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PREDSEDNIK REPUBLIKE
2891.

Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije, druge alinee 3. člena in tretje
alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odlikovanju častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja častni znak svobode
Republike Slovenije
Za zasluge v dobro Sloveniji v najkritičnejših časih njenega osamosvajanja podeljujem častni znak svobode Republike Slovenije dr. Zlatku Aureliusu Verbiču.
Št. 996-01-24/98
Ljubljana, dne 1. septembra 1998.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

VLADA
2892.

Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
izvajanju sporazuma med državami članicami
EFTE in Republiko Slovenijo

Na podlagi 3. člena zakona o ratifikaciji sporazuma
med državami članicami EFTE in Republiko Slovenijo, protokola, ki spreminja protokol B, naveden v 3. členu sporazuma ter protokola, ki spreminja 16. člen in prilogo VII k
sporazumu (Uradni list RS, – Mednarodne pogodbe št.
19/97), drugega odstavka 3. člena zakona o carinski tarifi
(Uradni list RS, št. 74/95) in prvega odstavka 21. člena
zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93,
71/94, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju
sporazuma med državami članicami EFTE in
Republiko Slovenijo

e-mail: info@uradni-list.si

Cena 880 SIT

ISSN 1318-0576

Leto VIII

1. člen
V uredbi o izvajanju sporazuma med državami članicami EFTE in Republiko Slovenijo (Uradni list RS, št. 82/97)
se priloga 1 dopolni tako, da se:
za tarifno oznako 8703 23 191 s pripadajočim besedilom doda nova tarifna oznaka, ki se glasi:
“8703 23 192 – – – – – enoprostorska, razen vozil
za kombinirani prevoz ljudi in blaga
(tipa “karavan”, “kombi”, itd.) in
dirkalnih avtomobilov
13,2“
za tarifno oznako 8703 32 191 s pripadajočim besedilom doda nova tarifna oznaka, ki se glasi:
“8703 32 192 – – – – – enoprostorska, razen vozil
za kombinirani prevoz ljudi in blaga
(tipa “karavan”, “kombi”, itd.) in
dirkalnih avtomobilov
13,2“
Tarifna oznaka 8703 24 100 se spremeni tako, da se
glasi:
“8703 24 10 – – – nova
8703 24 101 – – – – enoprostorska, razen vozil za
kombinirani prevoz ljudi in blaga (tipa
“karavan”, “kombi”, itd.) in dirkalnih
avtomobilov
13,2
8703 24 109 – – – – druga
15,0“
Tarifna oznaka 8703 33 190 se spremeni tako, da se
glasi:
“8703 33 19 – – – – druga
8703 33 191 – – – – – enoprostorska, razen vozil
za kombinirani prevoz ljudi in blaga
(tipa “karavan”, “kombi”, itd.) in
dirkalnih avtomobilov
13,2
8703 33 199 – – – – – druga
15,0“.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 334–02/98–2
Ljubljana, dne 10. septembra 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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2893.

Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini
med Republiko Slovenijo in Državo Izrael

Na podlagi četrtega odstavka 60. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/9–I), drugega odstavka 3.
člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95) in
prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe o začasni
uporabi sporazuma o prosti trgovini med
Republiko Slovenijo in Državo Izrael
1. člen
V uredbi o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini
med Republiko Slovenijo in Državo Izrael, (Uradni list RS, št.
58/98) se priloga 1 dopolni tako, da se:
– tarifna oznaka 8703 24 100 spremeni tako, da se
glasi:
“8703 24 10 – – – nova
8703 24 101 – – – – enoprostorska, razen vozil za
kombinirani prevoz ljudi in blaga (tipa
“karavan”, “kombi”, itd.) in dirkalnih
avtomobilov
7,2
8703 24 109 – – – – druga
8,3“
– tarifna oznaka 8703 33 190 spremeni tako, da se
glasi:
“8703 33 19 – – – – druga
8703 33 191 – – – – – enoprostorska, razen vozil za
kombinirani prevoz ljudi in blaga (tipa
“karavan”, “kombi”, itd.) in dirkalnih
avtomobilov
7,2
8703 33 199 – – – – – druga
8,3“.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 333–04/98–2
Ljubljana, dne 10. septembra 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2894.

Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
izvajanju začasnega sporazuma o trgovini in
zadevah v zvezi s trgovino med Republiko
Slovenijo na eni strani in Evropsko skupnostjo,
Evropsko skupnostjo za premog in jeklo in
Evropsko skupnostjo za jedrsko energijo na
drugi strani

Na podlagi 3. člena zakona o ratifikaciji začasnega
sporazuma o trgovini in zadevah v zvezi s trgovino med
Republiko Slovenijo na eni strani in Evropsko skupnostjo,
Evropsko skupnostjo za premog in jeklo in Evropsko skupnostjo za jedrsko energijo na drugi strani (Uradni list RS, –
Mednarodne pogodbe št. 8/97), drugega odstavka 3. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95) in

Uradni list Republike Slovenije
prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju
začasnega sporazuma o trgovini in zadevah v
zvezi s trgovino med Republiko Slovenijo na eni
strani in Evropsko skupnostjo, Evropsko
skupnostjo za premog in jeklo in Evropsko
skupnostjo za jedrsko energijo na drugi strani
1. člen
V uredbi o izvajanju Začasnega sporazuma o trgovini in
zadevah v zvezi s trgovino med Republiko Slovenijo na eni
strani in Evropsko skupnostjo, Evropsko skupnostjo za premog in jeklo in Evropsko skupnostjo za jedrsko energijo na
drugi strani (Uradni list RS, št. 86/97) se priloga 1 dopolni
tako, da se:
za tarifno oznako 8703 23 191 s pripadajočim besedilom doda nova tarifna oznaka, ki se glasi:
“8703 23 192 – – – – – enoprostorska, razen vozil
za kombinirani prevoz ljudi in blaga
(tipa “karavan”, “kombi”, itd.) in
dirkalnih avtomobilov
9,9“
za tarifno oznako 8703 32 191 s pripadajočim besedilom doda nova tarifna oznaka, ki se glasi:
“8703 32 192 – – – – – enoprostorska, razen vozil
za kombinirani prevoz ljudi in blaga
(tipa “karavan”, “kombi”, itd.) in
dirkalnih avtomobilov
9,9“
Tarifna oznaka 8703 24 100 se spremeni tako, da se
glasi:
“8703 24 10 – – – nova
8703 24 101 – – – – enoprostorska, razen vozil za
kombinirani prevoz ljudi in blaga (tipa
“karavan”, “kombi”, itd.) in dirkalnih
avtomobilov
9,9
8703 24 109 – – – – druga
11,3“
Tarifna oznaka 8703 33 190 se spremeni tako, da se
glasi:
“8703 33 19 – – – – druga
8703 33 191 – – – – – enoprostorska, razen vozil
za kombinirani prevoz ljudi in blaga
(tipa “karavan”, “kombi”, itd.) in
dirkalnih avtomobilov
9,9
8703 33 199 – – – – – druga
12,2“.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 334–05/98–1
Ljubljana, dne 10. septembra 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

Uradni list Republike Slovenije

2895.

Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
začasni uporabi sporazuma o pristopu Romunije
k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti
trgovini (CEFTA)

Na podlagi četrtega odstavka 60. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/9–I), drugega odstavka 3.
člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95) in
prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe o začasni
uporabi sporazuma o pristopu Romunije k
Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini
(CEFTA)
1. člen
V uredbi o začasni uporabi sporazuma o pristopu Romunije k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini
(CEFTA), (Uradni list RS, št. 85/97 in 58/98) se priloga 1
dopolni tako, da se:
za tarifno oznako 8703 23 191 s pripadajočim besedilom doda nova tarifna oznaka, ki se glasi:
“8703 23 192 – – – – – enoprostorska, razen vozil
za kombinirani prevoz ljudi in blaga
(tipa “karavan”, “kombi”, itd.) in
dirkalnih avtomobilov
13,2“
za tarifno oznako 8703 32 191 s pripadajočim besedilom doda nova tarifna oznaka, ki se glasi:
“8703 32 192 – – – – – enoprostorska, razen vozil
za kombinirani prevoz ljudi in blaga
(tipa “karavan”, “kombi”, itd.) in
dirkalnih avtomobilov
13,2“
Tarifna oznaka 8703 24 100 se spremeni tako, da se
glasi:
“8703 24 10 – – – nova
8703 24 101 – – – – enoprostorska, razen vozil za
kombinirani prevoz ljudi in blaga (tipa
“karavan”, “kombi”, itd.) in dirkalnih
avtomobilov
13,2
8703 24 109 – – – – druga
15,0“

Št.

2896.
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Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
izvajanju Srednjeevropskega sporazuma o prosti
trgovini (CEFTA) v letu 1998 za industrijske
izdelke

Na podlagi 4. člena zakona o ratifikaciji sporazuma o
pristopu Republike Slovenije k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini ter dodatnih protokolov št. 4 in št. 5 k
Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (Uradni list
RS, – Mednarodne pogodbe št. 14/97), drugega odstavka
3. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95) in
prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju
Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini
(CEFTA) v letu 1998 za industrijske izdelke
1. člen
V uredbi o izvajanju Srednjeevropskega sporazuma o
prosti trgovini (CEFTA) v letu 1998 za industrijske izdelke
(Uradni list RS, št. 82/97) se priloga 1 in priloga 2 dopolnita
tako, da se:
za tarifno oznako 8703 23 191 s pripadajočim besedilom doda nova tarifna oznaka, ki se glasi:
“ 8703 23 192 – – – – – enoprostorska, razen vozil
za kombinirani prevoz ljudi in blaga
(tipa “karavan”, “kombi”, itd.) in
dirkalnih avtomobilov
9,9“
za tarifno oznako 8703 32 191 s pripadajočim besedilom doda nova tarifna oznaka, ki se glasi:
“ 8703 32 192 – – – – – enoprostorska, razen vozil
za kombinirani prevoz ljudi in blaga
(tipa “karavan”, “kombi”, itd.) in
dirkalnih avtomobilov
9,9“
Tarifna oznaka 8703 24 100 se spremeni tako, da se
glasi:
“8703 24 10 – – – nova
8703 24 101 – – – – enoprostorska, razen vozil za
kombinirani prevoz ljudi in blaga (tipa
“karavan”, “kombi”, itd.) in dirkalnih
avtomobilov
9,9
8703 24 109 – – – – druga
11,3“

Tarifna oznaka 8703 33 190 se spremeni tako, da se
glasi:
“8703 33 19 – – – – druga
8703 33 191 – – – – – enoprostorska, razen vozil
za kombinirani prevoz ljudi in blaga
(tipa “karavan”, “kombi”, itd.) in
dirkalnih avtomobilov
13,2
8703 33 199 – – – – – druga
15,0“.

Tarifna oznaka 8703 33 190 se spremeni tako, da se
glasi:
“8703 33 19 – – – – druga
8703 33 191 – – – – – enoprostorska, razen vozil
za kombinirani prevoz ljudi in blaga
(tipa “karavan”, “kombi”, itd.) in
dirkalnih avtomobilov
9,9
8703 33 199 – – – – – druga
11,3“.

2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 334–03/98–2
Ljubljana, dne 10. septembra 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

Št. 334–06/98–1
Ljubljana, dne 10. septembra 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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2897.

Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
določitvi carinskih kontingentov pri uvozu blaga
v letu 1998

Na podlagi drugega odstavka 5. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95), 3., 4. in 9. člena uredbe
o natančnejših kriterijih za določitev carinskih kontingentov
in uporabe znižane carinske stopnje ali stopnje “prosto” pri
uvozu blaga (Uradni list RS, št. 75/95 in 26/96) in prvega
odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi
carinskih kontingentov pri uvozu blaga v letu
1998
1. člen
V uredbi o določitvi carinskih kontingentov pri uvozu
blaga v letu 1998 (Uradni list RS, št. 79/97 in 57/98) se
Priloga 1 dopolni tako, da se:
za tarifno oznako 8703 23 191 s pripadajočim besedilom doda nova tarifna oznaka, ki se glasi:
“8703 23 192 – – – – – enoprostorska, razen vozil za
kombinirani prevoz ljudi in blaga (tipa “karavan”, “kombi”, itd.) in dirkalnih avtomobilov”
za tarifno oznako 8703 32 191 s pripadajočim besedilom doda nova tarifna oznaka, ki se glasi:
“8703 32 192 – – – – – enoprostorska, razen vozil za
kombinirani prevoz ljudi in blaga (tipa “karavan”, “kombi”, itd.) in dirkalnih avtomobilov”
Tarifna oznaka 8703 24 100 se spremeni tako, da se
glasi:
“8703 24 10 – – – nova
8703 24 101 – – – – enoprostorska, razen vozil za kombinirani prevoz ljudi in blaga (tipa “karavan”,
“kombi”, itd) in dirkalnih avtomobilov
8703 24 109 – – – – druga“
Tarifna oznaka 8703 33 190 se spremeni tako, da se
glasi:
“8703 33 19 – – – – druga
8703 33 191 – – – – – enoprostorska, razen vozil za
kombinirani prevoz ljudi in blaga (tipa “karavan”, “kombi”, itd) in dirkalnih avtomobilov
8703 33 199 – – – – – druga “.
2. člen
Priloga 4 se dopolni tako, da se:
– za tarifno oznako 2106 90 981 doda nova tarifna
oznaka, ki se glasi:
“2201
Vode, vključno naravne in umetne mineralne vode ter sodavice, brez sladkorja ali drugih sladil ali sredstev za aromatiziranje; led
in sneg
2201 90
– drugo
*2201 90 001 – - iz cevovodov
pr”
3. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
Št. 424–08/98–2
Ljubljana, dne 10. septembra 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2898.

Uredba o spremembah uredbe o kombinirani
nomenklaturi carinske tarife s carinsko tarifo

Na podlagi tretjega odstavka 9. člena in drugega odstavka 12. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št.
74/95) in prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in
47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah uredbe o kombinirani
nomenklaturi carinske tarife s carinsko tarifo
1. člen
V uredbi o kombinirani nomenklaturi carinske tarife s
carinsko tarifo – prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št.
77/97 in 57/98) se
v 22. poglavju tarifna oznaka 2201 90 000 spremeni
tako, da se glasi:
“2201 90
– drugo
*2201 90 001 – - iz cevovodov
15,0
2201 90 009 – - drugo
15,0“
v 87. poglavju:
– pri tarifni oznaki *8703 23 192 carinska stopnja
“22,0“ črta in nadomesti s “27,0“;
– pri tarifni oznaki *8703 32 192 carinska stopnja
“22,0“ črta in nadomesti s “27,0“;
– pri tarifni oznaki *8703 24 101 carinska stopnja
“22,0“ črta in nadomesti s “27,0“;
– pri tarifni oznaki *8703 33 191 carinska stopnja
“22,0“ črta in nadomesti s “27,0“.
2. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 424–06/98–4
Ljubljana, dne 10. septembra 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2899.

Uredba o zaračunavanju stroškov uporabe
prostora za predložitev blaga carinskemu
organu

Na podlagi 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97) izdaja
Vlada Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

2901.

UREDBO
o zaračunavanju stroškov uporabe prostora za
predložitev blaga carinskemu organu
1. člen
Stroške uporabe prostora, kjer se vozila zadržujejo zaradi izvajanja carinskega nadzora, zaračuna upravljalec tega
prostora carinskemu deklarantu.
V skladu s prejšnjim odstavkom se stroški uporabe prostora zaračunajo za čas od vložitve pravilne dokumentacije za
začetek carinskega postopka za blago, ki je naloženo na
vozilu do prepustitve tega blaga v izbrano carinsko dovoljeno
rabo ali uporabo.
2. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 385-01/98-1
Ljubljana, dne 10. septembra 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2900.

Uredba o spremembah uredbe o določitvi
kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se
ob uvozu plačuje posebna dajatev

Na podlagi prve in četrte točke 5. člena v zvezi s 1. členom zakona o posebnih dajatvah pri uvozu kmetijskih proizvodov in živil (Uradni list RS, št. 29/93) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o spremembah uredbe o določitvi kmetijskih in
živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu
plačuje posebna dajatev
1. člen
V prilogi 1 k uredbi o določitvi kmetijskih in živilskih
proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev
(Uradni list RS, št. 14/97, 56/97, 84/97, 35/98 in 42/98)
se za tarifno oznako ‘1001 90 990 – – – drugo’ doda še
naslednje besedilo:
Tarifna oznaka

Višina
posebne dajatve
SIT/kg

Poimenovanje

1

2

1005
1005 90 000

Koruza
– Druga

3

3,00
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Uredba o zneskih nadomestil za privatno in
drugo lastno reproduciranje

Na podlagi prvega odstavka 39. člena zakona o avtorski
in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21/95) in 21. člena
zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93,
71/94, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o zneskih nadomestil za privatno in drugo lastno
reproduciranje
1. člen
S to uredbo se določi višina zneskov nadomestil za
privatno in drugo lastno reproduciranje, ki jih plačujejo avtorjem zavezanci iz prvega odstavka 38. člena zakona o avtorski
in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21/95).
2. člen
Nadomestilo za tonsko ali vizualno snemanje na podlagi
drugega odstavka 37. člena zakona o avtorski in sorodnih
pravicah (Uradni list RS, št. 21/95) znaša:
1. za posamezno napravo
za tonsko snemanje
120 tolarjev
2. za posamezno napravo
za vizualno snemanje
1.000 tolarjev
3. za prazne nosilce zvoka
v trajanju do 120 minut
5 tolarjev
4. za prazne nosilce zvoka
v trajanju nad 120 minut
10 tolarjev
5. za prazne nosilce slike
v trajanju do 180 minut
10 tolarjev
6. za prazne nosilce slike
v trajanju nad 180 minut
15 tolarjev
3. člen
Nadomestilo za fotokopiranje na podlagi tretjega odstavka 37. člena zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni
list RS, št. 21/95) znaša:
1. za vsako napravo z učinkom
do 12 kopij na minuto
2.000 tolarjev
2. za vako napravo z učinkom
od 13 do 36 kopij na minuto
3.000 tolarjev
3. za vsako napravo z učinkom
nad 36 kopij na minuto
5.000 tolarjev
4. od vsake fotokopije, narejene
za prodajo fizičnim osebam
0,5 tolarja.
Pri dvo ali večbarvnem fotokopiranju je nadomestilo iz
4. točke prvega odstavka tega člena dvojno.
4. člen
Z dnem, ko začne veljati ta uredba, preneha veljati uredba o zneskih nadomestil za privatno in drugo lastno reproduciranje (Uradni list RS, št. 33/97).

2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 424-03/98-3
Ljubljana, dne 10. septembra 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 389-02/98-1
Ljubljana, dne 10. septembra 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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MINISTRSTVA
2902.

Odredba o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Banjšice

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 30/98 – odl. US),
99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95
– odl. US in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

ODREDBO
o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Banjšice
1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Banjšice, št. 01-20/95 z dne
17. 3. 1998, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije,
Območna enota Tolmin, za obdobje od 1. 1. 1995 do
31. 12. 2004.
Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem
delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Banjšice na ravneh celotne gozdnogospodarske enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te
odredbe.
2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Banjšice je izdelan v treh izvodih za
10.679,28 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju Tolmin, v občinah Tolmin, Kanal in Mestni
občini Nova Gorica oziroma v katastrskih občinah Kal nad
Kanalom, Avče, Bodrež, Kanalski vrh, Kanal, Morsko,
Deskle, Grgar, Bate, Banjšice, Lokovec, Čepovan in Kanalski Lom.
3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Banjšice je na vpogled na
sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Tolmin, Tumov drevored 17, Tolmin, na sedežu Zavoda za
gozdove Slovenije, Krajevne enote Gorica, Vipavska cesta
57, Rožna dolina, Nova Gorica in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Ljubljana, Dunajska 58, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s
postopkom sprejemanja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Banjšice.

Uradni list Republike Slovenije

2903.

Na podlagi 29. člena zakona o gozdovih (Uradni list
RS, št. 30/93) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

ODREDBO
o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja in
za zatiranje podlubnikov v letih 1998 in 1999
1. člen
S to odredbo se v letih 1998 in 1999 določajo dodatni
ukrepi, ki jih morajo poleg ukrepov, določenih s predpisi o
varstvu rastlin pred boleznimi in škodljivci ter predpisi o
gozdovih, izvajati lastniki gozdov, upravljalci gozdov ter dreves iglavcev, ki rastejo zunaj gozda, da bi preprečili škodljivo namnožitev podlubnikov.
2. člen
Gozdni lesni sortimenti iglavcev iz zimske sečnje morajo biti obeljeni oziroma predelani najpozneje do 15. aprila.
3. člen
V obdobju od 15. marca do 31. oktobra se morajo od
podlubnikov napadena drevesa iglavcev in napadeni gozdni
lesni sortimenti iglavcev, ki jih Zavod za gozdove Slovenije
posebej označi, obravnavati kot lovne nastave.
4. člen
Najpozneje v 14 dneh od vročitve odločbe izdane na
podlagi 29. člena zakona o gozdovih, se morajo v času od
15. marca do 31. oktobra posekati od podlubnikov napadena drevesa iglavcev, ki niso označena kot lovne nastave, in
opraviti se morajo tudi zatiralni ukrepi, ki jih določi Zavod za
gozdove Slovenije.
5. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-90/98
Ljubljana, dne 21. avgusta 1998.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

2904.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-1/9-98
Ljubljana, dne 14. septembra 1998.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

Odredba o dodatnih ukrepih za preprečevanje
širjenja in za zatiranje podlubnikov v letih 1998
in 1999

Program pripravništva in strokovnega izpita za
poklic diplomirani sanitarni inženir

Na podlagi tretjega odstavka 64. člena zakona o
zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 37/95 in
8/96) in 12. ter 15. člena pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih delavcev na področju zdravstvene dejavnosti
(Uradni list RS, št. 59/92 in 59/96) minister za zdravstvo
predpisuje

PROGRAM
pripravništva in strokovnega izpita za poklic
diplomirani sanitarni inženir

