novic, št. 4/77).

Do sprejema pravilnika iz 7. člena tega odloka se za
osebe, ki opravljajo nadzor smiselno uporablja pravilnik o
uniformi in opremi komunalnega nadzornika, sprejetem na
65. seji Izvršnega sveta Občine Postojna dne 28. 7. 1992
pod št. 35600-029/92.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 03201-2/98
Postojna, dne 28. maja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta občine

Postojna
Danijel Mislej, dipl. inž. str. l. r.

2292. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja
proračuna Občine Postojna v letu 1998

Na podlagi 16. člena statuta Občine Postojna (Uradni
list RS, št. 1/96, 68/97 in 31/98) ter 57. člena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odloč-
ba US, št. 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 –
odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US,
44/96 – odločba US in Uradni list RS, št. 26/97 in 70/97) je
Občinski svet občine Postojna na 33. seji dne 30. 6. 1998
sprejel

S K L E P
o podaljšanju začasnega financiranja proračuna

Občine Postojna v letu 1998

1. člen
V 5. členu sklepa o začasnem financiranju proračuna

Občine Postojna v letu 1998 (Uradni list RS, št. 1/98) se
nadomesti besedilo “in velja do sprejetja proračuna Občine
Postojna oziroma največ do konca junija 1998”, z nasled-
njim besedilom: “in velja do začetka veljavnosti proračuna
Občine Postojna za leto 1998”.

2. člen
Ostali členi sklepa se ne spreminjajo.

Št. 03201-1/98
Postojna, dne 30. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Postojna

Danijel Mislej, dipl. inž. str. l. r.

SEVNICA

2293. Spremembe in dopolnitve statuta Občine
Sevnica

Na podlagi 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) in 22. člena statuta Občine Sevnica (Uradni
list RS, št. 23 /95) je Občinski svet občine Sevnica na seji
dne 24. 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 Sevnica

1. člen
V statutu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 23/95) se

v 1. členu pred prvi stavek vstavi besedilo: »Območje Obči-
ne Sevnica sestavljajo ožji deli občine, v nadaljnjem besedi-
lu krajevne skupnosti.«

V drugem odstavku se pred besedo »naselij« doda
številka 114.

V osmi alinei – Krajevna skupnost Šentjanž se za nase-
ljem »Cerovec« doda naselje »Hinje«.
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2. člen
Za drugim odstavkom 9. člena se doda nov odstavek:

»Pobudo za ustanovitev krajevne skupnosti ali za spremem-
bo njenega območja lahko da zbor krajanov ali pet odstot-
kov volilcev dela občine. Pobudo obravnava občinski svet.«

Tretji odstavek postane četrti.
Četrti odstavek se črta.

3. člen
Za 9. členom se dodata 9.a in 9.b člen, ki glasita:

»9.a člen
Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava. Kra-

jevna skupnost kot pravna oseba nastopa v pravnem prome-
tu v okviru nalog določenih s tem statutom ali odlokom,
sprejetim na podlagi določb tega statuta.

Krajevno skupnost zastopa predsednik sveta krajevne
skupnosti.

»9.b člen
Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z

vsem svojim premoženjem. Za obveznosti krajevne skupno-
sti subsidiarno odgovarja občina.

Če krajevna skupnost preneha obstajati ali če ji prene-
ha pravna subjektiviteta, njene pravice in obveznosti preide-
jo na nove krajevne skupnosti z lastnostjo pravne osebe, ki
nastanejo z združitvijo ali z razdružitvijo iz prejšnjih krajevnih
skupnosti oziroma na občino.«

4. člen
Za drugim odstavkom 10. člena se dodata dva nova

odstavka: »Pred ustanovitvijo krajevne skupnosti ali pred
spremembo njenega območja mora občinski svet na zborih
krajanov ali na referendumu ugotoviti interes prebivalcev
posameznih območij v občini, kjer naj bi bila ustanovljena
krajevna skupnost oziroma spremenjeno njeno območje.
Ugotavljanje interesa se nanaša na ime in območje krajevne
skupnosti.

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, lahko začne veljati šele po izteku mandata sveta
krajevne skupnosti.«

5. člen
Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da glasi:

»Delovanje krajevne skupnosti se financira iz občinskega
proračuna, s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih oseb,
s plačili za storitve, s samoprispevkom in s prihodki od
premoženja krajevne skupnosti.«

Za spremenjenim prvim odstavkom se dodata dva nova
odstavka, ki glasita:

»Krajevna skupnost se ne sme zadolževati.
Prihodki in odhodki krajevne skupnosti morajo biti zaje-

ti v njenem finančnem načrtu, ki je sestavni del občinskega
proračuna.«

6. člen
Za 11. členom se doda nov 11.a člen, ki glasi:
»V okviru nadzora ima član nadzornega odbora, ki ga

nadzorni odbor za to pooblasti, kakor tudi izvedenec, ki ima
pooblastilo nadzornega odbora, pravico vpogleda v celotno
finančno in drugo dokumentacijo krajevne skupnosti.

V primeru, da nadzorni odbor ugotovi nezakonito, ne-
namensko ali nesmotrno porabo ali pridobivanje sredstev v

krajevni skupnosti, lahko občinski svet med proračunskim
letom ustavi financiranje krajevne skupnosti iz občinskega
proračuna, dokler nepravilnosti v poslovanju krajevne skup-
nosti niso odpravljene.«

7. člen
Prvi odstavek 13. člena se spremeni tako, da glasi:

»Krajevna skupnost opravlja naloge, ki se pretežno nanaša-
jo na njene prebivalce in ki so ji prenesene v izvajanje s
statutom občine oziroma z odloki.

Za ta namen določi občinski svet tudi ustrezna sredstva
iz proračuna občine.«

8. člen
14. člen se spremeni tako, da glasi: »Svet krajevne

skupnosti lahko občinskemu svetu predlaga odločitve, ki se
nanašajo na krajevno skupnost.

Občinski svet mora pred sprejetjem odločitve, ki se
nanaša na krajevno skupnost, pridobiti mnenje sveta krajev-
ne skupnosti.

Župan ima pravico biti navzoč in razpravljati na seji
sveta krajevne skupnosti brez pravice glasovanja.

Odločitve sveta krajevne skupnosti v zvezi s pravnim
prometom premoženja krajevne skupnosti so veljavne, ko
da nanje soglasje občinski svet.«

9. člen
V prvem odstavku 16. člena se beseda »zakonom«

nadomesti z besedo »zakoni«.
V 16. členu se v štirinajsti alinei doda besedilo »in

organizira reševalno pomoč«.
Črta se petnajsta alinea.

10. člen
V 17. členu se za sedmo alineo doda nova alinea, ki

glasi: »gasilstvo kot obvezno lokalno javno službo«.
V predzadnji alinei se vejica črta in doda besedilo, ki

glasi: »ter zagotavlja nemoten in varen promet na občinskih
cestah,«.

11. člen
Drugi odstavek 18. člena se spremeni tako, da glasi:

»Volitve v občinski svet in svete krajevnih skupnosti vodi in
izvaja občinska volilna komisija. Naloge, pristojnosti in se-
stavo občinske volilne komisije določa zakon o lokalnih
volitvah.«

Za spremenjenim drugim odstavkom se doda nov od-
stavek, ki glasi: »Organi občine lahko imenujejo komisije ali
druga delovna telesa za obravnavanje posameznih vprašanj
iz svoje pristojnosti.«

Tretji odstavek postane četrti.

12. člen
V prvem odstavku 19. člena se črta besedilo: »podžu-

pana, tajnika občine, občinske volilne komisije in sveta kra-
jevnih skupnosti«.

V tretjem odstavku se besedilo »in člani sveta krajevnih
skupnosti« črta in nadomesti z besedilom »ter člani komisij
in drugih delovnih teles organov občine«.

13. člen
V 21. členu se besedilo »občinska volilna komisija in

svet krajevnih skupnosti« črta in nadomesti z besedilom:
»komisije in druga delovna telesa organov občine«.
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14. člen
V 22. členu se črta besedilo trinajste alinee »imenuje in

razrešuje tajnika občine«.
Sedemindvajseta alinea z besedilom »daje koncesije«

se spremeni tako, da glasi: »odloča o podelitvi koncesije,«.
Pred zadnjo alineo se doda nova, ki glasi: »– odloča o

statusu javnega dobra,«.
V zadnji alinei se besedilo »določa zakon« nadomesti z

besedilom »določajo zakoni«.

15. člen
V 24. členu se za četrtim odstavkom doda nov odsta-

vek, ki glasi: »Člani občinskega sveta se volijo za 4 leta.
Mandatna doba članov občinskega sveta se začne s pote-
kom mandatne dobe prejšnjih članov sveta, traja pa do prve
seje novo izvoljenega sveta.«

16. člen
V drugem odstavku 36. člena se pred besedo »stran-

ke« doda beseda »politične«.

17. člen
V prvem odstavku 39. člena se pred besedo »stranke«

doda beseda »politične«.

18. člen
V prvem odstavku 40. člena se za besedama »nadzorni

odbor« doda besedilo: »kot najvišji organ nadzora javne
porabe v občini:«.

V drugi alinei prvega odstavka se besede »sredstev
občinskega proračuna« nadomesti z besedama »proračun-
skih sredstev«.

Doda se nov odstavek, ki glasi: »Nadzor vsebuje ugo-
tavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja pristojnih orga-
nov, organov in organizacij porabnikov občinskega proraču-
na in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in
občinskim javnim premoženjem in ocenjevanjem učinkovito-
sti in gospodarnosti porabe občinskih proračunskih sred-
stev«.

19. člen
V prvem odstavku 41. člena se za prvim stavkom doda

nov stavek, ki glasi: »Člani nadzornega odbora opravljajo
svoje naloge nepoklicno.«

V prvem stavku drugega odstavka se pred besedo
»stranke« doda beseda »politične«. Za prvim stavkom dru-
gega odstavka se doda novo besedilo, ki glasi: »Člani nad-
zornega odbora morajo znati opraviti preverjanje skladnosti
poslovanja z zakoni in drugimi predpisi, znati oblikovati ja-
sne in strokovne ugotovitve, mnenja, priporočila in predloge
ukrepov.«

Tretji odstavek se spremeni tako, da glasi: »Člani nad-
zornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, žu-
pan, podžupan, tajnik občine, člani svetov krajevnih skup-
nosti, delavci občinske uprave ter člani poslovodstev organi-
zacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.«

V četrtem odstavku se za prvi stavek vstavi nov stavek,
ki glasi: »Konstitutivno sejo nadzornega odbora skliče pred-
sednik občinskega sveta«. V drugem stavku četrtega od-
stavka se za besedo »izvolijo« dodata besedi »in razrešijo«.
Za zadnjim stavkom četrtega odstavka se doda besedilo, ki
glasi: »Predsednik predstavlja nadzorni odbor in zastopa
njegove ugotovitve, mnenja, priporočila in predloge pred

organi občine in pri nadzorovanih osebah, podpisuje pisne
odpravke nadzornega odbora, organizira delo in strokovno
pomoč ter pripravlja in vodi seje. Predsednik lahko za oprav-
ljanje posameznih nalog ali za nadomeščanje v času svoje
odsotnosti pooblasti drugega člana nadzornega odbora.«

Peti odstavek se spremeni tako, da glasi: »Glede ime-
novanja nadzornega odbora se smiselno uporabljajo določ-
be tretjega odstavka 36. člena tega statuta. Glede razrešitve
člana nadzornega odbora se smiselno uporabljajo razlogi iz
26. člena tega statuta. Razrešitev člana nadzornega odbora
opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora. Člans-
tvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziroma
z dnem poteka mandatne dobe članov sveta.«

20. člen
Za 41. členom se dodajo 41.a, 41.b, 41.c in 41.č

člen.

»41.a člen
Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor sme

obvestiti javnost o svojih ugotovitvah takrat, ko je njegovo
poročilo dokončno, pri tem pa mora spoštovati pravice
strank. Nadzorni odbor je pri svojem delu dolžan varovati
osebne podatke ter državne, uradne in poslovne skrivnosti,
ki so tako opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z
akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračun-
skih sredstev in spoštovati dostojanstvo, dobro ime in inte-
griteto posameznikov.

Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah, ocenah in mne-
njih izdela poročilo s priporočili in predlogi. Občinski svet,
župan ter organi porabnikov proračunskih sredstev so dolžni
obravnavati poročilo nadzornega odbora ter upoštevati nje-
gova priporočila in predloge v skladu s svojimi pristojnostmi.

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.«

41.b člen
Naloge nadzornega odbora v okviru njegovih pristojno-

sti so:
– preverjanje skladnosti proračuna občine z zakoni,

drugimi predpisi s področja javnih financ, odloki, programi
in drugimi sklepi občinskega sveta;

– preverjanje skladnosti zaključnega računa s proraču-
nom in z odločitvami občinskega sveta;

– preverjanje skladnosti finančnih načrtov krajevnih
skupnosti ter uporabnikov proračunskih sredstev;

– preverjanje pravilnosti in pravočasnosti izvajanja na-
log izvrševanja občinskega proračuna;

– preverjanje pravilnosti in gospodarnosti razpolaganja
z občinskim premoženjem.

Občinski svet in župan lahko predlagata nadzornemu
odboru, da poda svoje mnenje o določeni stvari, ali da
opravi nadzor pri uporabniku proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor sprejme letni program dela in z njim
seznani občinski svet in župana.

Nadzorni odbor lahko strankam v postopku in pristoj-
nim organom občine nalaga posamezna dejanja oziroma od
njih s sklepom zahteva podatke in dokumente, ki so potreb-
ni za izvedbo nadzora.

Nadzorni odbor ima pravico biti sproti obveščen o aktih
in sklepih občinskega sveta.
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»41.c člen
Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotovijo v

občinskem proračunu v okviru sredstev za delo občinskih
organov in občinske uprave na podlagi finančnega načrta, ki
izhaja iz letnega programa dela nadzornega odbora.«

»41.č člen
Nadzorni odbor ima svoj poslovnik, s katerim se določi

organizacija dela, pravice in dolžnosti predsednika in članov
pri izvajanju nadzora, delo izvedencev, delo strokovnih so-
delavcev, postopek nadzora, način odločanja, dokumenta-
cija oziroma evidentiranje dela nadzornega odbora. S po-
slovnikom se določi tudi priprava, sklicevanje in vodenje sej,
pisanje zapisnikov ter vodenje evidenc in dokumentacije.«

21. člen
V drugem odstavku 44. člena se črta besedilo »in

podžupana«, ostalo besedilo pa se postavi v ustrezen sklon.
Tretji odstavek se črta in nadomesti z dvema novima

odstavkoma, ki glasita:
»Če je član občinskega sveta izvoljen za župana, mu

preneha mandat člana občinskega sveta.
Če je član občinskega sveta imenovan za podžupana,

v času opravljanja te funkcije ne more opravljati funkcije
člana občinskega sveta. V tem času opravlja funkcijo člana
občinskega sveta naslednji kandidat z iste liste kandidatov.
Če takega kandidata ni, opravlja funkcijo člana občinskega
sveta kandidat z istoimenske liste v volilni enoti, v kateri je
imela lista največji ostanek glasov v razmerju do količnika v
volilni enoti.«

Četrti odstavek postane peti.

22. člen
V tretji alinei 45. člena se za besedo »pravico« vstavi

besedilo, ki glasi: »in dolžnost udeleževati se sej občinske-
ga sveta in na njih razpravljati,«.

V peti alinei se črta beseda »vodi«.
V šesti alinei se črta besedilo »enega milijona« in nado-

mesti z besedilom »dveh milijonov«.
Za predzadnjo alineo se dodajo nove alinee, ki glasijo:
– »je predstojnik občinske uprave,
– imenuje in razrešuje tajnika občine,
– odloča o sporih o pristojnosti med organi občinske

uprave,
– ima pravico udeleževati se sej svetov krajevnih skup-

nosti in na njih razpravljati,
– občinskemu svetu predlaga imenovanje podžupana«.

23. člen
Drugi odstavek 48. člena se črta in nadomesti z novim

odstavkom, ki glasi: »Število članov sveta krajevne skupno-
sti določi občinski svet z odlokom, s katerim se določijo
volilne enote in druga vprašanja v zvezi z volitvami.«

24. člen
Za prvim odstavkom 50. člena se doda nov odstavek,

ki glasi: »Svet krajevne skupnosti sprejema odločitve z veči-
no glasov navzočih članov, veljavno pa sklepa, če je na seji
navzoča večina članov.«

Drugi odstavek postane tretji.

25. člen
52. člen se spremeni tako, da glasi: »Neposredne

oblike sodelovanja občanov pri odločanju v občini so zbor
občanov, referendum in ljudska iniciativa.«

26. člen
59. člen se spremeni tako, da glasi: »Občinsko upravo

sestavljajo eden ali več organov občinske uprave, ki jih z
odlokom ustanovi občinski svet na predlog župana ter dolo-
či njihovo notranjo organizacijo in delovno področje.«

27. člen
Za 60. členom se doda nov 60.a člen, ki glasi:

»60.a člen
Za opravljanje nadzorstva nad izvajanjem občinskih

predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz
svoje pristojnosti se lahko v okviru občinske uprave ustanovi
občinska inšpekcija.«

28. člen
Prva dva odstavka 61. člena se črtata in nadomestita z

novima odstavkoma, ki glasita:
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.«

29. člen
70. člen se spremeni tako, da glasi: »O izločitvi pred-

stojnika organa občinske uprave ali zaposlenega v občinski
upravi odloča tajnik občine, ki v primeru izločitve predstojni-
ka občinske uprave o stvari tudi odloči, če je predstojnik
pooblaščen za odločanje v upravnih stvareh.

O izločitvi tajnika občine ali župana odloča občinski
svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.

O sporih o pristojnosti med organi občinske uprave
odloča župan.«

30. člen
V 71. členu statuta se pred zadnjo alineo doda nova

alinea, ki glasi: »– gasilstvo«.

31. člen
Krajevne skupnosti uskladijo svoje statute z določbami

sprememb in dopolnitev statuta Občine Sevnica do 31. 12.
1998.

32. člen
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Sevnica zač-

nejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republi-
ke Slovenije.

Št. 01200-0003/98
Sevnica, dne 24. junija 1998.

Podpredsednik
Občinskega sveta

občine Sevnica
Štefan Teraž, dipl. inž. l. r.
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SLOVENSKE KONJICE

2294.  Odlok o sprejetju sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–
2000 in družbenega plana razvoja Občine
Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje
1986–1990 – v letih 1993 in 1994

Na podlagi zakona o planiranju in urejanju prostora v
prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93 in 71/93) ter 13. člena statuta Občine Slo-
venske Konjice (Uradni list RS, št. 34/95), je Občinski svet
občine Slovenske Konjice na 36. seji dne 17. 6. 1998
sprejel

O D L O K
o sprejetju sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske
Konjice za obdobje 1986–2000 in družbenega

plana razvoja Občine Slovenske Konjice
za srednjeročno obdobje 1986–1990

– v letih 1993 in 1994

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve

prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske
Konjice za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 23/87)
in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za
srednjeročno obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS,
št. 23/87) – v letih 1993 in 1994.

2. člen
Sestavni del tega odloka sta tekstualna in grafična dela:
1. Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgo-

ročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenske Konji-
ce v letu 1993 (sklep Vlade RS, št. 350-01/93-2/16-8 z
datumom 8. 7. 1994).

2. Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgo-
ročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenske Konji-
ce v letu 1994 (sklep Vlade RS, št. 350-01/93-2/19-8 z
datumom 1. 12. 1994).

3. člen
S tem odlokom sprejme Občinski svet občine Sloven-

ske Konjice tisti del sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za
obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 23/87) in druž-
benega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednje-
ročno obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 23/87) – v
letih 1993 in 1994, ki se nanašajo na prostor nove Občine
Slovenske Konjice.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 01200/0007/98
Slovenske Konjice, dne 17. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Slovenske Konjice
Stanislav Frim, dipl. ek. l. r.

2295. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov in
spomenikov oblikovane narave v Občini
Slovenske Konjice

Na podlagi 18. člena zakona o naravni in kulturni de-
diščini (Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86 in Uradni list RS,
št. 26/92) in 73., 76., 81. člena statuta Občine Slovenske
Konjice (Uradni list RS, št. 34/95) ter na predlog Zavoda za
varstvo naravne in kulturne dediščine v Celju, je Občinski
svet občine Slovenske Konjice na 36. seji dne 17. 6. 1998
sprejel

O D L O K
o razglasitvi kulturnih spomenikov in

spomenikov oblikovane narave v Občini
Slovenske Konjice

1. člen
Z namenom, da bi trajno zagotovili ohranitev in poseb-

no družbeno varstvo se deli naravne in nepremične kulturne
dediščine na območju Občine Slovenske Konjice razglasijo
za naravno znamenitost in kulturni spomenik.

2. člen
Naravne znamenitosti in kulturni spomeniki so tisti deli

naravne in kulturne dediščine, ki imajo posebno kulturno,
znanstveno, zgodovinsko ali estetsko vrednost.

3. člen
Sestavni del tega odloka je predlog za razglasitev na-

ravnih in kulturnih spomenikov v Občini Slovenske Konjice,
projekt št. 02-465/1-90 z dne 19. 10. 1990, dopolnjen
3. 9. 1992 in 18. 12. 1995, čistopis z dne 12. 6. 1998, ki
ga je izdelal Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine
iz Celja.

4. člen
Za naravne znamenitosti se na območju Občine Slo-

venske Konjice razglasijo:
1. Spomeniki oblikovane narave
1.1. Vrt ob stavbi Prečna ulica 3, Slovenske Konjice,

območje na št. parc. 1607, 1605, 1606, 164, 950/1,
950/2, 950/3, 949/1 k.o. Konjice.

1.2. Park ob graščini Trebnik (Windischgratzova gra-
ščina), območje poteka od izhodiščne točke pod vrtcem v
parku po cestah parc. št. 1335/1, 1334, 1335/2, 885/1,
po južnem delu gozdnega roba parc. št. 886/1, po vzhod-
nem robu parc. št. 972, seka 877/3 in naprej po njenem
severovzhodnem robu, seka 877/4 in 878/1 ter po vzhod-
nem robu parc. št. 101/1 do izhodiščne točke. Vse naštete
parcele se nahajajo v k.o. Konjice.

5. člen
Kot kulturni spomeniki se razglasijo:
1. Naselbinska območja
1.1. Špitalič pri Slovenskih Konjicah, zaselek ob cerk-

vi Marijinega vnebovzetja, območje poteka od izhodiščne
točke potoka na vzhodni strani naselja v k.o. Slemene št.
parc. 1100/2 in naprej v smeri urinega kazalca po severni
strani parc. št. 46/16 del, 46/15 del, 46/12 del, 46/11
del, 53/1 del, po vzhodni strani parc. št. 50/4 in 50/6, po
njenem jugu in zahodu ter ponovno po zahodni strani parc.
št. 50/4, seka parc. št. 55, 50/1, 1100/2, 200, 1087/3,
198, 199/1, 199/2 po severozahodni strani parc.
št. 228/3, po severni strani parc. št. 273/1, seka parc.
št. 273/2, 273/12, ob severovzhodni strani parc. št. 136
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in 273/13, ponovno seka parc. št. 273/1 ter poseže v k.o.
Tolsti vrh po severovzhodnem delu parc. št. 513/7, 514/1,
514/4, 514/3, po južnem robu parc. št. 514/2, 36/1,
vzhodnem robu parc. št. 1037/6 in zahodnem robu parc.
št. 596/1 ter se zaključi v izhodiščni točki,

1.2 Slovenske Konjice – staro mestno jedro, območje
poteka od izhodiščne točke na severu v križišču Celjske
ceste in obvoznice ter poteka po robu med pločnikom in
cesto obvozne ceste, po osi Dravinje do meje Konusa, na
vzhodu po zahodni parcelni meji Konusa do severnega roba
industrijske ceste, kjer prečka mimo provizorija vrtove, preč-
ka Vrtno ulico, poteka po vzhodnih robovih vrta ob stavbi
Prečne ulice 3 do križišča Prečne ulice in Žičke ceste, na
jugu ponovno obsega območje parka ob graščini Trebnik,
na zahodu ob zahodnem robu parcel 96/2, 96/1, 95/1,
95/10 prečka Šolsko ulico, pravokotno zavije naprej po
ulici Dr. Rudolfa in po Obrtniški ulici do Celjske ceste ter
križišča, kjer stika z začetkom opisane meje.