Uradni list Republike Slovenije
1
Program pripravništva za poklic diplomirani sanitarni
inženir določa obseg in vsebine strokovnih znanj in veščin,
ki jih mora pripravnik obvladati za strokovni izpit.
2
Pripravniki opravljajo program pripravništva pod vodstvom mentorja v zdravstvenih zavodih ali njihovih strokovnih
enotah, na zdravstvenem inšpektoratu in pri zasebnih
zdravstvenih delavcih. Pripravništvo lahko opravljajo tudi v
javnih podjetjih, drugih javnih zavodih ali gospodarskih družbah, vendar tudi samo pod vodstvom mentorja.
3
V času pripravništva pripravnik:
– spozna organiziranost zdravstvenega zavoda, drugega javnega zavoda, javnega podjetja ali gospodarske družbe, tehnologijo, delovne postopke in področje varstva pri
delu,
– povezuje teoretična znanja s prakso, tako da analizira delovne postopke, pripravlja in uporablja preventivne ukrepe za ohranitev zdravja, se usposobi za objektivno presojanje kompleksnih situacij in uporabo metod dela pri ekoloških, sanitarno higienskih in epidemioloških problemih ali
razmerah,
– se usposablja za samostojno delo, samostojno odločanje in ukrepanje ter za interdisciplinarno delo,
– razvija in utrjuje svoj odnos do dela, čut lastne odgovornosti za objektivnost dela in spozna posledice nestrokovnega dela,
– se navaja na racionalno organizacijo in strokovno
planiranje dela ter na gospodarnost z materialnimi sredstvi,
– se pripravlja na strokovni izpit.
4
Pripravništvo traja 12 mesecev od tega:
– 2 meseca na področjih upravljanja, organizacije dela
in poslovanja ter varstva pri delu,
– 10 mesecev na specifičnih strokovnih nalogah s področij zdravstvenega varstva.
I. PODROČJA UPRAVLJANJA, ORGANIZACIJE DELA IN
POSLOVANJA TER VARSTVA PRI DELU
5
Iz vsebin upravljanja, organizacije dela in poslovanja ter
varstva pri delu pripravnik:
– spozna dejavnosti in organiziranost zavoda, podjetja
oziroma druge gospodarske družbe,
– se seznani s splošnimi akti, ki urejajo delovna razmerja, organizacijo dela in varstvo pri delu,
– spozna oblike pridobivanja in razporejanja dohodka
in sistem informiranja in komuniciranja,
– spozna pomen upravljanja in možne upravne odločitve,
– se aktivno vključuje v proces dela in se seznani z
managementom, planiranjem dela in nagrajevanjem, evalvacijo in ukrepanjem v smislu racionalizacije in gospodarnosti,
– spozna dejanske in potencialne škodljivosti in nevarnosti za zdravje, ki lahko nastopajo v delovnem procesu,
– se seznani z ukrepi in zahtevami, ki zagotavljajo varno delo,
– spoznava pomen vzgoje in izobraževanja za varno
delo,
– spozna predpise, ki urejajo področje varstva pri delu.
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II. SPECIFIČNE STROKOVNE NALOGE S PODROČIJ
ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
6
Pripravnik se usposablja na naslednjih področjih
zdravstvenega varstva:
– epidemiologije v trajanju 2 mesecev, od tega 2 tedna
v mikrobiološkem laboratoriju,
– varstva okolja (zdravstvene ekologije) v trajanju 2 mesecev, od tega 2 tedna v sanitarno-kemičnem laboratoriju,
– zdravstveno-higienskega varstva živil in pomena zdrave prehrane v trajanju 2 mesecev,
– sanitarne tehnike, urbanizma in bioklimatskega načrtovanja v trajanju 1 meseca,
– dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije in dekontaminacije v trajanju 2 tednov,
– zdravstvene inšpekcije v trajanju 2 mesecev,
– zdravstvene vzgoje v trajanju 2 tednov.
7
Vsebina dela na področju epidemiologije:
– epidemiološko poizvedovanje ter opazovanje terena,
– neposredno odrejanje ukrepov za odpravo higienskih pomanjkljivosti v skladu s strokovnimi in pravnimi normativi,
– odkrivanje virov okužbe in poti širjenja nalezljivih bolezni z epidemiološkim anketiranjem bolnikov in njihove neposredne okolice,
– sodelovanje pri obvladovanju epidemije nalezljivih bolezni,
– odvzem materiala za laboratorijske preiskave (vzorci
krvi, blata, izbruhane mase, brisov grla, žrela; vzorci živil,
vode in odpadnih snovi; brisi na snažnost),
– laboratorijske preiskave v mikrobiološkem laboratoriju,
– vodenje evidence obolelih in umrlih za nalezljivimi
boleznimi ter prijavljanje nalezljivih bolezni,
– urejanje podatkov (tabele, grafikoni) za epidemiološke študije,
– vodenje kartoteke o osebah, ki so nosilci povzročiteljev nalezljivih bolezni,
– izvajanje določenih ukrepov ob pojavu nalezljivih bolezni ter dajanje navodil za izvajanje protiepidemijskih ukrepov v skladu z zakonom,
– seznanjanje z izvajanjem cepljenja proti nalezljivim
boleznim,
– izdelava poročil o opravljenih protiepidemijskih
ukrepih,
– spoznavanje temeljnih zahtev pri epidemiološkem raziskovanju okolja.
8
Vsebina dela na področju varstva okolja (zdravstvene
ekologije):
– ugotavljanje higienskega stanja v objektih za preskrbo s pitno vodo, za odstranjevanje odpadnih snovi, v športno rekreacijskih objektih, v kopališčih, javnih sanitarijah, na
pokopališčih, v začasnih stanovanjskih objektih, sredstvih in
objektih javnega prometa, v domovih za različne populacije,
v šolskih in predšolskih objektih, turistično poslovnih in
zdravstvenih objektih, v objektih za obrtna storitvena dela, v
objektih za proizvodnjo ali promet izdelkov, ki spadajo pod
obvezno zdravstveno-ekološko nadzorstvo in v objektih komunalne infrastrukture,
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– izvajanje terenskih meritev z laboratorijskimi pripomočki oziroma aparaturami kot je odvzemanje vseh vrst
vzorcev za laboratorijske preiskave, merjenje stopnje onesnaženosti zraka in voda, nivoja hrupa v bivalnem, naravnem
in delovnem okolju, splošnih lastnosti pitne vode ter določanje njene zdravstvene neoporečnosti, določanje parametrov
o ustreznosti odpadnih voda in podobno,
– seznanjanje s tehnološkimi rešitvami za področja varovanja voda in vodnih objektov, varstva zraka in predmetov
splošne uporabe ter ravnanja in gospodarjenja z odpadki in
nevarnimi snovmi,
– ugotavljanje in ocenjevanje dobljenih rezultatov glede na predpisane meritve,
– izvajanje sanitarno-tehničnih opravil na terenu v zvezi
s sanacijo objektov,
– pripravljanje anket, vprašalnikov in poročil za analizo
stanja higiensko-epidemioloških razmer,
– laboratorijske preiskave na področju sanitarne kemije in mikrobiologije.
9
Vsebina dela na področju zdravstveno-higienskega varstva živil in pomena zdrave prehrane:
– nadzorovanje higienskega stanja objektov, prostorov, transportnih sredstev, opreme, posode, pribora, transportne posode in vseh drugih naprav ter delovnih pripomočkov, ki se uporabljajo za živila ali prihajajo z njimi v dotik pri
njihovi proizvodnji ali prometu ter odvzemanje brisov na snažnost zaradi ugotavljanja mikrobiološke kontaminacije,
– odvzemanje vzorcev živil za mikrobiološko in kemično analizo, s katero ugotavljamo njihovo zdravstveno oziroma higiensko neoporečnost,
– preverjanje osebne higiene in ustreznega zdravstvenega stanja oseb, zaposlenih v proizvodnji ali prometu z
živili,
– odvzem vzorcev za ugotavljanje energijske, biološke
ali drugih vrednosti živil v prehranskih obratih,
– organiziranje dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije
in dekontaminacije kot preventivnih ukrepov v objektih za
proizvodnjo ali promet z živili,
– izdelava pisnih navodil za higiensko ravnanje z živili,
higiensko ureditev prostorov in za ustrezen režim osebne
higiene.
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– sodelovanje pri dezinfekciji, dezinsekciji, deratizaciji
in dekontaminaciji,
– ugotavljanje uspešnosti opravljene dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije in dekontaminacije.
12
Vsebina dela na področju zdravstvene inšpekcije:
– spoznavanje in izvajanje opravil ob uvedbi postopka
po uradni dolžnosti in na zahtevo stranke,
– ugotavljanje dejanskega sanitarno higienskega stanja v posameznih objektih, za katere je pristojna zdravstvena
inšpekcija,
– izdajanje odločb o potrebnih sanacijskih ukrepih ob
ugotovljenih pomanjkljivostih, o začasni in dokončni prepovedi proizvodnje živil, surovin in predmetov splošne rabe,
prometa z njimi, o uničenju živil, začasni in dokončni prepovedi rabe prostorov, opreme, naprav, prepovedi dela osebam, ki po veljavnih predpisih ne smejo biti zaposlene pri
določenih delih in prisilnem zdravljenju,
– izdajanje sklepov po zakonu o splošnem upravnem
postopku,
– predlaganje uvedbe postopka zaradi storjenih prekrškov, gospodarskih prestopkov in kaznivih dejanj,
– izrekanje mandatnih kazni,
– izvajanje nadzorstva nad obvezno imunizacijo, seroprofilakso in kemoprofilakso,
– izvajanje nadzorstva nad klicenosci,
– ukrepanje v primerih zastrupitve in okužbe s hrano,
– sodelovanje z drugimi upravnimi organi, strokovnimi
službami, zdravstvenimi organizacijami in izvedenci.
13
Vsebina dela na področju zdravstvene vzgoje:
– oblikovanje in posredovanje navodil za izvajanje osebne higiene, vzdrževanja in čiščenja prostorov, ravnanje z
živili za normalno delo in ob posebnih prilikah (pojav nalezljivih bolezni, ušivosti, garjavosti, posebne epidemiološke situcije),
– prisostvovanje pri izvedbi tečaja in izpitov iz osnovnega znanja o higieni živil in osebni higieni.
III. PROGRAM STROKOVNEGA IZPITA

10
Vsebina dela na področju sanitarne tehnike, urbanizma
in bioklimatskega načrtovanja:
– ocenitev primernosti lokacije objektov in projektne
dokumentacije z vidika sanitarno tehničnih in zdravstvenih
zahtev ter z vidika varstva okolja,
– ugotavljanje primernosti izolacije proti vlagi, toploti in
hrupu glede na higienske normative,
– ugotavljanje ustreznosti in funkcionalnosti prostorov,
opreme in naprav v objektih za posamezne dejavnosti,
– postopki merjenja in ugotavljanja zahtevanih pogojev
v bivalnem in delovnem okolju,
– seznanitev z urbanističnimi dokumenti, zazidalnimi
programi in prostorskimi plani.

14
Program strokovnega izpita zajema:
– strokovne vsebine poklicnega področja navedene
pod naslovom higiena, zdravstvena ekologija, epidemiologija,
– prva pomoč – organizacija in dajanje pomoči v rednih in izrednih razmerah,
– socialna medicina in organizacija zdravstvene dejavnosti,
– osnove pravne ureditve s področja zdravstvenega
varstva, zdravstvene dejavnosti in zdravstvenega zavarovanja.
Program strokovnega izpita obsega preverjanje teoretičnega in praktičnega znanja iz področij iz prejšnjega odstavka.