2. Arheološki spomeniki
2.1. Podob, prazgodovinska naselbina, območje zaje-

ma št. parc. 330 del, 355/1, 490 del vse k.o. Koble,
2.2. Zbelovska gora–Marija Ljubična, prazgodovinska

in poznoantična naselbina, območje zajema št. parc. 226/1
del, 232/30 del, 232/29 del, 232/23 del, 238, 239/4
del, 237 del, 235, 236, 55, 56, 57 vse k.o. Zbelovska
gora,

2.3. Zbelovo, eneolitska naselbina, območje zajema
št. parc. 1231/4 del, 1231/2 del, 1232/1, 1233 del,
1223/2, 1223/51 del, 1224/1 del, 1224/2 del, 1231/3
del, 1231/4del, 1223/6 del.

3.  Umetnostni spomeniki
3.1  Gradovi,
3.1.1. Dobje, dvor. Sin. Dobiehof, št. parc. .158/1,

del 431/2 k.o. Škalce,
3.1.2. Golič, dvor, graščina, sin. Golitsch, št. parc.

.102 k.o. Tepanje,
3.1.3. Knjice, grad, sin. Gonobitz, št. parc. 211 k.o.

Konjice,
3.1.4. Pogled, grad, št. parc. .84 k.o. Loče,
3.1.5. Trebnik, graščina, sin. Windischgratzova gra-

ščina, Trebniški dvorec, Triebeneck, Grajska ulica 4a, 4, 6,
8 in 9 št. parc. 1615,.40/1,1502 k.o. Konjice,

3.1.6. Zbelovo, grad, sin. Plankenstein, št.
parc. 1125/2 k.o. Zb. Gora,

3.2.  Mestna in trška arhitektura Slovenske Konjice,
3.2.1. Celjska 4, št. parc. .91 k.o. Konjice,
3.2.2. Celjska 5, št. parc. 1553 k.o. Konjice,
3.2.3. Celjska 10, št. parc. .94 k.o. Konjice,
3.2.4. Celjska 12, št. parc. .95 k.o. Konjice,
3.2.5. Celjska 18, št. parc. 98/1 k.o. Konjice,
3.2.6. Stari trg 5, št. parc. .76 k.o. Konjice,
3.2.7. Stari trg 3, št. parc. 78/1 k.o. Konjice,
3.2.8. Stari trg 1, št. parc. .79/1 k.o. Konjice,
3.2.9. Stari trg 2, št. parc. .85/1 k.o. Konjice,
3.2.10. Žička c. 6, št. parc. 1571 k.o. Konjice,
3.2.11. Stari trg 7, št. parc. 1628/1 k.o. Konjice,
3.2.12. Stari trg 15, št. parc. 175/7 k.o. Konjice,
3.2.13. Stari trg 17, št. parc. 174/7 k.o. Konjice,
3.2.14. Stari trg 21, št. parc. .67/1 k.o. Konjice,
3.2.15. Stari trg 22, št. parc. 1567 k.o. Konjice,
3.2.16. Stari trg 23, št. parc. .66/2 k.o. Konjice,
3.2.17. Stari trg 24, št. parc. 1568 k.o. Konjice,

3.2.18. Stari trg 25, št. parc. .65 k.o. Konjice,
3.2.29. Stari trg 26, št. parc. 142/2 k.o. Konjice,
3.2.20. Stari trg 27, št. parc. .63 k.o. Konjice,
3.2.21. Stari trg 28, št. parc. 141/3 k.o. Konjice,
3.2.22. Stari trg 29, št. parc. .63 k.o. Konjice,
3.2.23. Stari trg 31, št. parc. .63 k.o. Konjice,
3.2.24. Stari trg 34, št. parc. 1570 k.o. Konjice,
3.2.25. Stari trg 36 – hranilnica, št. parc. 135/2 k.o.

Konjice,
3.2.26. Stari trg 38 – kaplanija, št. parc. 1588 k.o.

Konjice,
3.2.27. Stari trg 39, št. parc. 1604/1 k.o. Konjice,
3.2.28. Stari trg 40 – župnišče, št. parc. 1589 k.o.

Konjice,
3.2.29. Prečna ulica 3, št. parc. 1605 k.o. Konjice,
3.2.30. Ulica Adolfa Tavčarja 5 – Štok, št. parc. 93/2

k.o. Konjice,
3.3.  Sakralni spomeniki,
3.3.1. Jernej pri Ločah, ž.c. sv. Jerneja, št. parc. 291

k.o. Jernej,
3.3.2. Loče pri Poljčanah, ž.c. sv. Duha, št. parc. 870

k.o. Loče,
3.3.3. Slovenske Konjice, ž.c. sv. Jurija, št.

parc. 1587 k.o. Konjice,
3.3.4. Slovenske Konjice, p.c. sv. Ane, št.

parc. 1007/1 k.o. Konjice,
3.3.5. Stare Slemene, Žička kartuzija, št. parc.

.440/1, .49, 439/2, 441/1 del, 425/52 del, 440/2,

.24/1, 993/1, 1087/1 del, 1087/2 del, 1100/1 del,
993/2  k.o. Slemene,

3.3.6 Območje kulturnih spomenikov Zg. In Sp. Žičke-
ga samostana.

Meja ureditvenega območja, ki ga ureja ureditveni na-
črt za območje Špitaliča, doline Sv. Janeza do vključno
kartuzije Žiče je grafično opredeljena v projektu Urbana
d.n.o., št. proj. 17/96.

Meje ureditvenega območja, ki ga ureja ureditveni na-
črt za območje Špitaliča, doline Sv. Janeza do vključno
kartuzije Žiče, poteka po parcelnih mejah oziroma jih preč-
ka. Parcele so delno v k.o. Tolsti vrh, delno pa ležijo v k.o.
Stare Slemene.

Opis meje ureditvenega območja je podan v smeri
urinega kazalca iz začetne točke T, ki je v vzhodnem vogalu
parc. št. 46/3 k.o. Tolsti vrh. Od tu dalje poteka meja
ureditvenega območja v smeri proti zahodu po južnem robu
parc. št. 46/3 v dolžini 190 m, prečka to parcelo, se nada-
ljuje po južnem delu parcele 1088/2, prečka to parcelo in
se nadaljuje po zahodnem robu parcele 46/4. Od tu dalje
poteka meja po višinski plastnici 400 nmv in sicer prečka
del parcele 37, 39/2, 40/2, ko doseže rob parcele 46/18,
od tu dalje poteka po južnem robu te parcele prečka parcelo
46/6 in se nadaljuje po južnih robovih parcel 46/7, 46/12
in 46/12. Meja nato prečka parcelo 46/11 in poteka v
smeri proti jugu po vzhodnem robu parcele 62, prečka
parcele 63, 83/17, ter se obrne proti severu in poteka po
zahodnem robu parcele 83/17, 50/3, 57/2 in 55, od tu
dalje poteka meja v smeri proti jugovzhodu po jugovzhodnih
delih parcel 50/1, 83/33, 83/41 in 83/32, ko doseže
višinsko plastnico 425 nmv, se obrne proti zahodu, ter
poteka v nepravilni obliki po tej višinski plastnici preko par-
cele 83/25, v dolžini ca. 1750 m. Meja doseže vzhodni rob
parcele 187/1, prečka to parcelo in parcelo št. 178/2, ko
se dvigne na višinsko plastnico 435, od tu dalje poteka meja
po južnem robu parcele 1094 (regionalna cesta Tepanje–
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Dole) v dolžini 240 m na višinsko plastnico 450 nmv. Meja
se nato spusti do vzhodnega roba parcele 157/1, prečka to
parcelo, ter doseže in prečka parcelo 1095/1 (Štaberška
voda), na višinski plastnici 450 nmv. Od tu dalje poteka
meja preko parcele 170, se nadaljuje po južnem robu par-
cele 1012/2, prečka to parcelo v dolžini ca. 180 m, se
nadaljuje po zahodnem robu parcele 1011/1, prečka to
parcelo in parcelo 1006. Meja se nadaljuje po zahodnem
robu parcele 997 in južnem robu parcele 983/6, ko doseže
višinsko platnico ca. 475 nmv. Od tu dalje poteka meja v
smeri proti severu preko parcele 1003, v dolžini 160 m, se
obrne proti zahodu in se nadaljuje po tej parceli v dolžini
110 m, ko doseže zahodni rob te parcele. Meja se nato
spusti do parcele 1100/1 (Soješka voda) na višinsko plast-
nico ca. 415 nmv, prečka to parcelo in parcelo 989, ko
doseže rob parcele 1087/2 (lokalna cesta Špitalič–Kamna
gora), poteka v dolžini 40 m po južnem robu te parcele, jo
prečka, ter se obrne v smer proti severu. V tej smeri prečka
parcelo 590, ter se nadaljuje po zahodnem robu parcele
443 v dolžini 150 m tu se meja obrne proti vzhodu, ter se
nadaljuje v tej smeri po severnem robu parcele 443, prečka
parcelo 456 in doseže višinsko plastnico 475 nmv, ter
poteka po severnem robu parcele 495/3 (lokalna dovozna
pot). Meja se nato nadaljuje proti vzhodu po severnem robu
parcel 460/1 in delno 460/2. Meja nato prečka parcelo
460/2 in se nadaljuje v ravni liniji v dolžini 220 m s prečka-
njem parcele 425/52, meja nato poteka po severnem robu
te parcele v dolžini 190 m, se obrne proti jugu in se nadalju-
je po vzhodnem robu te parcele v dolžini 90 m, meja se nato
nadaljuje po severnih in vzhodnih robovih parcel 414/3,
414/2, 425/52, obkroži parcelo 408 in doseže zahodni
rob parcele 1096 (lokalna dovozna pot), meja prečka to
parcelo ter se nadaljuje po severnem robu parcele 401 in
delno 399/1. Meja nato prečka parcele 399/1, 307/1 in
298, nato se meja nadaljuje po robovih parcel 297 in 292,
ko doseže parcelo 1098/6 (lokalna dovozna pot), meja se
nato nadaljuje po severnem robu parcele 257/2 in prečka
parcelo 287. Nato se meja nadaljuje po severnih robovih
parcel 261/2, 262, 267/1 in 265, prečka parcelo 266, ter
se nadaljuje po severnih robovih parcel 271 in 272. Meja se
nato obrne proti jugu in poteka v dolžini 120 m po vzhodnih
robovih parcel 272, 273/6 in 273/1, se obrne proti vzho-
du, ter se nadaljuje po severnem robu parcel 273/4 in
273/2. Vse prej navedene parcele so v k.o. Stare Slemene.
Ko doseže meja severovzhodni vogal parcele 273/2, preč-
ka mejo med k.o. Stare Slemene in k.o. Tolsti vrh, od tu
dalje poteka meja po parcelah, ki ležijo v k.o. Tolsti vrh in
sicer po severovzhodnih robovih parcel 513/8 in 513/6,
prečka parcelo 793, se nadaljuje po severnem robu parcele
520/2 in po zahodnem robu parcele 521/1, nato poteka
meja po severnih robovih parcel 521/2, 521/3 in 524/1,
prečka parcelo 429/1, ter se nadaljuje po severnem robu
parcele 506, meja nato prečka parcelo 544/3, se obrne
proti jugu ter poteka po vzhodnem robu te parcele (lokalna
dovozna pot) v dolžini 220 m. Meja se nato nadaljuje po
vzhodnem robu parcel 540/4, 539/1, prečka parcelo
539/2, se nadaljuje po vzhodnem robu parcel 537, 583,
586 in 585/3. Meja nato prečka parcelo 553, se obrne
proti jugu in poteka po vzhodnem robu te parcele ca. 45 m,
ter doseže severni rob parcele 791/1 (regionalna cesta
Tepanje–Dole), meja se nato nadaljuje proti vzhodu v dolžini
ca. 70m po severnem robu te parcele, se obrne proti jugu
prečka parcelo 791/1, ter se nadaljuje po severnem robu
parcele 596/7. Vse prej navedene parcele so v k.o. Tolsti
vrh. Meja nato doseže rob parcele 1100/2 k.o. Stare Sle-
mene (potok Žičnica), ki obenem predstavlja mejo med k.o.
Tolsti vrh in k.o. Stare Slemene. Meja prečka parcelo

1100/2 in se zaključi v začetni točki T.
3.3.7. Špitalič, ž.c. Marijinega obiskovanja, št. parc.