11
Vsebina dela na področju dezinfekcije, dezinsekcije,
deratizacije in dekontaminacije:
– izdelava načrta za izvedbo dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije in dekontaminacije,

15
Higiena, varstvo okolja, epidemiologija
Pripravnik mora pokazati znanje, da je sposoben opravljati dela in naloge na strokovnem področju, odločati in
ukrepati ter delovati na interdisciplinarnem področju.
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Vsebina:
– higiena kot del medicinske znanosti,
– splošni in specifični higiensko epidemiološki problem in razreševanje,
– človek in okolje, načela ekologije in ekosistemi,
– dejavniki tveganja pri nastanku bolezni (vzrok – posledica – ukrep),
– metoda izvajanja sanitarnega nadzorstva za oceno
higienskega in zdravstvenega stanja okolja in v objektih, ki
so pod zdravstveno-ekološkim nadzorstvom,
– različni higienski režimi: osebna higiena, higiena telesne kulture, generativna higiena, higiena dela, socialna
higiena, higiena prehrane in higiensko ravnanje z živili, komunalna higiena (higienska preskrba s pitno vodo, higiensko ravnanje z odpadki in nevarnimi snovmi ter odplakami,
higiensko varstvo zraka, tal in voda), higiena naselja in javnih
objektov ter javnih površin, higiena prometa, šolska in predšolska higiena, bolnišnična higiena, higiena v izjemnih razmerah, higiena v objektih za proizvodnjo in promet z živili in
predmeti splošne uporabe, higiena v različnih obrtno industrijskih in prodajnih objektih, ki so pod zdravstvenim nadzorstvom,
– ocena režima življenja in/ali prehrane (npr. športnika, delavca),
– bivalno in delovno okolje človeka, postopki ugotavljanja in merjenja posameznih parametrov glede na normativne vrednosti in priznane metode dela,
– tehnološka rešitev in inženirska znanja za področja
varovanja voda in vodnih objektov, ravnanja in gospodarjenja z odpadki in nevarnimi snovmi, varstva zraka, živil in
predmetov splošne uporabe,
– urejanje prostora – proces načrtovanja ter izrabe,
lokacija, zgradba, konstrukcijski sklopi, materiali, regulativi,
– epidemiološka metoda dela in praktična uporaba,
– epidemiološko proučevanje bivalnega in delovnega
okolja,
– oblika in možnost preprečevanja nalezljivih in nenalezljivih bolezni,
– vloga mikroorganizmov v okolju, metoda za dokazovanje navzočnosti mikroorganizmov in za odstranjevanje mikroorganizmov iz okolja,
– raziskovalno delo v epidemiologiji okolja: pristop, metode, raziskovalno delo.
Pripravnik mora pokazati znanje, da je sposoben opravljati dela in naloge na strokovnem področju, odločati in
ukrepati ter delovati na interdisciplinarnem področju.
16
Prva pomoč
Pripravnik mora biti teoretično usposobljen za nudenje
prve pomoči
Vsebina:
– pravni aspekt nudenja prve pomoči poškodovanih,
nenadno zbolelih, zastrupljenih,
– organizacijski ukrep v rednih in izrednih razmerah,
– triaža poškodovancev in nenadno zbolelih,
– razpoznava različnih poškodb, zlomov, krvavitev, šokovnega stanja, motenj, opeklin in vročinske kapi, omrzlin in
podhladitev, poškodb z električnim tokom, poškodb z jedkimi snovmi, zastrupitve, stanja zožene zavesti in nezavesti,
navidezna, klinična in biološka smrt,
– ukrepi prve pomoči pri poškodovancih in nenadno
zbolelih (izvlačenje, prenašanje in prevoz poškodovancev in
nenadno zbolelih, principi imobilizacije udov in hrbtenice,
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ukrepi pri šoku, pri topih poškodbah kože in podkožja, pri
ranah, pri poškodbah okončin, hrbtenice, pri poškodbah in
nenadnih obolenjih glave, prsnega koša, trebuha, ukrepi pri
zunanjih krvavitvah, opeklinah in vročinski kapi, omrzlinah in
podhladitvah, pri učinkovanju jedkih snovi na telo, zastrupitvah, poškodbah z električnim tokom, pri nezavestnih stanjih).
17
Socialna medicina in organizacija zdravstvene dejavnosti
Pripravnik mora pokazati oblikovan odnos do zdravja in
bolezni posameznika, družine in skupnosti
Vsebina:
– pravica, obveznosti in odgovornosti na področju
zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja,
– kompleksna obravnava problematike zdravega in bolnega človeka v okolju, kjer živi in dela,
– dispanzerski in epidemiološki pristop pri obravnavanju zdravega in bolnega človeka,
– socialno medicinska metoda diagnostike, terapije in
profilakse,
– epidemiološki pristop k obravnavanju socialno medicinske problematike in ocenjevanje delovanja dejavnikov
naravnega in socialno ekonomskega okolja na človeka,
– sistematičnost v opazovanju in spremljanju množičnih pojavov pri zdravju in boleznih prebivalstva,
– uporaba statističnih metod in statističnih indikatorjev
kot diagnostičnih sredstev za odločanje,
– temeljna načela statističnih raziskovanj v zdravstvu.
18
Osnove pravne ureditve s področja zdravstvenega varstva, zdravstvene dejavnosti in zdravstvenega zavarovanja
Pripravnik mora poznati podlage za organizacijo
zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in
zdravstvene dejavnosti
Vsebina:
– organizacija zdravstvenega varstva,
– organizacija in sistem javnih zavodov posebej in finansiranja na področju zdravstva,
– temeljna določba ustave o državni ureditvi, kot podlaga za organizacijo zdravstvenega varstva, zdravstvene dejavnosti in zdravstvenega zavarovanja,
– družbena skrb za zdravje in njena realizacija,
– pravica iz zdravstvenega zavarovanja in njegova organizacija,
– pravica in dolžnost v zvezi z opravljanjem zdravstvene
dejavnosti,
– organizacijska oblika zdravstvene dejavnosti, vrsta
zdravstvenih zavodov, ter notranja organiziranost,
– organizacija lekarniške dejavnosti,
– pravica in obveznost zdravstvenih delavcev in
zdravstvenih sodelavcev iz delovnega razmerja.
19
Ta program začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 166/98
Ljubljana, dne 9. septembra 1998.
dr. Marjan Jereb l. r.
Minister
za zdravstvo
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
2905.

Podaljšanje roka prodaje srečk

Na podlagi tretjega odstavka 5. točke koncesijske pogodbe št. 471-28/97 z dne 19. 12. 1997, objavlja delniška družba Športna loterija in igre na srečo

PODALJŠANJE ROKA
prodaje srečk
Prodaja 2. serije srečk igre Dobim podarim se podaljša, in sicer je zadnji dan prodaje 31. 12. 1998.
Zadnji dan za izplačilo dobitkov je 60 dni od zadnjega
dneva prodaje.
Janez Bukovnik l. r.
direktor

OBČINE

BLED
2906.

Program priprave lokacijskega načrta za
plinovod od MRP Lesce do RP Bled

Na podlagi 34. in 35. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, 26/90, 48/90, Uradni list RS, št. 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97) in 36. člena statuta Občine Radovljica (Uradni Vestnik Gorenjske, št. 20/95) ter četrte
alinee četrtega odstavka 20. člena statuta Občine Bled
(Uradni list RS, št. 22/95, 22/97) je župan Občine Radovljica dne 8. 9. 1998 ter Občinski svet občine Bled na
32. seji dne 16. julija 1998 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
lokacijskega načrta za plinovod od MRP Lesce
do RP Bled
1. člen
Izhodišča za pripravo lokacijskega načrta
V družbenem planu Občine Radovljica za obdobje
1986–2000 je opredeljeno, da se bodo energetske potrebe v čim večji meri pokrivale z zemeljskim plinom. V ta
namen bo zgrajen nov plinovod do Bleda in na njega vezano
lokalno nizkotlačno omrežje.
Skladno z lokacijskim načrtom bo z vrisom koridorja
plinovoda dopolnjena kartografska dokumentacija dolgoročnega plana Občine Radovljica za območje Občine Radovljica in Občine Bled za obdobje 1986–2000 (UVG, št. 2/86
– osnovna objava, 9/89, 2/90, Uradni list RS, št. 15/96) in
srednjeročnega plana Občine Radovljica za območje Občine Radovljica in Občine Bled za obdobje 1986–1990 (UVG,
št. 8/86 – osnovna objava, 15/87, 15/88, 9/89, 2/90,
4/90, 18/97, 15/98, Uradni list RS, št. 26/91, 1/93,
4/94, 48/94, 79/94, 15/96, 27/98).

2. člen
Priprava lokacijskega načrta
1. Območje lokacijskega načrta in obseg priprave lokacijskega načrta
Območje lokacijskega načrta bo obsegalo zemljišča,
po katerih bo potekal predvideni plinovod vključno z načrtovanim delovnim pasom in vsemi zemljišči, na katerih bodo
izvedene potrebne ureditve.
Lokacijski načrt bo pripravljen v vsebini, kot je predpisana z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 ter Uradni
list RS, št. 26/90, 48/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97)
in podzakonskim navodilom o vsebini posebnih strokovnih
podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list
SRS, št. 14/85).
2. Predhodno pripravljene strokovne podlage
Predhodno prlpravljene strokovne podlage in veljavna
planska in urbanistična dokumentacija, ki mora biti upoštevana:
– družbeni plan Občine Radovljica za obdobje 1985
do 2000,
– podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah,
– podatki o naravnih lastnostih prostora,
– podatki o omejitvah v prostoru vključno z varovanjem
naravne in kulturne dediščine...
3. Posebne strokovne podlage za lokacijski načrt
IBE, d.d. Ljubljana je v maju 1998 izdelal posebne
strokovne podlage za povezovalni plinovod 8bar od MRP
Lesce do RP Bled.
V postopku izdelave lokacijskega načrta bo ocenjena
potreba po izdelavi eventualnih dodatnih posebnih strokovnih podlag.
4. Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne
pogoje in mnenja pred pripravo osnutka lokacijskega načrta
ter soglasja k dopolnjenemu osnutku lokacijskega načrta:
1. JP Komunala Radovljica,
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2. Cestno podjetje Kranj,
3. Elektro Gorenjska, PE Žirovnica,
4. Telekom Slovenije, PE Kranj,
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava za varstvo
narave, izpostava Kranj,
6. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v
Kranju,
7. Slovenske železnice Ljubljana,
8. Zavod za gozdove Slovenije, OE Bled,
9. Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,
Enota Radovljica,
10. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Kranj,
11. Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za
ceste Ljubljana,
12. KS Lesce,
13. KS Bled,
14. Turistično društvo Lesce.
Pred pričetkom priprave LN morajo organi in organizacije iz te točke na zahtevo izdelovalca LN podati v zvezi s
predvidenim posegom zahteve in omejitve (pogoje), ki jih
izdelovalec upošteva pri pripravi osnutka lokacijskega načrta. Organi in organizacije morajo v skladu s 35. členom
zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor podati
svoje pogoje in soglasja v tridesetih dneh od zahteve. V fazi
priprave predloga LN s soglasjem potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev. Če v predpisanem roku ne
podajo pogojev, se šteje, da jih nimajo oziroma, da z rešitvami v LN soglašajo.
5. Vsebina lokacijskega načrta
Lokacijski načrt se pripravi kot smiselni izvleček sestavin iz 27., 28., 29., 32. in 33. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor, predvsem pa:
– tekstualni del,
– grafični del,
– odlok o lokacijskem načrtu.
3. člen
Terminski plan
Sestavni del programa priprave je terminski plan, ki je v
prilogi.
4. člen
Organizacija priprave
Investitor Geoplin d.o.o., Ljubljana je z izdelovalcem
Domplan, d.d., Kranj sklenil pogodbo za izdelavo lokacijskega načrta.
V postopkih sprejemanja bosta sodelovala oddelka,
pristojna za prostor v občinah Bled in Radovljica.
5. člen
Program priprave začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 35204-2/98
Bled, dne 16. julija 1998.
Podpredsednik
Občinskega sveta
občine Bled
Matjaž Završnik, ek. l. r.
Št. 352 -10/98
Radovljica, dne 8. septembra 1998.
Župan
Občine Radovljica
Vladimir Černe, dipl. inž. l. r.
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2907.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta stanovanjska
cona XII in XIII – del na Hudinji ob Mariborski
cesti

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 52/93, 56/93, 71/93, 44/97) in 27. člena statuta
Mestne občine Celje je župan Mestne občine Celje sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta stanovanjska
cona XII in XIII – del na Hudinji ob Mariborski
cesti
I
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev
osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta stanovanjska cona XII in XIII – del na Hudinji ob Mariborski cesti,
ki ga je izdelal Razvojni center – Planiranje, d.o.o., Celje
pod št. 263/98 in je v skladu s prostorskimi 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 plana Občine Celje (Uradni list SRS, št. 40/86 in Uradni list RS, št.
48/90).
II
Osnutek sprememb navedenega zazidalnega načrta se
nanaša na legalizacijo letno–zimskega gostinskega vrta na
parc. št. 856 in 857, k. o. Sp. Hudinja.
III
Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta stanovanjska cona XII in XIII – del na Hudinji
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 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 Gaberje naknadno.
IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve lahko
pristojni organ KS posreduje pripombe in svoja stališča županu 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 pripombe 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 Mestnemu svetu
mestne občine Celje.
V
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-195/98
Celje, dne 10. septembra 1998.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek, univ. dipl. inž. gr. l. r.
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DESTRNIK-TRNOVSKA VAS
2908.

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Destrnik,
Občini Trnovska vas in Občini Sv. Andraž v Sl.
Goricah

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) in 21. člena statuta Občine
Destrnik-Trnovska vas (Uradni list RS, št. 47/95 in 23/96)
je Občinski svet občine Destrnik-Trnovska vas na 30. redni
seji dne 31. 8. 1998 sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za
lokalne volitve v Občini Destrnik, Občini
Trnovska vas in Občini Sv. Andraž v Sl. Goricah
I
1. Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne
smejo preseči 60 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
2. Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo
preseči 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v
občini. Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne
kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira,
lahko povečajo še za 20 tolarjev na posameznega volilnega
upravičenca v občini.
3. Organizatorji volilne kampanije oziroma kandidati za
svetnike, katerih listam so pripadali mandati za svetnike v
občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev za dobljeni glas, pri čemer
skupni znesek povrnjenih sredstev ne sme preseči zneska
porabljenih sredstev razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
4. Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so
upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 5% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali in sicer
40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki sta kandidirala na ponovnem glasovanju upravičenega do povrnitve
stroškov v višini 60 tolarjev za dobljeni glas le na podlagi
dobljenih glasov na ponovnem glasovanju.
5. Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu
za volitve v občinski svet ali za volitve župana, se povrnejo
stroški volilne kampanje iz proračuna občine v roku 30 dni
po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu
sodišču.
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-007/98
Destrnik-Trnovska vas, dne 31. avgusta 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Destrnik-Trnovska vas
Venčeslav Kramberger l. r.
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DOBROVA-HORJUL-POLHOV GRADEC
2909.

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov
občinskega sveta in župana v Občini Horjul

Na podlagi 5. člena zakona o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 56/98) in zakona o
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in
70/95) je Občinski svet občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec na 31. seji dne 10. 9. 1998 sprejel

ODLOK
o določitvi volilnih enot za volitve članov
občinskega sveta in župana v Občini Horjul
1. člen
Za izvedbo volitev članov občinskega sveta in župana
Občine Horjul se predlaga razdelitev občine na več volilnih
enot, in sicer:
1. volilna enota Horjul; obsega naselje Horjul in Ljubgojna, voli se tri člane,
2. volilna enota Koreno nad Horjulom; obsega naselje
Koreno nad Horjulom, voli se en član,
3. volilna enota Lesno Brdo; obsega naselje Lesno
Brdo-del; voli se en član,
4. volilna enota Podolnica; obsega naselje Podolnica,
voli se en član,
5. volilna enota Samotorica; obsega naselje Samotorica, voli se en član,
6. volilna enota Vrzdenec; obsega naselje Vrzdenec,
voli se dva člana,
7. volilna enota Zaklanec; obsega naselje Zaklanec,
voli se en član,
8. volilna enota Žažar; obsega naselje Žažar, voli se en
član.
2. člen
Za izvedbo volitev članov občinskega sveta je na podlagi 116. člena zakona o lokalnih volitvah določeno, da občinski svet šteje enajst članov.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 006/07-1754/98
Dobrova-Horjul-Polhov Gradec, dne 14. septembra
1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec
Anton Gerjolj l. r.

2910.

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča

Na podlagi 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97) in 7., 58., 59., 60., 61. člena
zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84,
32/85 in 33/89), 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93) in 22. člena statuta Občine
Dobrova-Horjul-Polhov Gradec je svet občine na seji dne
12. 5. 1998 sprejel

Uradni list Republike Slovenije

ODLOK
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Občini Dobrova-Horjul-Polhov Gradec se za uporabo
stavbnega zemljišča na območjih, ki jih določa ta odlok,
plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: nadomestilo).
II. OBMOČJA, KJER SE PLAČUJE NADOMESTILO
2. člen
Območja, na katerih se plačuje nadomestilo, so določena po kriterijih, ki upoštevajo lokacijske prednosti posameznih stavbnih zemljišč in sicer:
– gostota javnih funkcij in poslovnih dejavnosti,
– dostopnost z javnimi prometnimi sredstvi,
– splošna opremljenost z infrastrukturo,
– ustrezna namenska raba po prostorskem dokumentu.
Območja iz prvega odstavka so razvrščena v pet stopenj:
I. Območje
Stavbna zemljišča v ožjem območju Polhovega Gradca
Stavbna zemljišča v ožjem območju Horjula
Stavbna zemljišča v ožjem območju Dobrove, Podsmreke in Sela.
II. Območje
Stavbna zemljišča v širšem območju naselij Polhov Gradec, Briše, Srednja vas pri P. Gradcu, Dvor pri P. Gradcu,
Dolenja vas pri P. Gradcu, Belica.
Stavbna zemljišča v širšem območju naselij Horjul ter
območja s strnjeno pozidavo naselji Vrzdenec, Podolnica,
Zaklanec, Brezje pri Dobrovi.
Stavbna zemljišča v širšem območju Dobrove ter območja s strnjeno pozidavo naselij Šujca, Gabrje, Hruševo,
Hrastence, Stranska vas.
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III. Območje
Pretežno zazidana stavbna zemljišča v naseljih Babna
Gora, Log pri P. Gradcu, Šentjošt nad Horjulom in pozidava
ob Horjulščici
IV. Območje
Stavbna zemljišča v območju naselij Žažar, Gošavje,
Kisovnik, Jarčji potok, širše območje Praproč, Osredek pri
Dobrovi, Butajnova, Pod kotom, Utik, pas med Vrbancem in
Črnim Vrhom, Črni vrh.
V. Območje
Ostala stavbna zemljišča na območju Občine DobrovaHorjul-Polhov Gradec, ki so opremljena z vodovodnim, električnim in cestnim omrežjem.
3. člen
Meje območij iz prejšnjega člena, na katerih se za
uporabo stavbnega zemljišča plačuje nadomestilo, so razvidna iz grafičnih kart – katastrskih načrtov v merilu 1:5000
in so sestavni del tega odloka.
Grafični prikazi območij, po prvem odstavku tega člena, so na vpogled na Občini Dobrova-Horjul-Polhov Gradec
in pri Davčnem uradu Republike Slovenije, Davčni urad Ljubljana, izpostava Ljubljana Vič Rudnik.
III. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA
4. člen
Za določitev višine nadomestila se upoštevajo naslednja merila:
1. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in
drugimi objekti in napravami ter dejanske možnosti priključitve na te objekte in naprave,
2. lega in namembnost ter smotrna uporaba stavbnega
zemljišča,
3. izjemne ugodnosti lokacije v zvezi s pridobivanjem
dohodka v gospodarskih in poslovnih dejavnostih.
5. člen
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in
drugimi napravami individualne in skupne rabe in dejanske
možnosti priključitve na te naprave se ovrednoti z naslednjimi točkami:
Število Točk

Opis opremljenosti

1.
a)
b)
c)
d)
2.
3.
4.
5.
6.
a)
b)
7.
a)
b)

Opremljenost s cestami
regionalne ceste
lokalne ceste
komunalne ceste
ostale ceste
Opremljenost s kanalizacijo
Opremljenost z vodovodom
Opremljenost z javno razsvetljavo
Opremljenost z elektriko
Opremljenost s plinovodom
dimenzioniranim za kuhanje
dimenzioniranim za kuhanje in ogrevanje
Opremljenost z javnim primestnim prometom
bližina postajališča za primestni promet do 500 m
bližina postajališča za primestni promet do 1500 m

Število točk za namembnosti

a)

b)

c)

d)

60
50
40
30
60
50
50
50

45
40
30
20
45
40
40
30

30
25
20
15
30
25
25
20

15
15
10
5
20
15
15
10

30
50

25
40

15
30

10
20

60
30

45
20

30
15

15
10
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6. člen
Po namembnosti se stavbna zemljišča na območjih iz
3. člena uvrstijo v naslednje skupine:
a) Za gospodarske in poslovne namene: industrijska proizvodnja, energetika, obrtna proizvodnja, zunanja trgovina, poslovne storitve, agencije, bančništvo, menjalnice, borze, zavarovalnice, poslovna združenja, zasebne zdravstvene ustanove,
gostinstvo, turizem, trgovina, počitniške dejavnosti.
b) Za storitvene in trgovske namene: storitve s področja turističnega posredovanja, trgovina na debelo, obrtne
storitve, servisne dejavnosti, kmetijske storitve in kmetijska
proizvodnja, vrtnarstvo in drevesnice, proizvodnja živilskih
proizvodov, turistični in počitniški objekti.

c) Za namene družbenih dejavnosti, javnih služb in
storitev: PTT storitve, storitve na področju telekomunikacij,
trgovina na drobno, komunalna dejavnost, ribištvo, osebne
storitve in storitve v gospodinjstvih, javna uprava, politične
organizacije, društva, osnovno izobraževanje, znanstvene in
raziskovalne dejavnosti, kulturnoumetniške dejavnosti, telesna kultura in rekreacija, dejavnosti s področja družbenega
zdravstvenega varstva, otroško varstvo, mladinski domovi,
socialne ustanove.
d) Za stanovanjske namene: stanovanja v večstanovanjskih stavbah, stanovanjske družinske hiše, samski domovi, dijaški domovi, domovi za stare.

Glede na lego in namembnost se stavbna zemljišča točkujejo z naslednjim številom točk.
Število točk za namembnosti
Namembnost

I

II

III

IV

V

a) Za gospodarske in poslovne namene

700

500

300

100

50

b) Za storitvene in trgovske namene

600

450

250

80

40

c) Za namene javnih služb in storitev ter druž. dej.