.29/1 k.o. Slemene
3.3.8. Zbelovska gora, p.c. Matere Božje parc. št. .55

k.o. Zbelovska gora
3.3.9. Žiče, ž.c. sv. Petra, št. parc. .77 k.o. Žiče
3.4.  Javni spomeniki, znamenja, vodnjaki
3.4.1 Marijino znamenje in znamenje sv. Florijana, št.

parc. 134 in 1369/2 k.o. Konjice
Etnološki spomeniki
 Kamna gora št. 19 – stanovanjska hiša, št. parc. .42/2

k.o. Slemene
Zbelovska gora–Župnijska hiša, št. parc. .56, .57 k.o.

Zbelovska gora
 Škalce 86, št. parc. .113/1, .113/2, 894 k.o. Škal-

ce
 Škedenj št. 4 – prešnica, št. parc. .3/1 k.o. Tolsti vrh.

6. člen
Natančne oznake razglašenih kulturnih spomenikov in

naravnih znamenitosti, lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev,
režim varstva ter razvojne usmeritve so navedene v strokov-
nih osnovah iz 3. člena odloka.

Strokovne osnove iz 3. člena odloka hranita Občina
Slovenske Konjice in zavod za varstvo naravne in kulturne
dediščine Celje.

7. člen
Na razglašenih kulturnih spomenikih in naravnih zna-

menitostih ter v njihovih varovanih območjih so dovoljeni le
posegi in razvojne usmeritve, ki ne nasprotujejo spomeniš-
kim lastnostim in ki so v skladu z varstvenimi režimi. Kakršni-
koli posegi na zavarovanih objektih in njihovih območjih so
možni le s soglasjem in na osnovi konservatorskih smernic
pristojnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine.

8. člen
Strokovne naloge v zvezi z varstvom naravne in kultur-

ne dediščine opravlja na področju Občine Slovenske Konji-
ce Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v Celju.

Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka
opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za področje kultur-
ne dediščine in Inšpekcija Republike Slovenije za okolje in
prostor.

9. člen
Občinski upravni organ izda po razglasitvi naravnih zna-

menitosti in kulturnih spomenikov lastnikom le-teh obvestilo
o razglasitvi ter jih seznani z režimom varstva, posameznimi
omejitvami in prepovedmi, ki veljajo za posamezno naravno
znamenitost ali kulturni spomenik.

Občinski upravni organ izvede vpis razglašenih kultur-
nih spomenikov in naravnih znamenitosti v zemljiško knjigo.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 01200/0006/98
Slovenske Konjice, dne 17. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Slovenske Konjice
Stanislav Frim, dipl. ek. l.r.
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2296. Odlok o spremembi dela zazidalnega načrta
prevrat v Slovenskih Konjicah

Občinski svet občine Slovenske Konjice je na podlagi
37. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov
v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in
Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97)
ter v skladu s 7. in 13. členom statuta Občine Slovenske
Konjice (Uradni list RS, št. 34/95) na 36. seji dne 17. 6.
1998 sprejel

O D L O K
o spremembi dela zazidalnega načrta Prevrat

v Slovenskih Konjicah

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve

dela zazidalnega načrta Prevrat v Slovenskih Konjicah (v
nadaljevanju besedila: spremembe in dopolnitve dela ZN),
ki jih je izdelalo podjetje URBANA Kočar in Kočar d.n.o.
Velenje pod št. proj. 117/97 z datumom januar–maj 1998,
in ki je sestavni del tega odloka.

2. člen
Soglasja in pogoji, ki so jih k spremembam in dopolni-

tvam dela ZN iz 1. člena tega odloka podali organi in organi-
zacije, so sestavni del tega odloka.

3. člen
Spremembe in dopolnitve dela ZN iz 1. člena tega

odloka vsebuje besedilo in grafične priloge.
Besedilo obsega:
1. Splošni del
2. Pogoji in soglasja
3. Obrazložitev sprememb in dopolnitev dela ZN
– Uvod – splošni podatki
– Usklajenost sprememb in dopolnitev dela ZN s plan-

skimi usmeritvami Občine Slov. Konjice
– Obrazložitev prostorskih pogojev za realizacijo spre-

membe ZN
– Pogoji za prometno in komunalno urejanje
Grafične priloge obsegajo:
– Izrez iz planskih dokumentov

Občine Slovenske Konjice M 1:5000
– Izrez iz osnovnega ZN M 1:1000
– Situacija obstoječega stanja z mejo M 1: 500
– Inventarizacija: parcele, lastništvo M 1:1000
– Arhitektonsko zazidalna situacija

z zasaditvjo 1. in 2. faza M 1: 500
– Kotirana situacija z elementi za

zakoličbo 1. in 2. faza M 1: 500
– Situacija komunalnega in energetskega

omrežja ter omrežja zvez M 1: 500
– Situacija funkcionalnih zemljišč

– parcelacija M 1: 500
– Etapnost izvajanja sprememb

in dopolnitev ZN M 1: 500

II. MEJA OBMOČJA SPREMEMB IN DOPOLNITEV
DELA ZN

4. člen
Ureditveno območje sprememb in dopolnitev dela ZN

zajema parcele v k.o. Slovenske Konjice. Meja območja
sprememb in dopolnitev ZN poteka po parcelnih mejah ozi-
roma le-te seka; opis poteka meje je podan v smeri gibanja
urinega kazalca. Začetna točka (T) opisa meje ureditvenega
območja sprememb in dopolnitev ZN je v jugozahodnem
vogalu parcele št. 339/12 k.o. Slovenske Konjice. Od tu
poteka meja proti severu po zahodnem robu te parcele,
prečka parc. št. 339/1 (interna dovozna cesta c-c) ter se
nadaljuje po zahodnem robu parc. št. 340/3. Nato meja
prečka parc. št. 286/2 ter del parc. št. 1315/4. Ko meja
doseže rob vozišča ceste Maribor–Celje, se obrne proti
vzhodu ter poteka po parc. št. 1315/4 vzporedno z južnim
robom te parcele v oddaljenosti ca. 2m ter v dolžini 45m.
Meja se nato obrne proti jugu ter poteka po robu vozišča
ceste Slovenske Konjice–Žiče, po parc. št. 1620/1, v od-
daljenosti ca. 2m od zahodnega roba parcele v dolžini ca.
85m. Nato se meja obrne proti zahodu, prečka del parcele
št. 1620/1, se nadaljuje po južnih robovih parc. št. 339/13
in 339/12 in se zaključi v začetni točki T.

Površina ureditvenega območja sprememb in dopolni-
tev dela ZN znotraj opisane meje je 0,449ha.

5. člen
Parcele znotraj ureditvenega območja sprememb in

dopolnitev ZN so naslednje: 286/2 del, 339/1 del,
339/12, 339/13, 340/3, 1315/4 del, 1620/1 del in
1620/2 del; vse v k.o. Slovenske Konjice.

III. USKLAJENOST SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZN
S PLANSKIMI AKTI OBČINE

6. člen
Ureditveno območje iz 4. člena tega, je v prostorskih

sestavinah planskih aktov Občine Slovenske Konjice v letu
1993 – Urbanistična zasnova naselja Slovenske Konjice /
zasnova namenske rabe prostora / opredeljeno v ureditve-
no območje naselja Slovenske Konjice kot območje stavb-
nih zemljišč, po namenu pa kot območje za stanovanja.

Nove predvidene ureditve, kot so določene v projektu
iz 1. člena tega odloka so delno usklajene z usmeritvami iz
planskih aktov Občine Slovenske Konjice. Glede na to, da
se v območju že pojavljajo poleg stanovanjske funkcije tudi
druge dejavnosti, sprejme Občina Slovenske Konjice obve-
zo uskladitve namembnosti znotraj ureditvenega območja z
načrtovanimi spremembami in dopolnitvami planskih aktov,
oziroma urbanistične zasnove za naselje Slovenske Konjice.

IV. NAMEMBNOST OBMOČJA

7. člen
Spremembe in dopolnitve dela ZN Prevrat v Slovenskih

Konjicah opredeljujejo naslednje ureditve:
a) Prometne ureditve:
Predvidene prometne ureditve so naslednje:
– izvedba priključka (1) interne dovozne ceste (c-c) na

cesto Slov. Konjice–Žiče–Poljčane (b-b) z zaporo ceste c-c
(cvetlična korita) na sredini med obema mejama (parc. št.
340/3 in 339/12 k.o. Slovenske Konjice) na zahodni strani
ureditvenega območja

– izvedba enostranskih hodnikov za pešce ob cesti
M10 Maribor–Celje (a-a), ob cesti Slovenske Konjice–Ži-
če–Poljčane (b-b) in ob interni dovozni cesti (c-c)

– izvedba internih dovozov za potrebe objektov 8, 42
in 44

– izvedba parkirnih prostorov za osebne avtomobile:
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10 parkirnih prostorov za objekt 8 ter dodatnih 8 par-
kirnih prostorov v 1. fazi izvedbe ZN

2 x 2 parkirna prostora za objekta 42 in 44.
b) Gradnja novih objektov:
8: poslovno stanovanjski objekt (možne poslovne de-

javnosti: pisarne in upravni prostori, neživilska trgovina, drob-
na, nehrupna in ekološko čista služnostna obrt; dejavnosti,
ki niso dovoljene: proizvodna in gostinska dejavnost, trgovi-
na z živili, servisna hrupna dejavnost)

42: stanovanjski objekt
44: stanovanjski objekt v 2. fazi izvedbe
vu: vrtna uta v 1. fazi izvedbe
c) Druge ureditve:
Predvidene so ureditve zelenic in zasaditev.

V. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE

8. člen
Za oblikovanje novih objektov veljajo naslednji pogoji:

Oznaka Tlorisne mere Etažnost Površina Namembnost
objekta (maksimalni tlorisni zazidana brutoetažna

gabarit) m2 m2

8 20m x 12m K + P + M 240 648 poslovno stanovanjski objekt

42 in 44 16m x 10m K + P + M 160 432 stanovanjski objekt
4m x 10m K + P možnost ureditve steklenjaka

(vu polkrog z r = 4m P 25 25 vrtna uta – samo v 1. fazi
izvedbe)

Strehe morajo biti izvedene kot dvokapnica, smer sle-
mena vzporedno z daljšo stranico objekta (objekt 8: V-Z,
objekta 42 in 44: S-J), naklon strešin ca. 35°, dovoljeni so
oblikovni poudarki na vzdolžnih fasadah oziroma frčade;
strešna kritina bobrovec.

Za oblikovanje fasad na vseh objektih velja, da naj
bodo oblikovane in izvedene ob upoštevanju funkcije posa-
meznega objekta in izjemnosti lokacije celotnega območja
(zahodni vhodni del v mesto Slovenske Konjice).

9. člen
Elementi za zakoličbo so opredeljeni v projektu iz 1. čle-

na tega odloka in so obvezni. Pred pričetkom zakoličbe je
potrebno vse kote preveriti na terenu.

Tolerance pri tlorisnih gabaritih objektov so v mejah do
+1 m in do –2 m ob upoštevanju zazidalne zasnove in
zahtevanih odmikov. Toleranca pri višinskih gabaritih je
+ – 0,30m za vse objekte.