300

200

100

50

25

d) Za stanovanjske namene

100

75

50

25

15

Kjer se obstoječa namembnost ne sklada s predvideno
namembnostjo v prostorskem aktu, se pri točkovanju zazidanih stavbnih zemljišč upošteva obstoječa namembnost.
Za nezazidana stavbna zemljišča se upošteva namembnost, ki jo določa prostorski izvedbeni načrt, oziroma pravnomočno lokacijsko dovoljenje.
7. člen
Nepokrita skladišča, interna parkirišča, delavnice na
prostem in javna parkirišča trajnejšega značaja, za katere se
plačuje parkirnina ali najemnina, tržnice na javnih površinah,
za katere se plačuje najemnina, kampi, teniška igrišča, hipodromi, odprti bazeni in kopališča, kamnolomi ter peskokopi,
so po tem odloku poslovne površine in se jih točkuje po vrsti
rabe oziroma namembnosti, kot to določa 4. člen tega odloka.
8. člen
Smotrna izkoriščenost zazidanega stavbnega zemljišča
se meri s faktorjem izkoriščenosti zemljišča ter se točkuje z
naslednjim številom točk:
Faktor
izkoriščenosti
zemljišča

Število točk za namembnosti

I

II

III

IV

V

do - 0,2

250

200

100

50

25

0,3 - 0,4

150

100

50

20

10

0,5 - 0,6

20

10

0

0

0

0,7 - 0,8

10

0

0

0

0

nad - 0,8

0

0

0

0

0

9. člen
V gospodarskih in poslovnih dejavnostih se pri uporabi
stavbnega zemljišča v I. območju upoštevajo izjemne ugodnosti v zvezi z možnostjo pridobivanja dohodka, ki je posledica izjemno ugodnih lokacij stavbnega zemljišča. Izjemno
ugodne lokacije so ožji centri naselij Dobrova, Horjul in
Polhov Gradec. Točen potek meje je razviden iz grafične
priloge, ki je na vpogled na občini.
Dodatne točke za vrednotenje nadomestila na izjemno
ugodnih lokacijah iz prejšnjega odstavka tega člena se obračunajo pri I. območju za naslednje vrste dejavnosti:
Vrsta dejavnosti

Območje
I

1. agencije, trgovina, bančništvo, poslovne storitve,
menjalnice, zastavljalnice, borzne ustanove
2. trgovina na debelo, gostinske storitve, turistično
posredovanje
3. trgovina na drobno, obrtne pridobitvene storitve,
saloni za osebno nego

250
150
100

10. člen
Za uporabo javnih površin za namene določene v tabeli, se v I. in II. območju obračuna nadomestilo z naslednjimi
vrednostmi:
Namen uporabe javnih površin

1. Točilnice na prostem
2. Kioski:
a) za čas do 1 leta
b) za čas nad 1 leto
3. Gostinski vrtovi

Območja
I

II

400

200

200
100
100

100
50
50
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Št.

Nadomestilo za uporabo javnih površin se določi tako,
da se prišteje številu točk iz prejšnjega odstavka tega člena
še število točk za komunalno opremljenost iz 5. člena tega
odloka. Ta vsota se pomnoži s številom dni uporabe in z
vrednostjo točke za izračun nadomestila, ki jo določi Občinski svet občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec, s sklepom v
skladu z 13. členom tega odloka ter z velikostjo zasedene
javne površine v m2.
K javni površini, ki se uporablja za namene, navedene
pod tč. 1 do 3 iz prejšnjega odstavka se šteje tudi površina,
ki je potrebna za redno opravljanje dejavnosti in ki jo določi
upravljalec javne površine ob oddaji zemljišča v začasno
uporabo za zgoraj navedene namene.

VI. PREHODNI DOLOČBI

IV. OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA
11. člen
Izpostava DU Ljubljana, lahko v določenih primerih (elementarne ali druge nezgode, bolezen v družini, invalidnost
itd.) skladno z zakonom o davkih občanov, oprosti zavezanca plačevanja nadomestila, če ugotovi, da bi plačevanje
nadomestila ogrožalo socialno varnost zavezanca in njegove
družine.
O oprostitvah odloča na podlagi zahtevka zavezanca
izpostava DU po predhodnem mnenju občine.

16. člen
Na območju Občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec se
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča zavezancem
odmerja po merilih tega odloka in po vrednosti točke, ki jo
za vsako leto določi Občinski svet občine Dobrova-HorjulPolhov Gradec.
17. člen
Pristojni organi za odmero nadomestila – izpostava DU
Ljubljana – so najkasneje do 1. 12. tekočega leta dolžne od
zavezancev plačila nadomestila na območju Občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec zahtevati, da jim dostavijo napovedi plačila nadomestila z ustreznimi podatki, ki so potrebni za
odmero (vrsta dejavnosti, površina stavbnega zemljišča itd.).
Organ, pristojen za odmero nadomestila, pa je dolžan
tudi po uradni dolžnosti zbirati in preverjati podatke kdo vse
so zavezanci plačila nadomestila in v kakšni višini glede na
uporabo meril za njegovo odmero po odloku o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec.
Župan Občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec je v roku
iz prvega odstavka tega člena s sklenitvijo ustreznih pogodb
s strokovnimi organizacijami dolžan zagotoviti bazo podatkov za nov izračun vrednosti nadomestila za zavezance po
merilih tega odloka.

V. DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA
12. člen
Mesečna višina nadomestila po merilih iz 5., 6., 7., 8.
in 9. člena tega odloka se določi tako, da se skupno število
točk pomnoži s stanovanjsko ali poslovno površino zavezančevega objekta oziroma s površino zavezančevega nezazidanega stavbnega zemljišča in z vrednostjo točke za izračun
nadomestila.
Za uporabo javnih površin za namene iz 10. člena tega
odloka se določi višina nadomestila tako, da se pri izračunu
nadomestila upošteva površina (m2), ki se pomnoži z vrednostjo točke.

VII. KONČNA DOLOČBA
18. člen
Ta odlok stopi v veljavo osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1.
1999. Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določbe odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
mesta Ljubljane (Uradni list SRS, št. 32/86, 46/88 in
39/89).
Predsednik
Občinskega sveta
občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec
Anton Gerjolj l. r.

13. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrova-HorjulPolhov Gradec se določi do konca leta za naslednje leto s
sklepom sveta občine na predlog župana.
14. člen
Za izračun nadomestila se uporabljajo uradni podatki in
evidence.
Zavezanci so dolžni sporočiti spremembo vrste dejavnosti ali spremembo poslovne ali stanovanjske površine izpostavi DU, pa tudi vse ostale podatke in obvestila, ki so
potrebni za odmero nadomestila.
15. člen
Izpostava DU izda zavezancem odločbe o odmeri nadomestila oziroma določijo mesečne ali kvartalne zneske
akontacij nadomestila za naslednje leto na podlagi določene
vrednosti točke, meril za izračun nadomestila po tem odloku
ter drugih podatkov ter obvestil, ki so jim jih zavezanci dolžni
sporočiti ali ki jih izpostava DU zbere po uradni dolžnosti.
Postopek za odmero in izterjavo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, izvede organ, pristojen za odmero,
po določbah zakona o davkih občanov.

GORIŠNICA
2911.

Odlok o določitvi volilnih enot (VE) v Občini
Gorišnica

Na podlagi 19., 20. in 21. člena zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94 in 33/94) ter na
podlagi 22. člena statuta Občine Gorišnica (Uradni vestnik,
št. 12/95 in 5/96) je Občinski svet občine Gorišnica na
43. redni seji dne 10. 9. 1998 sprejel

ODLOK
o določitvi volilnih enot (VE) v Občini Gorišnica
1. člen
Za volitve članov občinskega sveta v Občini Gorišnica
se določita dve VE, v katerih se voli skupaj šestnajst članov
občinskega sveta.
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2. člen
Za volitve članov občinskega sveta se določijo naslednje VE, ki obsegajo naslednja naselja
– VE 1 obsega naselja: Cunkovci, Formin, Gajevci,
Gorišnica, Mala vas, Moškanjci, Muretinci, Placerovci, Tibolci, Zagojiči, Zamušani.
V VE 1 se voli deset članov občinskega sveta.
– VE 2 obsega naselja: Brezovec, Cirkulane, Dolane,
Gradišča, Gruškovec, Mali Okič, Medribnik, Meje, Paradiž,
Pohorje, Pristava, Slatina, Veliki Vrh.
V VE 2 se voli šest članov občinskega sveta.
3. člen
Ta odlok začne veljati, ko ga sprejme Občinski svet
občine Gorišnica in se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 002-003-14/98
Gorišnica, dne 11. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Gorišnica
Stanislav Vojsk l. r.

2912.

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Na podlagi 38. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94 in 33/94) ter na podlagi 19. člena
statuta Občine Gorišnica (Uradni vestnik, št. 12/95 in 5/96)
je Občinski svet občine Gorišnica na 43. redni seji dne 10.
9. 1998 sprejel

SKLEP
o imenovanju občinske volilne komisije
I. V občinsko volilno komisijo Občine Gorišnica se
imenujejo:
1. za predsednika:
Barbara Debevec, roj. 1962, Jurčičeva 11, Ptuj;
za namestnika predsednika:
Matilda Golc, roj. 1950, Pristava 21/a;
2. za člana
Anica-Cvitanič Strelec, roj. 1934, Gorišnica 55;
za namestnika:
Franc Skuhala, roj. 1958, Zamušani 53/b;
3. za člana
Mira Vršec, roj. 1960, Cirkulane 54;
za namestnika
Marinka Dobaja, roj. 1960, Zamušani 3;
4. za člana
Emil Meznarič, roj. 1972, Moškanjci 114;
za namestnika
Marta Tuš, roj. 1952, Zagojiči 15/a.
Št. 002-03-13/98
Gorišnica, dne 11. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Gorišnica
Stanislav Vojsk l. r.

Uradni list Republike Slovenije

2913.

Sklep o pravici do povrnitve stroškov volilne
kampanje na volitvah za župana in člane
občinskega sveta

Na podlagi 21. člena zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94) ter 21. in 24. člena zakona o volilni
kampanji (Uradni list RS, št. 62/94) ter 9. člena zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 17/97) in 19. člena statuta Občine Gorišnica
(Uradni vestnik, št. 12/95 in 5/96) je Občinski svet občine
Gorišnica na 43. redni seji dne 10. 9. 1998 sprejel

SKLEP
o pravici do povrnitve stroškov volilne kampanje
na volitvah za župana in člane občinskega sveta
1
Organizatorju volilne kampanje se povrnejo stroški do
višine porabljenih sredstev, vendar ne več kot 60 SIT za
vsak dobljeni glas za člana občinskega sveta oziroma 40 SIT
za vsak dobljeni glas za župana v prvem krogu glasovanja.
2
Delno povračilo volilne kampanje 60 SIT za dobljen
glas pripada vsakemu organizatorju volilne kampanije za
člana občinskega sveta čigar lista kandidatov je dobila mandat v občinskem svetu.
Delno povračilo volilne kampanje 40 SIT za dobljen
glas pripada vsakemu organizatorju volilne kampanje za župana, ki je v prvem krogu glasovanja dobil 10% glasov.
Za drugi krog glasovanja za župana je delno povračilo
volilne kampanje 20 SIT za dobljen glas vsakemu organizatorju volilne kampanje.
3
Ta sklep začne veljati z dnem potrditve na seji občinskega sveta.
Št. 002-03-12/98
Gorišnica, dne 11. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Gorišnica
Stanislav Vojsk l. r.

GORNJA RADGONA
2914.

Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda osnovna šola dr. Janka
Šlebingerja Gornja Radgona

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), 41., 42. in 140. člena zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
12/96), 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93) ter v skladu s statuti občin Gornja Radgona,
Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici, je Občinski svet občine
Gornja Radgona dne 18. 6. 1998, Občinski svet občine
Radenci dne 2. 7. 1998 in Občinski svet občine Sveti Jurij
ob Ščavnici dne 8. 9. 1998 sprejel
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ODLOK
o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda osnovna šola dr. Janka Šlebingerja
Gornja Radgona

Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih
opravlja šola v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in
izboljšuje ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerim prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se
uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

3. Pečat šole

1. Ustanoviteljstvo
1. člen
S tem odlokom občine: Gornja Radgona, s sedežem
Partizanska 13, Gornja Radgona, Radenci, s sedežem Radgonska cesta 9, Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici, s sedežem Biserjane 1/a, Videm ob Ščavnici (v nadaljevanju: ustanoviteljice) ustanavljajo na področju osnovnega izobraževanja javni vzgojno-izobraževalni zavod (v nadaljevanju: šola) in
s tem prevzemajo ustanoviteljske pravice bivše Občine Gornja Radgona v naslednjem razmerju:
Občina Gornja Radgona v deležu 61,03%,
Občina Radenci v deležu 25,06%,
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici v deležu 13,91%.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in dejavnost šole
2. člen
Za območje Občine Gornja Radgona, Občine Radenci
in Občine Sveti Jurij ob Ščavnici se ustanovi javni zavod, ki
posluje pod naslednjim imenom:
Ime šole: Osnovna šola dr. Janka Šlebingerja Gornja
Radgona.
Skrajšano ime šole: OŠ dr. J. Šlebingerja G. Radgona.
Sedež šole: Maistrov trg 2, 9250 Gornja Radgona.
Šola lahko spremeni ime in sedež le v soglasju z ustanoviteljicami.
2. Dejavnost šole
3. člen
Osnovna šola opravlja javno službo na področju:
Osnovnošolsko prilagojeno izobraževanje M/80.103
Institucionalno socialno varstvo N/85.31
Socialno varstveni programi M/85.32
Storitve menz H/55.51
Prevozi s kombijem I/60.23
Dejavnost šole šteje kot javna služba, katere izvajanje
je v javnem interesu.
4. člen
Šola izvaja javnoveljavni vzgojno-izobraževalni program
osnovnošolskega izobraževanja, ki je prilagojen potrebam
otrok in mladostnikom z motnjami v telesnem in duševnem
razvoju in je sprejet na način in po postopku, določenim z
zakonom.
5. člen
Šola ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanoviteljice ne dajo soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni predpisani pogoji za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter
drugi predpisani pogoji.

6. člen
Šola ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera 35 mm, ki ima v sredini grb Republike Slovenije, pod njim
je izpisano Gornja Radgona, na zunanjem obodu pa je izpisano Osnovna šola dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona.
Šola ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike, premera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka tega
člena. Število pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in
uničevanja določi ravnatelj.
III. ORGANI ŠOLE
7. člen
Organi šole so:
– svet šole,
– ravnatelj šole,
– svet staršev,
– strokovni organi.
Šola ima lahko tudi druge organe, katero delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi
šola s pravili.
1. Svet šole
8. člen
a) Sestava sveta šole:
Svet šole šteje enajst članov in ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanoviteljic,
– pet predstavnikov delavcev šole,
– trije predstavniki staršev.
a) Predstavnike ustanoviteljic imenujejo občinski sveti:
– Občine Gornja Radgona enega predstavnika,
– Občine Radenci enega predstavnika,
– Občine Sveti Jurij ob Ščavnici enega predstavnika.
b) Predstavnike delavcev se voli:
– iz pedagoških delavcev matične šole štirje člani,
– iz administrativno računovodske ter tehnične službe
en član.
c) Predstavnike staršev imenujejo starši na svetu staršev.
9. člen
Predstavnike delavcev v svet šole izvolijo delavci šole
neposredno na tajnih volitvah. Postopek volitev ter razrešitev v svet šole se določi v skladu z zakonom in pravili šole.
10. člen
Svet šole ima poleg pristojnosti, določenih z zakonom
še naslednje pristojnosti:
– sprejema pravila in druge splošne akte šole,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun ter
spremlja finančno poslovanje šole,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju šole predloge in mnenje o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet šole,
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– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– opravlja druge z zakonom in splošnimi akti šole določene naloge,
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja šole,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi
uresničitvi,
– obravnava poročilo o vzgojni in izobraževalni problematiki.
11. člen
Članu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za
katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev,
– zaradi daljše bolezni ali drugih razlogov ne more več
opravljati funkcije člana sveta – je razrešen.
Člana sveta razreši za volitve oziroma imenovanje pristojni organ na način in po postopku, določenim za imenovanje oziroma razrešitev.
Ko svet šole ugotovi, da je članu iz razlogov iz prejšnjega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne
za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel
mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik in o
tem obvesti volilno komisijo.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta
ni potrebno, če je pretekel mandat manj kot tretjini članov in
je do izteka mandata sveta manj kot 6 mesecev.
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– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski
odgovornosti delavcev,
– imenuje in razrešuje vodjo enote šole,
– skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo in
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in predpisi.
13. člen
Ravnatelja imenuje svet šole po postopku in pod pogoji
določenimi v zakonu.
3. Svet staršev
14. člen
Svet staršev oblikuje in opravlja naloge v skladu z zakonskimi določili.
4. Strokovni organi
15. člen
Strokovni organi šole so učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razredniki in strokovni aktiv.
16. člen
Za sestavo in pristojnosti strokovnih organov šole se
neposredno uporabljajo zakonske določbe.

IV. SREDSTVA ZA DELO ŠOLE
2. Ravnatelj
12. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ šole je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje šole,
predstavlja in zastopa šole in je odgovoren za zakonitost
dela šole.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo šole,
– pripravlja program razvoja šole,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev,
– vodi delo učiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje
strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev,
spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive
in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje šole s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu šole in o spremembah pravic
in obveznosti učencev,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– določa sistemizacijo delovnih mest,

17. člen
Za opravljanje dejavnosti zagotavljajo ustanoviteljice nepremičnine in opremo, ki jo je šola uporabljala za opravljanje
dejavnosti do uveljavitve tega odloka in jo šola izkazuje v
bilanci stanja za zadnje leto poslovanja. Šola je dolžna upravljati premoženje iz prejšnjega odstavka s skrbnostjo dobrega
gospodarja. Za upravljanje s premoženjem je odgovorna
ustanoviteljem.
18. člen
Šola pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz
državnega proračuna, proračuna Občine Gornja Radgona,
Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici, v skladu z zakoni in
statutu občin, iz prispevkov udeležencev programov, lahko
pa tudi iz drugih virov.
19. člen
Soustanoviteljice odgovarjajo za obveznosti šole, ki so
povezane z izvajanjem javne službe, do višine ustanovitvenih
deležev.
Sredstva, ki se nanašajo na investicije v šolski prostor
oziroma investicijsko vzdrževanje, soustanoviteljice urejajo s
posebno pogodbo.

V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ŠOLE V
PRAVNEM PROMETU
20. člen
Šola je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu,
povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljena, v svojem
imenu in za svoj račun.
Šola odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev,
s katerimi razpolaga.
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Ustanoviteljice odgovarjajo za obveznosti šole omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki so v proračunu ustanoviteljic predvidene za opravljanje dejavnosti šole.

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

21. člen
Šola je dolžna ustanoviteljicam vsako leto poročati o
izvajanju letnega delovnega načrta in razvoja šole.

Št. 60100/005/96-23/JB
Gornja Radgona, dne 18. junija 1998.
Radenci, dne 2. julija 1998.
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 8. septembra 1998.

22. člen
Šola je dolžna posredovati ustanoviteljicam podatke,
potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v statistične namene.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Gornja Radgona
Peter Fridau l. r.

VI. JAVNOST DELA

Predsednik
Občinskega sveta
občine Radenci
Jože Flegar l. r.

23. člen
Delo šole je javno. Javnost dela šole se zagotavlja s
sporočili staršem, novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.
O delu šole obvešča javnost ravnatelj ali osebe, ki jo
pooblasti.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Franc Lančič l. r.

VII. SPLOŠNI AKTI ŠOLE
24. člen
Šola lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v
drugih specifičnih zadevah, ki jih je potrebno urediti znotraj
šole, uredi s pravili. Pravila sprejme svet šole.
Šola ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja
druga področja, če tako določa zakon. Splošne akte sprejme svet šole ali ravnatelj. Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov se določi s pravili šole.
Pravila in splošni akti ne smejo biti v neskladju s predpisi in s tem odlokom.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Šola mora uskladiti svojo organizacijo, organe šole in
statusne spremembe v roku 3 mesecev od veljavnosti tega
odloka.
26. člen
Svet šole opravlja svoje naloge do izteka mandata oziroma do konstituiranja sveta v skladu s tem odlokom.
27. člen
Osnovna šola dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona je
pravna naslednica Osnovne šole dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona, ki je vpisana v sodni register na registrskem
sodišču v M. Soboti pod št. 1/2-0 in prevzame vse pravice
in obveznosti te šole.
28. člen
Kolikor se ustanoviteljice dogovorijo v drugačnem deležu pri delitvi premoženja se pristopi k spremembi 1. člena
tega odloka.
29. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
organiziranju in financiranju javnih vzgojno-izobraževalnih in
vzgojno-varstvenih zavodov v Občini Gornja Radgona (Uradni objave Pomurja, št. 8/92) v določbah, ki se nanašajo na
Osnovno šolo dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona.

2915.

Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda glasbena šola Gornja
Radgona

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), 41., 42. in 140. člena zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
12/96), 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93) ter v skladu s statuti občin Gornja Radgona,
Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici, je Občinski svet občine
Gornja Radgona dne 18. 6. 1998, Občinski svet občine
Radenci dne 2. 7. 1998 in Občinski svet občine Sveti Jurij
ob Ščavnici dne 8. 9. 1998 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda glasbena šola Gornja Radgona
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. Ustanoviteljstvo
1. člen
S tem odlokom občine: Gornja Radgona, s sedežem
Partizanska 13, Gornja Radgona, Radenci, s sedežem Radgonska cesta 9, Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici, s sedežem Biserjane 1/a, Videm ob Ščavnici (v nadaljevanju: ustanoviteljice) ustanavljajo na področju osnovnega glasbenega
izobraževanja javni vzgojno-izobraževalni zavod (v nadaljevanju: glasbena šola) in s tem prevzemajo ustanoviteljske pravice bivše Občine Gornja Radgona v naslednjem razmerju:
Občina Gornja Radgona v deležu 61,03%,
Občina Radenci v deležu 25,06%,
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici v deležu 13,91%.
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II. STATUSNE DOLOČBE

Svet šole šteje enajst članov in ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanoviteljic,
– pet predstavnikov delavcev šole,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanoviteljic imenujejo občinski sveti:
– Občine Gornja Radgona enega predstavnika,
– Občine Radenci enega predstavnika,
– Občine Sveti Jurij ob Ščavnici enega predstavnika.
Predstavnike delavcev šole izvolijo delavci:
– iz pedagoških delavcev štirje člani,
– iz računovodsko administrativne ter tehnične službe
en član.
Predstavnike staršev se imenuje:
– iz Občine Gornja Radgona en predstavnik,
– iz Občine Radenci en predstavnik,
– iz Občine Sveti Jurij ob Ščavnici en predstavnik.
Člani sveta glasbene šole izvolijo predsednika in namestnika predsednika.
Mandat članov sveta šole traja štiri leta. Za člana sveta
šole je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zapored. Svet
šole odloča z večino glasov vseh članov sveta.

1. Ime, sedež in dejavnost glasbene šole
2. člen
Za območje Občine Gornja Radgona, Občine Radenci
in Občine Sveti Jurij ob Ščavnici se ustanovi javni zavod, ki
posluje pod naslednjim imenom:
Ime šole: Glasbena šola Gornja Radgona.
Sedež šole: Partizanska c. 25, 9250 Gornja Radgona.
Glasbena šola lahko spremeni ime in sedež le v soglasju z ustanoviteljicami.
2. Dejavnost
3. člen
Glasbena šola opravlja javno službo na področju:
M/80.421 dejavnost glasbenih in drugih umetniških
šol.
4. člen
Šola izvaja javnoveljavni vzgojno-izobraževalni program
osnovnošolskega glasbenega izobraževanja, ki je sprejet na
način in po postopku, določenim z zakonom. Zavod lahko
opravlja tudi druge dejavnosti, ki jih določi s pravili zavoda,
ob soglasju ustanoviteljic.
5. člen
Glasbena šola je dolžna izvajati poučevanje izven sedeža šole, kadar število učencev za posamezni inštrument
doseže polovico določenega normativa učencev, kar pa ne
velja za nauk o glasbi. Občina pa je za poučevanje izven
sedeža šole dolžna poskrbeti prostore in pogoje dela.
3. Pečat glasbene šole
6. člen
Glasbena šola ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera 35 mm, ki ima v sredini grb Republike Slovenije, pod njim je izpisano Gornja Radgona, na zunanjem obodu pa je izpisano Glasbena šola Gornja Radgona.
Glasbena šola ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike, premera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega
odstavka tega člena.
Število pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in
uničevanja določi ravnatelj.
III. ORGANI GLASBENE ŠOLE
7. člen
Organi glasbene šole so:
– svet šole,
– ravnatelj,
– svet staršev,
– strokovni organi.
Glasbena šola lahko ima tudi druge organe. Delovno
področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi šola s pravili.
1. Svet šole
8. člen
Glasbeno šolo upravlja svet šole, ki ga sestavljajo predstavniki ustanoviteljic šole in predstavniki delavcev šole.