VI. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO
UREJANJE

Promet

10. člen
Ureditveno območje sprememb in dopolnitev dela ZN

se napaja iz obstoječih cest. Po osnovnem ZN je privzeto
predvideno priključevanje interne dovozne ceste (c-c) na
regionalno cesto R337, odsek 1231 Slovenske Konjice–
Žiče (b-b). Priključevanje (oznaka predvidenega priključka

1) je predvideno le z desnim zavijanjem, zaradi prometnega
režima na cesti b-b, ki se na severni strani navezuje na cesto
M10, odsek 278 Tapanje–Slovenske Konjice /oznaka a-a.

Interna dovozna cesta c-c je že izvedena v širini 5,5m,
ter se sedaj slepo zaključi na vzhodni strani, kjer je predvide-
na ureditev priključa 1na cesto R337, odsek 1231 Sloven-
ske Konjice–Žiče. Slepi zaključek interne dovozne ceste c-
c se prestavi proti zahodu tako, da bo izvedena fizična
zapora ceste (cvetlična korita) na sredini med obema meja-
ma na zahodni strani ureditvenega območja.

Dovoz do predvidenih objektov (8, 42 in 44) bo iz
interne dovozne ceste c-c. Za potrebe objekta 8 je ob cesti
c-c predvidena ureditev 5 (2 +3) parkirni prostorov za oseb-
ne avtomobile ter 8 parkirnih prostorov v 1. fazi na parceli št.
339/13 k.o. Slovenske Konjice. Preostali parkirni prostori
za potrebe vseh treh objektov bodo urejeni znotraj posa-
meznih funkcionalnih zemljišč.

Po osnovnem ZN je prevzeta tudi ureditev hodnika za
pešce ob robu obravnavanega območja, ob robu cest a-a in
b-b ter ob interni dovozni cesti c-c.

Kanalizacijsko in vodovodno omrežje

11. člen
Upravljalec kanalizacijskega omrežja na obravnavanem

območju je JKP Slovenske Konjice.
Za priključevanje predvidenih objektov na obstoječe

kanalizacijsko omrežje je potrebno upoštevati naslednje po-
goje:

a) Odpadne vode je potrebno odvajati preko obvezno
vodotesne pretočne graznice v kanalizacijo. V javno kanali-
zacijo je dovoljeno odvajati vode, ki ustrezajo MDK-ju (Urad-
ni list RS, št. 35/97). Objekte je dovoljeno priključiti na
javno kanalizacijsko omrežje samo preko jaška. Morebitno
dodatno obremenjene odpadne vode iz objektov morajo biti
speljane preko lovilcev olj in maščob, lovilcev bencina in
vnetljivih tekočin v javno kanalizacijo.

b) Meteorne vode s streh je potrebno speljati preko
peskolovov v površinski odvodnik oziroma kanalizacijo me-
teornih vod; če bodo meteorne vode speljane v površinski
odvodnik, je potrebno preprečiti zamakanje na sosednjih
parcelah. Padavinske in odpadne vode s povoznih površin
je potrebno zbirati preko cestnih rešetk v zbirnem jašku in jih
voditi preko lovilca olj in bencina v javno kanalizacijo (Uradni
list RS, št. 55/97).

c) Pred priključitvijo novih objektov in površin na obsto-
ječ kanalizacijski sistem je predhodno potrebno izdelati hi-
dravlično preveritev prevodnosti in geodetski posnetek ob-
stoječe kanalizacije.

12. člen
Upravljalec vodovodnega omrežja na obravnavanem ob-

močju je JKP Slovenske Konjice.
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Za priključevanje predvidenih objektov na vodovodno
omrežje je potrebno upoštevati naslednje pogoje:

a) Oskrba z vodo za predvidene objekte je možna iz
javnega vodovoda ∅90 preko primarnega priključka. Vodo-
vodni priključek izvede JKP Slovenske Konjice na stroške
investitorja ali upravljalca objekta.

b) Objekti se oskrbujejo z vodo preko internega vodo-
vodnega omrežja lastnika. Stanovanjski in poslovni del v
objektu 8 morata imeti ločen vodomer, za katerega določi
lokacijo in izvede priključek upravljalec objekta. Vodomer se
vgradi v vodomerni jašek, ki mora biti izveden v vodotesni
AB konstrukciji s tipskim pokrovom dimenzij 900 X 800mm.
Jašek mora biti lociran na primernem mestu v neposredni
bližini priključka voda, zaščiten proti zmrzovanju in ustrezno
odvodnjavan. Upravljalec vodovoda lahko priključuje druge
uporabnike preko tega priključka in ga preuredi, če je to
potrebno.

c) Odnos med dobaviteljem in potrošnikom je reguliran
s pravilnikom o preskrbi s pitno vodo na območju Občine
Slov. konjice (Uradni list RS, št. 55/97). Upravljalec se
zavezuje vzdrževati vodovodni priključek za razdalje do 30m,
od mesta priključitve na javni vodovod. Stroški na ostalem
delu vodovoda v primeru poškodb bremenijo investitorja.
Upravljalec zagotavlja izdobavo vode s tlaki do 4,5 barov ob
normalnih razmerah na javnem vodovodnem omrežju.

č) Vsa križanja vodovoda s cesto je obvezno izvesti z
zaščito vodovoda v BC 150, ki se obbetonira.

13. člen
a) Pred pričetkom del je potrebno pri upravljalcu komu-

nalnih vodov JKP Slovenske Konjice naročiti zakoličbo vo-
dovodnega in kanalizacijskega omrežja ter nadzor nad grad-
njo.

b) Med gradnjo je potrebno upoštevati minimalne od-
mike gradbenih del od osi obstoječega vodovoda, ki so 3m.

c) Med gradnjo in po izgradnji mora biti omogočeno
nemoteno vzdrževanje obstoječih komunalnih vodov.

č) Obveznosti do tretjih oseb v zvezi z koriščenjem
zemljišča, na katerem se izvede vodovodni ali kanalizacijski
priključek, nosi naročnik sam.

d) V primeru, ko vodovodni ali kanalizacijski priključek
potekata ali križata druge komunalne naprave, je naročnik
dolžan pridobiti ustrezna soglasja in dovoljenja lastnikov teh
naprav.

14. člen
Pri vseh posegih v ureditvenem območju je potrebno

upoštevati naslednje vodnogospodarske pogoje:
a) Pri vseh posegih v prostor je treba predvideti ukrepe,

ki bodo preprečevali onesnaževanje voda.
b) Upoštevati je treba lego obstoječih komunalnih vo-

dov in pri projektiranju novih je zagotoviti predpisane med-
sebojne horizontalne in vertikalne odmike, ter za priključek
na obstoječe komunalne vode pridobiti soglasja upravljal-
cev.

c) Ureditev kanalizacije naj bo izvedena v skladu z
veljavnimi predpisi.

č) Pri izbiri ustreznega načina čiščenja odpadnih vod je
potrebno iskati enotno rešitev za posamezna naselja oziro-
ma dele naselij in pri tem upoštevati pogoje, ki jih predpisuje
uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod
iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96).

d) V primeru nastajanja kakršnihkoli odpadnih vod je
odpadne vode iz posameznih proizvodnih procesov potreb-
no pred iztokom v kanalizacijo očistiti do take stopnje kot
zahtevajo predpisi (uredba o emisiji snovi in toplote pri odva-
janju odpadnih voda iz virov onesnaževanja, Uradni list RS,
št. 35/96).

e) Skladiščenje nevarnih snovi je potrebno predvideti v
objektu oziroma prostoru brez iztoka, načrtovanem v obliki
lovilne sklede, z možnostjo pobiranja eventuelno razlitih ali
razsutih snovi. Tla morajo biti odporna na skladiščene snovi.

f) Oskrba z vodo mora biti urejena v skladu z ustreznimi
predpisi.

h) Vodnogospodarske pogoje je potrebno upoštevati
pri izdelavi ustrezne tehnične dokumentacije v skladu z na-
vodili v Uradnem listu SRS, št. 27-1325/84; k dokumenta-
ciji je potrebno pridobiti soglasje Vodnogospodarskega pod-
jetja Ptuj.

Elektrika

15. člen
Upravljalec elektro omrežja na obravnavanem območju

je Elektro Maribor, PE Elektro Slovenska Bistrica.
Za priključevanje predvidenih objektov na elektro

omrežje je potrebno upoštevati naslednje pogoje:
a) Na področju nameravane gradnje ni elektroenerget-

skih naprav Elektro Maribora zato ni podanih pogojev v
smislu zaščite elektroenergetskih naprav in vodov.

b) Za električne priključke novih objektov je potrebno
zgraditi skupinski nizkonapetostni priključek iz transforma-
torske postaje Prevrat 3; v TP Prevrat bo potrebno zamenjati
transformator z močnejšim in preurediti NN ploščo in prido-
biti upravno in projektno dokumentacijo za izgradnjo elek-
troenergetskega skupinskega priključka.

c) Za priključek mora investitor pravočasno naročiti
projekt nizkonapetostnega priključka.

č) Investitor si je dolžan v smislu določil zakona o
energetskem gospodarstvu (Uradni list SRS, št. 33/81) in
pogojev izdajanja elektroenergetskih soglasij za priključitev
na elektroenergetski sistem (Uradni list SRS, št. 29/86)
pridobiti na osnovi lokacijske dokumentacije in projekta elek-
tričnih inštalacij še elektroenergetsko soglasje za priključitev
na elektroenergetske naprave pri Elektro Maribor, PE Slov.
Bistrica.

Javna razsvetljava

16. člen
Na obravnavanem območju poteka javna razsvetljava,

ki je v upravljanju Občine Slovenske Konjice.
Za realizacijo uvoza do objekta 42 je potrebna prestavi-

tev kandelabra javne razsvetljave, kar je potrebno izvesti
skladno s pogoji upravljalca javne razsvetljave.

Telefonsko omrežje

17. člen
Upravljalec telefonskega omrežja na obravnavanem ob-

močju je Telekom Slovenije.
Za priključevanje predvidenih objektov na telefonsko

omrežje je potrebno upoštevati naslednje pogoje:
a) Potrebno je upoštevati obstoječe telefonsko omrežje.
b) Za pridobitev lokacijskega in gradbenega dovoljenja

je potrebno pridobiti soglasje upravljalca telefonskega
omrežja.

Ogrevanje

18. člen
Ogrevanje objektov mora biti zagotovljeno s priključe-

vanjem na centralno kotlovnico za območje Prevrat skladno
s pogoji upravljalca toplovodnega omrežja.
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V primeru, da priključevanje ni možno, je potrebno
izvesti novo predvideno kotlovnico v enem od novih objek-
tov; zahtevana je uporaba kuriva, ki ne onesnažuje zraka.

Odpadki

19. člen
Komunalni odpadki se morajo zbirati v določenih pro-

storih v objektih v kontejnerjih–smetnjakih. Odjemna mesta
morajo biti ob prometnici, oziroma ob uvozih na posamično
parcelo. Upoštevati je potrebno občinski odlok o ravnanju z
odpadki. Tla prostorov za smetnjake morajo biti izvedena
tako, da je možno čiščenje.

Ob objektu 8 s poslovnimi dejavnostmi ter ob parki-
riščih je potrebno ob robovih postaviti zadostno število manj-
ših smetnjakov – košev za smeti.

20. člen
Za vse komunalne vode je potrebno izdelati PGD, PZI

tehnično dokumentacijo.

VII. POGOJI ZA VAROVANJE NARAVNE IN KULTURNE
DEDIŠČINE TER VAROVANJE IN IZBOLJŠANJE

BIVALNEGA IN DELOVNEGA OKOLJA

Varovanje naravne in kulturne dediščine, plodne zemlje

21. člen
Znotraj območja sprememb in dopolnitev dela ZN ni

evidentiranih varovanih objektov in območij naravne in kul-
turne dediščine.

Plodno zemljo, ki bo odstranjena pred gradnjo objek-
tov in izvedbo prometnih površin in zunanjih ureditev, je
potrebno uporabiti za ureditev zelenic in nasipov.

Varovanje zraka

22. člen
Predvideni objekti v območju sprememb in dopolnitev

dela ZN ne smejo predstavljati možnosti povečanja onesna-
ženja zraka (prah, SO2, ipd.). Ogrevanje objektov mora biti
zagotovljeno s priključevanjem na centralno kotlovnico (Pre-
vrat ali novo predvideno v enem od novih objektov); zahteva-
na je uporaba kuriva, ki ne onesnažuje zraka. V območju je
možno razvijati nove dejavnosti le na način, ki omogoča
uspešno preprečevanje onesnaženja zraka, kar mora biti
opredeljeno v investicijskem elaboratu in projektni doku-
mentaciji za posamezne objekte.

Varstvo pred hrupom

23. člen
Ureditveno območje spremembe dela ZN Prevrat v Slo-

venskih Konjicah se opredeljuje v III. stopnjo varstva pred
hrupom (III. območje) po 4. členu uredbe o hrupu v narav-
nem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95), za
katero so v 5. členu iste uredbe določene mejne dnevne in
nočne ravni hrupa in sicer nočna raven: 50 dBA (od 22. do
6. ure) in dnevna raven: 60dBA (od 6. do 22. ure).

Dodatni protihrupni ukrepi znotraj ureditvenega območ-
ja so predvideni kot zasaditev grmovnic v pasu proti obstoje-
čim stanovanjskim hišam ter v pasu proti cestam, ki naj
delujejo za ublažitev hrupa.

Skladno z določili 12. člena zakona o varstvu pred
hrupom v naravnem in bivalnem okolju (Uradni list SRS, št.

15/76 in 28/86) oziroma 13. člena odloka o maksimalno
dovoljenih ravneh hrupa za posamezna območja naravnega
in bivalnega okolja ter za bivalne prostore (Uradni list SRS,
št. 29/80), je potrebno ob začetku obratovanja objektov,
kjer bi utegnil nastajati prekomerni hrup, opraviti meritve
hrupa pri najbližjem stanovanjskem objektu. V primeru, da bi
bilo stanje hrupnosti poslabšano oziroma bi bile presežene
dovoljene ekvivalentne ravni hrupa, je potrebno stanje hrup-
nosti takoj sanirati z ustreznimi tehničnimi ukrepi (aktivna,
pasivna zaščita).

Požarna varnost

24. člen
V zazidalni zasnovi sprememb in dopolnitev dela ZN so

upoštevani pogoji s področja varstva pred požari. K vsem
objektom je omogočen dovoz urgentnih vozil po glavnih in
internih dovoznih cestah, ki morajo biti utrjene in zgrajene
tako, da omogočajo vožnjo z gasilskimi vozili (nosilnost,
ipd.). Predvidena je izgradnja hidrantnega omrežja.

Za posamezne nove objekte, je na osnovi izračuna
povečane obremenitve pri projektiranju objektov treba upo-
števati takšne materiale in naprave, ki ustrezajo varnosti
objekta in njegovih naprav pred požarom. Zaradi povečane
varnosti pred požarom je v objektih obvezno upoštevati po-
trebne naprave in sredstva za gašenje požara.

VIII. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO SPREMEMB
IN DOPOLNITEV ZN

Zelene površine in zunanje ureditve

25. člen
Koncept zasaditve v projektu iz 1. člena tega odloka je

osnova za podrobnejšo obdelavo zasaditve v projektih zuna-
njih ureditev za posamezne objekte.

Brežine predvidenih nasipov ob objetih se morajo za-
ključiti na nivoju terena v oddaljenosti 2m od parcelne meje.

Postavljanje žičnih in betonskih ograj ni dovoljeno. Za
zaščito pred pogledi je dovoljena zasaditev z živico, skladno
s konceptom zasaditve v projektu iz 1. člena tega odloka,
ter ob upoštevanju standardnih odmikov in višin, ki se upo-
rabljajo za žive meje.

Geotehnični pogoji

26. člen
Geotehnične pogoje temeljenja posameznih objektov

in izvedbo drugih ureditev v območju sprememb in dopolni-
tev dela ZN mora pridobiti vsak investitor pred izdajo dovo-
ljenja za gradnjo oziroma za poseg v prostor.

IX. ETAPNOST IZVAJANJA SPREMEMBE ZN

27. člen
Za etapnost izvajanja na območju sprememb in dopol-

nitev dela ZN veljajo naslednji splošni pogoji:
– Načeloma velja, da je pred odpiranjem novih zem-

ljišč za gradnjo, t.j. pred začetkom nove etape izgradnje
objektov, obvezna izvedba komunalne infrastrukturne mreže
za normalno funkcioniranje območja.

– Etapnost priprave in ureditve stavbnih zemljišč zno-
traj območja sprememb in dopolnitev ZN, bo določena v
skladu z investicijskimi programi investitorjev ter v skladu z
načeli urejanja območja.
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– Do pričetka gradenj ostaja namembnost površin nes-
premenjena, s tem, da se lahko izvajajo posegi, ki omogo-
čajo normalno uporabo zemljišč in načrtovano realizacijo
predvidenih posegov skladno z zazidalnim načrtom.

28. člen
Etapnost je opredeljena za območja predvidenih novih

objektov in ureditev, ki pomenijo iz vidika poteka komunalne
ureditve in gradnje predvidenih objektov časovno zaključe-
no celoto:

1. etapa:
podetapa a)
– izgradnja objekta 42 (stanovanjski objekt)
– izvedba priključka interne dovozne ceste c-c- na ce-

sto Slovenske Konjice-Žiče-Poljčane (b-b)
– izvedba potrebnih zunanjih ureditev in vseh predvide-

nih zasaditev
podetapa b)
– izgradnja objekta 8 (poslovno stanovanjski objekt)
– ureditev 10 parkirnih prostorov ob objektu 8
– ureditev dodatnih 8 parkirnih prostorov na parc. št.

339/13 k.o. Slovenske Konjice za potrebe objekta 8 (upo-
raba le v 1. fazi izvedbe ZN)

– izvedba enostranskih hodnikov za pešce ob cestah:
a-a, b-b in c-c

– izvedba potrebnih zunanjih ureditev in vseh predvide-
nih zasaditev.

2. etapa:
– ukinitev 8 parkirnih prostorov na parc. št. 339/13

k.o. Slovenske Konjice
– izgradnja objekta 44 (stanovanjski objekt)
– izvedba potrebnih zunanjih ureditev in vseh predvide-

nih zasaditev

X. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV

29. člen
Investitorji morajo pri izvajanju sprememb in dopolnitev

dela ZN, pri gradnji in uporabi objektov, naprav in izrabi
zemljišč upoštevati:

– določbe dovoljenja za gradnjo, ki temeljijo na določi-
lih tega odloka;

– ne smejo spreminjati namembnosti površin in objek-
tov, kot so določene s tem odlokom.

Za komunalno opremo zemljišč so odgovorni investi-
torji posameznih objektov v območju sprememb in dopolni-
tev dela ZN, Občina Slovenske Konjice in Krajevna skup-
nost Slovenske Konjice.

XI. KONČNE DOLOČBE

30. člen
Površine se smejo uporabljati le za namene, ki so dolo-

čeni s spremembami in dopolnitvami dela ZN. Do pričetka
gradenj predvidenih objektov in ureditev ostaja namembnost
zemljišč nespremenjena.

31. člen
Poleg določil tega odloka je potrebno upoštevati vse

pogoje iz soglasij, ki so sestavni del projekta iz 1. člena tega
odloka.

Pri izdelavi izvedbenih projektov prometnega, energet-
skega, vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter omrež-
ja zvez je potrebno upoštevati idejne projekte, ki morajo
temeljiti na izhodiščih iz projekta iz 1. člena tega odloka.

32. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok

o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Prevrat v
Slovenskih Konjicah (Uradni list SRS, št. 12/84 in Uradni
list RS, št. 1/92) in sicer za ureditveno območje, ki je
opredeljeno v 4. členu tega odloka.

33. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristoj-

nih službah Občine Slovenske Konjice in na Upravni enoti
Slovenske Konjice.

34. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne

inšpekcijske službe.
35. člen

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

Št. 35200/0002/98
Slovenske Konjice, dne 17. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Slovenske Konjice
Stanislav Frim, dipl. ek. l. r.

2297. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 13. člena statuta Občine Slovenske Konji-
ce (Uradni list RS, št. 34/95) in na podlagi 2. in 82. člena
zakona o cestah (Uradni list RS, št. 29/97) je Občinski svet
občine Slovenske Konjice na 36. redni seji dne 17. 6.
1998 sprejel

S K L E P
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča javna last v

splošni rabi parc. št. 1366/2 vodotok v izmeri 2902 m2 in
parc. št. 1324/1 cesta v izmeri 316 m2, vpisani v seznam
javnega dobra voda S010 k. o. Konjice. Ti parceli postaneta
lastnina Občine Slovenske Konjice in se odpišeta od zem-
ljiškoknjižnega vložka S010 k. o. Konjice in se zanju odpre
nov vložek v isti k. o.

2. člen
Pristojno Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah, po

uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo lastnino Občine
Slovenske Konjice na zemljišču, ki je navedeno v I. točki
tega sklepa.

3. člen
Sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 46101-2/98-9202
Slovenske Konjice, dne 17. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Slovenske Konjice
Stanislav Frim, dipl. ek. l. r.
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2298. Uredba o določitvi delovnih mest v Ministrstvu za
pravosodje, Upravi za izvrševanje kazenskih
sankcij, na katerih imajo delavci pravice po
112. členu zakona o izvrševanju kazenskih sankcij

Na podlagi 112. člena zakona o izvrševanju kazenskih
sankcij (Uradni list SRS, št. 17/78, 41/87, 32/89 in 8/90
ter Uradni list RS, št. 12/92, 58/93 in 71/94) in 21. člena
zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93,
23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o določitvi delovnih mest v Ministrstvu za

pravosodje, Upravi za izvrševanje kazenskih
sankcij, na katerih imajo delavci pravice po
112. členu zakona o izvrševanju kazenskih

sankcij

1. člen
Ta uredba določa delovna mesta v Upravi Republike

Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, na katerih so de-
lavci, ki ta dela opravljajo, v pravicah iz zdravstvenega, pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja ter v drugih posebnih
pravicah iz dela, razen glede štetja zavarovalne dobe s pove-
čanjem, izenačeni s pooblaščenimi uradnimi osebami orga-
nov za notranje zadeve, kot to določa 112. člen zakona o
izvrševanju kazenskih sankcij.

2. člen
Delovna mesta v Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij

– v zavodih za prestajanje kazni zapora in prevzgojnemu
domu, na katerih so delavci v pravicah iz zdravstvenega,
pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter v drugih poseb-
nih pravicah iz dela, izenačeni s pooblaščenimi uradnimi ose-
bami organov za notranje zadeve so:

– delovna mesta pooblaščenih uradnih oseb,
– druga delovna mesta, na katerih delavci neposredno

delajo z zaprtimi osebami.

3. člen
Delovna mesta iz prejšnjega člena se določijo v pravilni-

ku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Upra-
vi za izvrševanje kazenskih sankcij.

4. člen
Pravice po 2. členu te uredbe gredo delavcu za čas, ko

dela na katerem od delovnih mest, naštetih v tem členu.

5. člen
Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih

mest v Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij je treba uskla-
diti s to uredbo v 60 dneh od dneva njene uveljavitve.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 112-01/98-1
Ljubljana, dne 2. julija 1998.

Vlada Republike Slovenije

Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

2299. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in
razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto
1998

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 7. člena zako-
na o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in po-
nudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91) in v skladu s proraču-
nom Republike Slovenije za leto 1998 (Uradni list RS,
št. 34/98) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi

finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj
kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1998

1. člen
V uredbi o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in

razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1998 (Uradni
list RS, št. 46/98) se v 1. členu:

– v točki č) točke A) se številka ‘47,000.000‘ nadome-
sti s številko ‘57,881.570‘. V zadnjem odstavku točke A) se
številka ‘8.252,389.313‘ nadomesti s številko
‘8.263,270.883‘;

– v točki B) za podtočko 2 doda nova podtočka 3, ki se
glasi:

‘3. investicije – kmetijstvo:
a) 1422 Morsko ribištvo in marikultura
Višina sredstev za ta namen je 10,000.000 SIT.
b) 1449 Sladkovodno ribogojstvo
Višina sredstev za ta namen je 12,000.000 SIT.‘
V zadnjem odstavku točke B) se številka

‘2.300,617.804‘ nadomesti s številko ‘2.322,617.804‘;
– v točki C) podtočki 4 črtata točki a) in b), točke c), č)

in d) pa spremenijo v točke a), b) in c).
V zadnjem odstavku točke C) se številka

‘3.160,326.196‘ nadomesti s številko ‘3.138,326.196‘.

2. člen
V 14. členu se v točki 4 točke B) črta ‘*‘ pri številki

‘17.000‘.

3. člen
V 15. členu se v točkah 1 in 4 besedilo ‘veljavnega

sklepa‘ nadomesti z besedilom ‘veljavne uredbe‘, v točki 3
pa besedilo ‘veljavnim sklepom‘ nadomesti z besedilom ‘ve-
ljavno uredbo‘.

4. člen
V 20. členu se:
– v točki A) I. točka v drugi alinei drugega odstavka

točke 3 črta besedilo: ‘za živali, ki so bile rojene na kmetiji
kopijo pripustnega ali osemenjevalnega lista;‘;

– v prvi alinei točke 2 točke A) točka II. številka ‘15‘
nadomesti s številko ‘10‘;

– na koncu 4 točke točke C) doda besedilo, ki se
glasi:

‘Zahtevku je treba priložiti:
– kopijo računa za prodane živali ali poročila o testu

živali oziroma prevozu, kjer je razvidna pasma, ime živali in
ušesna številka;

– potrdilo Republiške govedorejske službe o upraviče-
nosti regresa na podlagi selekcijskega programa za namene
1 do 7;

– potrdilo Republiške selekcijske službe za drobnico o
upravičenosti regresa na podlagi selekcijskega programa za
namene 8 do 10.‘.
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5. člen
V 23. členu se v točki D:

– druga alinea točke 4 spremeni tako, da se glasi:

‘višina realne obrestne mere v pogodbi ne sme prese-
gati v obdobju januar–junij 1998 8,00%, od 1. julija 1998
dalje pa 6,50%‘;

– črta tretja alinea točke 4;

– prva alinea točke 7 spremeni tako, da se glasi:

‘- za obdobje januar–junij 1998 do 30. julija 1998,
nato pa v skladu s 7. členom te uredbe.‘.

6. člen
V 24. členu se v točki 6 besedilo ‘15. junija‘ nadomesti

z besedilom ‘30. julija‘.

7. člen
V 25. členu se za besedo ‘naslednji‘ doda beseda

‘dan‘.

8. člen
V Prilogi 1 se:

– pri tarifni oznaki ‘0101 11 000‘ številka ‘70.000,00‘
nadomesti s številko ‘46.000,00‘;

– pri tarifni oznaki ‘0102 10 100‘ številka ‘46.000,00‘
nadomesti s številko ‘70.000,00‘;

– na koncu opomb k tarifnim oznakam ‘0401‘, ‘0402‘,
‘0403‘, ‘0405‘ in ‘0406‘ se doda besedilo:

‘Podpora velja od 1. junija 1998 dalje.‘.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 403-00/98-4
Ljubljana, dne 9. julija 1998.

Vlada Republike Slovenije

Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

2300. Uredba o določitvi zneska posebnega
prometnega davka od piva

Na podlagi 9. člena zakona o posebnem prometnem
davku od alkoholnih pijač (Uradni list RS, št. 71/93) izdaja
Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o določitvi zneska posebnega prometnega

davka od piva

1. člen
Posebni prometni davek od piva se plačuje v znesku

2.900 tolarjev za hektoliter piva.

2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 421-04/98-1
Ljubljana, dne 9. julija 1998.

Vlada Republike Slovenije

Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

2301. Sklep o merilih za določitev osnovne plače in
merilih za izplačilo nagrade za uspešnost
poslovanja direktorjev javnih podjetij, agencij in
skladov, katerih ustanovitelj je Republika
Slovenija

Na podlagi drugega odstavka 6. točke in tretjega od-
stavka 7. točke sklepa o kriterijih za sklepanje pogodb o
zaposlitvi direktorjev javnih podjetij, agencij in skladov, kate-
rih ustanovitelj je Republika Slovenije (Uradni list RS, št.
33/97) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) je Vlada Repub-
like Slovenije na 64. seji dne 4. junija 1998 sprejela

S K L E P
o merilih za določitev osnovne plače in merilih
za izplačilo nagrade za uspešnost poslovanja
direktorjev javnih podjetij, agencij in skladov,

katerih ustanovitelj je Republika Slovenija

1
Ta sklep določa merila in postopek za določitev osnov-

ne plače in izplačilo nagrade za uspešnost poslovanja direk-
torjev javnih podjetij, agencij in skladov, katerih ustanovitelj
je Republika Slovenija (v nadaljnjem besedilu: pravna ose-
ba).

2
V skladu z merili iz sklepa o kriterijih za sklepanje

pogodb o zaposlitvi direktorjev javnih podjetij, agencij in
skladov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija ter merili
iz tega sklepa se osnovna plača direktorja (v nadaljnjem
besedilu: delojemalec) pravne osebe uvrsti v enega od na-
slednjih razponov, ki znašajo:

– od 50 do 70 odstotkov plače ministra, pristojnega za
področje,

– od 71 do 80 odstotkov plače ministra, pristojnega za
področje,

– od 81 do 90 odstotkov plače ministra, pristojnega za
področje.

Višino plače znotraj razpona iz prejšnjega odstavka
predlaga resorni minister in sicer ob podaji mnenja na pod-
lagi drugega odstavka 13. točke sklepa o kriterijih za skle-
panje pogodb o zaposlitvi direktorjev javnih podjetij, agencij
in skladov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija.

3
Merili za določitev osnovne plače delojemalca v skladu

s prejšnjo točko sta:
– velikost pravne osebe, pri čemer se pri presoji tega

merila smiselno upoštevajo merila iz 51. člena zakona o
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gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94,
82/94 in 20/98) in

– pomen pravne osebe, ki se presoja glede na vrsto in
naravo nalog, ki jih opravlja pravna oseba, specifičnost dela
v pravni osebi ter posebna znanja, ki se zahtevajo za oprav-
ljanje funkcije direktorja.

Merili iz prejšnjega odstavka imata pri določanju osnov-
ne plače delojemalca različno težo.

Pri določanju plače delojemalca v javnih podjetjih je
osnovno merilo velikost pravne osebe, ki na končno uvrsti-
tev vpliva s 70 do 80 odstotki.

Pri določanju plače delojemalca v agencijah in skladih
je osnovno merilo pomen pravne osebe, ki na končno uvrsti-
tev vpliva s 70 do 80 odstotki.

4
Ne glede na določila 2. in 3. točke tega sklepa, osnov-

na plača delojemalca, določena v skladu s sklepom o kriteri-
jih za sklepanje pogodb o zaposlitvi direktorjev javnih podje-
tij, agencij in skladov, katerih ustanovitelj je Republika Slo-
venija ter v skladu s tem sklepom, ne sme biti višja od
dosedanje plače delojemalca.

5
Predlogu za podajo mnenja iz drugega odstavka

13. točke sklepa o kriterijih za sklepanje pogodb o zaposli-
tvi direktorjev javnih podjetij, agencij in skladov, katerih usta-
novitelj je Republika Slovenija, mora pravna oseba priložiti
podatke, ki so osnova za določitev osnovne plače deloje-
malca po 2., 3. in 4. točki tega sklepa.

6
Delojemalcu se lahko izplača nagrada za uspešnost

poslovanja, če so v letu, za katero se izplačuje nagrada,
izpolnjeni naslednji pogoji:

– letni program dela oziroma letni gospodarski načrt
pravne osebe je bil izpolnjen v celoti,

– poslovanje pravne osebe je bilo pozitivno; v primeru,
da je pravna oseba poslovala z izgubo, je izplačilo nagrade
za uspešnost poslovanja možno le v primeru, da je izguba
nastala iz objektivnih razlogov,

– javno podjetje je povečalo delež dohodka, ki je bil
pridobljen na trgu.

7
Pred izplačilom nagrade za uspešnost poslovanja, si

mora delodajalec pridobiti soglasje komisije Vlade Republi-
ke Slovenije za kadrovske in administrativne zadeve.

Obrazložen predlog za izdajo soglasja iz prejšnjega
odstavka za delodajalca poda pristojni minister, ki mora
predhodno preveriti ali delojemalec izpolnjuje merila iz tega
sklepa ter merila iz pogodbe o zaposlitvi.

8
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 113-02/97-14
Ljubljana, dne 4. junija 1998.

Vlada Republike Slovenije

Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

2302. Sklep o javni razgrnitvi

Na podlagi drugega odstavka 45.b 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) in 21. člena zakona o
Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96
in 47/97) je Vlada Republike Slovenije na 68. seji dne
9. julija 1998 sprejela

S K L E P
o javni razgrnitvi

a) osnutka lokacijskega načrta za rekonstrukcijo ceste
M 10 na odseku Depala vas–Črnuče, pododsek v Mestni
občini Ljubljana,

b) predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sesta-
vin:

– dolgoročnega plana občine in mesta Ljubljana za
obdobje 1986–2000 v delu, ki ga opredeljuje osnutek loka-
cijskega načrta,

– družbenega plana Občine Bežigrad za območje Mest-
ne občine Ljubljana za obdobje 1986–2000 v delu, ki ga
opredeljuje osnutek lokacijskega načrta.

I
Vlada Republike Slovenije odreja javno razgrnitev os-

nutka lokacijskega načrta za rekonstrukcijo ceste M 10
Depala vas–Črnuče, pododsek v Mestni občini Ljubljana (v
nadaljevanju: osnutek lokacijskega načrta), ki ga je izdelal
projektivni atelje PROSTOR d.o.o., pod št. projekta
1112/98, v juniju 1998 in predloga sprememb in dopolni-
tev prostorskih sestavin v naslovu navedenih planskih aktov
Mestne občine Ljubljana, ki jih je izdelal projektivni atelje
PROSTOR v juniju 1998.

II
Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je osnutek lo-

kacijskega načrta skladen z zasnovo cestnega omrežja v
prostorskih sestavinah dolgoročnega plana SR Slovenije za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št.
1/86, 41/87, 12/89 in Uradni list RS, št. 36/90, 27/91 in
72/95), in s prostorskimi sestavinami družbenega plana SR
Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list
SRS, št. 2/86, 41/87, 23/89 in Uradni list RS, št. 72/95),
v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta (v
nadaljevanju: republiški prostorski planski akti) ter predstav-
lja spremembo in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoroč-
nega plana občin in Mestne občine Ljubljana za obdobje
1986–2000 in družbenega plana Občine Bežigrad za ob-
močje Mestne občine Ljubljana za obdobje 1986–1990 v
delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta; (v nada-
ljevanju: spremembe in dopolnitve planskih aktov občin).

III
Vlada Republike Slovenije predlaga Mestni občini Ljub-

ljana v obravnavo in sprejem spremembe in dopolnitve plan-
skih aktov občin.

IV
Mestna občina Ljubljana mora poskrbeti za izvedbo

javne razgrnitve in organizacijo javnih obravnav osnutka lo-
kacijskega načrta in predloga sprememb in dopolnitev plan-
skih aktov občine. Javna razgrnitev traja en mesec in se
prične dan po objavi sklepa v Uradnem listu Republike Slo-
venije.
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V
V času javne razgrnitve lahko podajo na javno razgrnje-

ni osnutek lokacijskega načrta in predlog sprememb in do-
polnitev planskih aktov občin, pripombe in predloge vsi zain-
teresirani in prizadeti.

VI
Mestna občina Ljubljana mora v roku 30 dni po preteku

javne razgrnitve poslati ministru za okolje in prostor vse zbra-
ne pripombe in predloge. Če v tem roku minister ne prejme
pripomb in predlogov z javne razgrnitve, se šteje, da na osnu-
tek lokacijskega načrta ni pripomb oziroma, da je ta usklajen.

VLADA
2298. Uredba o določitvi delovnih mest v Ministrstvu za pra-

vosodje, Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij, na
katerih imajo delavci pravice po 112. členu zakona o
izvrševanju kazenskih sankcij 3635

2299. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uved-
bi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijs-
tva ter proizvodnje hrane za leto 1998 3635

2300. Uredba o določitvi zneska posebnega prometnega dav-
ka od piva 3636

2301. Sklep o merilih za določitev osnovne plače in merilih za
izplačilo nagrade za uspešnost poslovanja direktorjev
javnih podjetij, agencij in skladov, katerih ustanovitelj
je Republika Slovenija 3636

2302. Sklep o javni razgrnitvi 3637

MINISTRSTVA
2209. Odredba o spremembi odredbe o merilih za ugotavlja-

nje delovne uspešnosti direktorja Zavoda za pokojnin-
sko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Republiške-
ga zavoda za zaposlovanje 3549

2210. Odredba o spremembi odredbe o kriterijih za ocenje-
vanje delovne uspešnosti generalnega direktorja Za-
voda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 3549

2211. Odredba o kriterijih za ugotavljanje delovne uspešno-
sti generalnega direktorja Kliničnega centra Ljubljana 3549

2212. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pri-
pravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev
na področju vzgoje in izobraževanja 3550

USTAVNO SODIŠČE
2213. Odločba o oceni ustavnosti določb zakona o spremem-

bah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah 3550
2214. Odločba o oceni ustavnosti zakona o spremembah za-

kona o tujcih 3552

BANKA SLOVENIJE
2215. Sporočilo o cenah plemenitih kovin na dan     30. 6.

1998 3554

SODNI SVET
2216. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje

sodnice 3555
2217. Sklep o drugih osebnih prejemkih in povračilih sodni-

kov 3555
2218. Akt o spremembi akta o določitvi števila sodniških mest

na višjih, okrožnih in okrajnih sodiščih v Republiki Slo-
veniji 3555

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA
2219. Poročilo o izidu glasovanja in izidu volitev članov per-

sonalnih svetov sodišč 3555

DRUGI DRŽAVNI ORGANI  IN ORGANIZACIJE
2220. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o razvrstitvi zdra-

vil na liste 3559
2221. Sklep o potrditvi učbenika ABC 3, GOVORIMO-

POSLUŠAMO, PIŠEMO-BEREMO, 1. del 3565
2222. Sklep o potrditvi učbenika ABC 3, GOVORIMO-

POSLUŠAMO, PIŠEMO-BEREMO, 2. del 3565
2223. Sklep o potrditvi učbenika SLOVENSKI JEZIK 4 3565
2224. Sklep o potrditvi učbenika SPOZNAVAJMO NARAVO 4 3565
2225. Sklep o potrditvi učbenika BIOLOGIJA 6 3566
2226. Sklep o potrditvi učbenika MOJA PRVA FIZIKA 2,

FIZIKA ZA 8. RAZRED OSNOVNE ŠOLE 3566
2227. Sklep o potrditvi učbenika UČIMO SE RAČUNATI 3 3566
2228. Sklep o potrditvi učbenika PANORAMA 1 3566
2229. Sklep o potrditvi učbenika PANORAMA 2 3567
2230. Sklep o potrditvi učbenika PANORAMA 2 3567
2231. Sklep o potrditvi učbenika PANORAMA 1 3567
2232. Sklep o potrditvi učbenika KEMIJA – ZAKONITOSTI

IN UPORABA, 2. DEL: ANORGANSKA KEMIJA, 3.
DEL: ORGANSKA KEMIJA 3567

2233. Sklep o potrditvi učbenika VENI VIDI DIDICI       2. DEL 3568
2234. Sklep o potrditvi učnega sredstva POTUJMO –

REŠUJMO – TEKMUJMO. DODATNE NALOGE IZ
SPOZNAVANJA DRUŽBE ZA 5., 6., 7., 8. RAZRED 3568

2235. Sklep o potrditvi učnega sredstva ZLATI POLJUB 3568
2236. Sklep o potrditvi učnega sredstva POLJUB ZLATA 3568
2237. Sklep o potrditvi učnega sredstva NAŠ ZOO, Vodnik

po ljubljanskem živalskem vrtu 3569
2238. Sklep o potrditvi učnega sredstva IGRAJMO SE S

ČRKAMI 3569
2239. Sklep o potrditvi učnega sredstva KORAKI V ČASU –

20. STOLETJE, VAJE 3569
2240. Sklep o potrditvi učnega sredstva IGRAJMO SE – sklad-

be za tri violončele ali več 3569
2241. Sklep o dopolnitvi sklepa št. 612-128/97 o potrditvi

učbenika INFORMATIKA 3570
2242. Sklep o spremembi naslova delovnega zvezka

KNJIŽEVNOST 1 3570
2243. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij 1998 3570

OBČINE
BLED

2244. Pravilnik o najemu občinskih službenih stanovanj v Ob-
čini Bled 3571

2245. Pravilnik o dodeljevanju občinskih profitnih stanovanj v
najem 3572

2246. Pravilnik o oddajanju neprofitnih stanovanj v Občini Bled 3573
2247. Pravilnik o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v

Občini Bled 3577

BREŽICE
2248. Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini Brežice 3580

VII
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-05/98-2
Ljubljana, dne 9. julija 1998.

Vlada Republike Slovenije

Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

VSEBINA

Stran Stran
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2249. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi sveta za pre-
ventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Brežice 3582

2250. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostor-
skih ureditvenih pogojih za območje Občine Brežice 3582

2251. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasi-
tvi grajskega kompleksa Mokrice z varovalnim območ-
jem za naravno znamenitost in kulturni spomenik 3583

2252. Odlok o oskrbi s pitno vodo 3583
2253. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda

Knjižnica Brežice 3590
2254. Odlok o dopolnitvi odloka o preoblikovanju javnega vzgoj-

no-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobova 3590
2255. Odlok o dopolnitvi odloka o preoblikovanju javnega

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Velika
Dolina 3591

2256. Odlok o dopolnitvi odloka o preoblikovanju javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pišece 3591

2257. Odlok o dopolnitvi odloka o preoblikovanju javnega vzgoj-
no-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bizeljsko 3591

2258. Odlok o dopolnitvi odloka o preoblikovanju javnega vzgoj-
no-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Globoko 3592

2259. Odlok o dopolnitvi odloka o preoblikovanju javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Artiče 3592

2260. Program priprave spremembe ureditvenega načrta za
UN mestno jedro Brežice (sever in Zdravstveni dom) 3592

2261. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdob-
je od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin
srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od
leta 1986 do leta 1990, v nadaljevanju: sestavine pro-
storskega plana Občine Brežice za območje UZ Do-
bove (PP OB) 3594

2262. Program priprave ureditvenega načrta za UN Čatež ob
Savi 3595

CELJE
2263. Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe in dopolni-

tve zazidalnega načrta Industrija jug za kompleks biv-
šega Izletnikovega avtobusnega terminala v Celju – za
obrtne, servisne in trgovske dejavnosti 3597

2264. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolni-
tev zazidalnega načrta Gospodarska cona – ZN Indu-
strija sever na območju LIK in ZN Gospodarska cona v
Celju za RPC Merx – poslovni objekti ob Mariborski
cesti 3597

2265. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidal-
nem načrtu “Gospodarska cona v Celju” 3598

2266. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolni-
tev zazidalnega načrta Lava II – Ingrad 3599

2267. Spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine Celje 3600

ČRNOMELJ
2268. Odlok o taborjenju v Občini Črnomelj 3600

DOL PRI LJUBLJANI
2269. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prora-

čunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 1998 3602
2270. Odlok o komunalnem nadzoru v Občini Dol pri Ljublja-

ni 3602

IG
2271. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 1998 3604

LAŠKO
2272. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Laš-

ko za leto 1998 3605
2273. Odlok o ureditvenem načrtu Marija Gradec KS 7/1 in

del KS 7 južni del z Lahomnico 3605
2274. Sklep o določitvi cene programov v javnem zavodu vr-

tec Laško 3608

LENART
2275. Odlok o priznanju Občine Lenart 3609
2276. Odlok o občinskem prazniku 3610

LENDAVA
2277. Odlok o dopolnitvi odloka o razglasitvi nepremičnih kul-

turnih in zgodovinskih spomenikov na območju Obči-
ne Lendava 3610

2278. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana za ob-
močje Občine Lendava 3611

LITIJA
2279. Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju po-

treb proračunskih porabnikov v letu 1998 v obdobju
od 1. 1. 1998 do 31. 3. 1998 3612

MAJŠPERK
2280. Odredba o spremembi odredbe o načinu financiranja

za modernizacijo in vzdrževanje lokalnih ter krajevnih
cest 3612

2281. Sklep o izvzemu iz javnega dobra 3612
2282. Sklep o izvzemu iz javnega dobra 3612
2283. Sklep o izvzemu iz javnega dobra 3613

MEDVODE
2284. Odlok o proračunu Občine Medvode za leto 1998 3613

METLIKA
2285. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih se-

stavin dolgoročnega plana Občine Metlika za obdobje
od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letu 1993
in družbenega plana Občine Metlika za obdobje od le-
ta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letu 1993 3616

2286. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustano-
vitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Otroški vrtec
Metlika 3617

2287. Sklep o javni razgrnitvi odloka o prostorskih ureditve-
nih pogojih za območja planskih celot     M - 1, M - 2,
M - 3 in M - 4 v Občini Metlika 3618

NOVO MESTO
2288. Sklep o ukinitvi javnega dobra nepremičnine 3618

PIVKA
2289. Odlok o proračunu Občine Pivka za leto 1998 3618

POSTOJNA
2290. Odlok o varstvu krajevnih vodnih virov v Občini Postoj-

na 3619
2291. Odlok o organiziranosti in izvajanju službe komunalne-

ga nadzora v Občini Postojna 3621
2292. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja proračuna

Občine Postojna v letu 1998 3623

SEVNICA
2293. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Sevnica 3623

SLOVENSKE KONJICE
2294. Odlok o sprejetju sprememb in dopolnitev prostorskih

sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konji-
ce za obdobje 1986–2000 in družbenega plana raz-
voja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno ob-
dobje 1986–1990 – v letih 1993 in 1994 3627

2295. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov in spomeni-
kov oblikovane narave v Občini Slovenske Konjice 3627

2296. Odlok o spremembi dela zazidalnega načrta prevrat v
Slovenskih Konjicah 3630

2297. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi 3634

MEDNARODNE POGODBE
33. Uredba o ratifikaciji Resolucije št. 48, ki jo je 2. julija

1993 sprejela delovna skupina pri ZN/EKE za carin-
ska vprašanja, ki se nanašajo na promet za pogodbe-
nice Carinske konvencije iz leta 1954 o začasnem uvo-
zu zasebnih cestnih vozil (4. junij 1954) in Carinske
konvencije iz leta 1956 o začasnem uvozu komercial-
nih cestnih vozil (18. maj 1956), ter Priporočila Sveta
za carinsko sodelovanje glede sprejemanja karnetov
ATA za začasni uvoz 237

Stran Stran
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OSNOVE ITALIJANSKEGA
USTAVNEGA PRAVA IN
USTAVA REPUBLIKE
ITALIJE
Kljub zemljepisni bližini ustavnopravno ureditev Italije premalo poznamo. Sosednja
država pa je tudi članica Evropske unije, tako da je njena zakonodaja za Slovenijo
zanimiva tudi s tega vidika, je v predgovoru nove knjige, ki je izšla v zbirki Pravo in
politika, zapisal direktor Službe Vlade RS za zakonodajo Lojze Janko.

Osnove italijanskega ustavnega prava so zanimiv priročnik, ki ga je izdala založba
Simone iz Neaplja. V Italiji je učbenik za študente družboslovnih fakultet in študijsko
gradivo za vse tiste, ki se zaposlujejo v državnih službah. Zaradi tega je v strnjeni,
vendar pregledni obliki prikazana državna ureditev v sosednji državi. Uradni list je to
knjigo, ki ji je redaktor dr. Neven Brandt dodal tudi slovenski prevod italijanske
ustave, izdal s sodelovanjem Urada predsednika Vlade RS in Službe Vlade RS za
zakonodajo ob podpori programa PHARE EU.

Cena 3864 SIT 10457
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