9. člen
Predstavnike delavcev v svet šole izvolijo delavci šole
neposredno na tajnih volitvah. Postopek volitev ter razrešitev v svet šole se določi v skladu z zakonom in pravili šole.
10. člen
Svet šole opravlja naslednje naloge:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja šole,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi
uresničitvi,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročilo o vzgojni oziroma izobraževalni
problematiki,
– sprejema pravila šole,
– sprejema druge splošne akte šole, ki so določeni v
pravilih šole,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun,
– predlaga ustanoviteljicam spremembo ali razširitev
dejavnosti,
– daje ustanoviteljicam in ravnatelju zavoda predloge in
mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet šole,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– predlaga način delitve presežka oziroma pokrivanja
primanjkljaja,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi
in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja na drugi
stopnji,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca, o
pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti
zavoda določene naloge.
2. Ravnatelj
11. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ šole je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje šole,
predstavlja in zastopa šolo in je odgovoren za zakonitost
dela šole.
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Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo šole,
– pripravlja program razvoja šole,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev,
– vodi delo učiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje
strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev,
spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive
in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– skrbi za sodelovanje šole s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu šole in o spremembah pravic
in obveznosti učencev,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski
odgovornosti delavcev,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in predpisi.
12. člen
Ravnatelja imenuje svet šole po postopku in pogojih,
določenimi v zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja.
3. Svet staršev
13. člen
Svet staršev oblikuje in opravlja naloge v skladu z zakonskimi določili.
4. Strokovni organi
14. člen
Strokovni organi šole so učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razredniki in strokovni aktiv.
IV. SREDSTVA ZA DELO ŠOLE
15. člen
Za opravljanje dejavnosti zagotavljajo ustanoviteljice nepremičnine in opremo, ki jo je šola uporabljala za opravljanje
dejavnosti do uveljavitve tega odloka in jo šola izkazuje v
bilanci stanja za zadnje leto poslovanja.
Šola je dolžna upravljati premoženje iz prejšnjega odstavka s skrbnostjo dobrega gospodarja. Za upravljanje s
premoženjem je odgovorna ustanoviteljem.
16. člen
Šola pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz
državnega proračuna, proračuna občin ustanoviteljic v skladu z zakoni in v okviru letnega programa šole, iz prispevkov
udeležencev programov, lahko pa tudi iz drugih virov.
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17. člen
Soustanoviteljice odgovarjajo za obveznosti šole, ki so
povezane z izvajanjem javne službe, do višine ustanovitvenih
deležev.
Sredstva, ki se nanašajo na investicije v šolski prostor
oziroma investicijsko vzdrževanje, soustanoviteljice urejajo s
posebno pogodbo.
V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ŠOLE V
PRAVNEM PROMETU
18. člen
Šola je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu,
povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljena, v svojem
imenu in za svoj račun.
Šola odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev,
s katerimi razpolaga.
Ustanoviteljice odgovarjajo za obveznosti šole omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki so v proračunu ustanoviteljic predvidene za opravljanje dejavnosti šole.
19. člen
Šola je dolžna ustanoviteljicam vsako leto poročati o
izvajanju letnega delovnega načrta in razvoja šole.
20. člen
Šola je dolžna posredovati ustanoviteljicam podatke,
potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v statistične namene.
VI. JAVNOST DELA
21. člen
Delo šole je javno. Javnost dela šole se zagotavlja s
sporočili staršem, novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.
O delu šole obvešča javnost ravnatelj ali osebe, ki jo
pooblasti.
VII. SPLOŠNI AKTI ŠOLE
22. člen
Šola lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v
drugih specifičnih zadevah, ki jih je potrebno urediti znotraj
šole, uredi s pravili. Pravila sprejme svet šole.
Šola ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja
druga področja, če tako določa odlokom.
23. člen
Glasbena šola je pravna naslednica Glasbene šole Gornja Radgona, ki je vpisana v sodni register na registrskem
sodišču v Murski Soboti pod št. 1/68-00 in prevzame vse
pravice in obveznosti tega zavoda.
24. člen
Kolikor se ustanoviteljice dogovorijo v drugačnem deležu pri delitvi premoženja se pristopi k spremembi 1. člena
tega odloka.
25. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
organiziranju in financiranju javnih vzgojno-izobraževalnih in
vzgojno-varstvenih zavodov v Občini Gornja Radgona (Uradni objave Pomurja, št. 8/92) v določbah, ki se nanašajo na
Glasbeno šolo Gornja Radgona.
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26. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 60100/006/96-23/JB
Gornja Radgona, dne 18. junija 1998.
Radenci, dne 2. julija 1998.
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 8. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Gornja Radgona
Peter Fridau l. r.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Radenci
Jože Flegar l. r.
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2. volilna enota obsega naselja Gornji Ivanjci, Radvenci in Kunova; voli se tri člane sveta,
3. volilna enota obsega naselja Ivanjševci ob Ščavnici,
Ivanjševski vrh in Rodmošci; voli se tri člane sveta.
4
Volitve v svet krajevne skupnosti izvaja občinska volilna
komisija in volilna komisija Krajevne skupnosti Negova.
5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 25/98
Negova, dne 3. septembra 1998.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Negova
Štefan Pucko l. r.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Franc Lančič l. r.

GORNJI PETROVCI
2917.
2916.

Sklep o določitvi volilnih enot za volitve članov
Sveta krajevne skupnosti Negova

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Gornji Petrovci

Na podlagi 12. člena statuta Krajevne skupnosti Negova (19. 2. 1997) je Svet krajevne skupnosti Negova na seji
dne 9. junija 1998 sprejel

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 14. člena statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 35/95) je Občinski
svet občine Gornji Petrovci na 22. redni seji dne 2. 9. 1998
sprejel

SKLEP
o določitvi volilnih enot za volitve članov Sveta
krajevne skupnosti Negova

ODLOK
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Gornji
Petrovci

1
S tem sklepom se za volitve v svet krajevne skupnosti
na območju Krajevne skupnosti Negova določijo volilne enote za volitve članov sveta krajevne skupnosti.

1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah
in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo.

2
Volilne enote se oblikujejo v Krajevni skupnosti Negova
za območje enega ali več naselij ali delov naselij.
3
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Negova se
določijo tri volilne enote, v katerih se voli devet članov sveta
krajevne skupnosti:
1. volilna enota obsega naselji Negova in Lokavci; voli
se tri člane sveta,

2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s
skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Gornji Petrovci in med
sosednjo občino.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v Občini Gornji Petrovci
in sosednjo občino so:
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Št.

Zap.
št.

Št. ceste
ali
odseka

Začetek
ceste ali
odseka

Potek ceste

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

109010
109020
109030
109040
109050
109060
109070
109080
109090
109100
109110
109120
109130
109140
109150
109160
109170
109180
120150
120140
197060
197220
265110
265190

721
109010
120140
721
721
197220
197220
109010
109140
265110
265110
109050
265110
265090
265110
109050
197220
232
723
723
721
716
725
724

Adrijanci-Šalovci
Adrijanci-Markovci
Lucova-Adrijanci
Martinje-Neradnovci
Boreča-Ženavlje-Šulinci
Stanjevci
G. Petrovci
Adrijanci-G. Petrovci
Košarovci
Križevci-Domanjševci
Križevci
Ženavlje
Križevci–Moščanci
Bokrači-Panovci
Kukeč
Šulinci-G. Petrovci
Stanjevci
Peskovci
Čepinci–Lucova
Čepinci-Neradnovci-Šulinci
Trdkova-Martinje
Križarka-Stanjevci-G.Petrovci
Panovci-Križevci-G.Petrovci
Kančevci-Križevci
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Konec
ceste ali
odseka

Dolžina
ceste v
občini (v m)

232
723
109020
120140
721
232
721
721
109130
724
109100
721
232
265110
109140
197220
232
232
120140
721
721
721
232
265110

3706
996
2383
4302
5157
1244
2340
1542
2188
3279
1950
724
2918
3125
2010
1604
903
1227
1270
3996
230
6200
6652
1290

Konec
ceste ali
odseka

Dolžina
ceste v
občini (v m)

pri hiši št. 20
pri hiši št. 26
pri hiši št. 17
pri hiši št. 16
pri hiši št. 10
pri hiši št. 8
pri hiši št. 1
109040
pri hiši št. 58
109040
pri hiši št. 52
109040
721
721
pri hiši št. 10
pri hiši št. 9a
pri hiši št. 23
pri hiši št. 34
pri hiši št. 43
721
pri hiši št. 55
109050
721
609320
pri hiši št. 1
pri hiši št. 1
pri hiši št.
pri hiši št.
pri hiši št.
pri hiši št. 56
pri cerkvi

118
780
150
150
157
877
153
327
056
940
078
1732
1718
839
167
102
160
130
50
642
683
2207
624
378
161
100
50
58
117
560
907

Namen
uporabe

Preostala
dolžina ceste
v sosednji
občini (v m)

1250
956

2222
3594

1315
4319
5849
5853
6765

5. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
Zap
št.

Št. ceste
ali
odseka

Začetek
ceste ali
odseka

Potek ceste

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

609010
609020
609030
609040
609050
609060
609070
609080
609090
609100
609110
609120
609210
609220
609230
609240
609250
609260
609270
609280
609290
609310
609320
609330
609340
609350
609360
609370
609380
609390
609400

120140
120140
120140
120140
120140
120140
120140
109040
609080
109040
609100
120140
721
609210
721
109040
609210
609210
609210
721
197060
716
609310
609310
109050
109050
609320
609310
609310
609310
609410

Neradnovci-Dnike
Neradnovci-Zrinskini
Neradnovci-Balek
Neradnovci
Neradnovci-Kozicinin breg
Neradnovci-Komoterski breg
Neradnovci
Neradnovci-Rusini
Neradnovci-Rusini
Neradnovci-Karbin breg
Neradnovci-Vreja
Neradnovci- ob meji
Martinje
Martinje
Martinje-Vreja
Martinje
Martinje
Martinje
Martinje
Martinje
Martinje-Kotarji
Boreča
Boreča
Boreča
Boreča
Boreča
Boreča
Boreča
Boreča
Boreča
Boreča-Sv.Ana

Namen
uporabe

Preostala
dolžina ceste
v sosednji
občini (v m)
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Zap
št.

Št. ceste
ali
odseka

Začetek
ceste ali
odseka

Potek ceste

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

609410
609420
609430
609510
609520
609530
609540
609550
609560
609570
609610
609620
609630
609640
609650
609660
609670
609680
609690
609700
609710
609720
609810
609820
609830
609840
609850
609860
609870
609880
609910
609920
609930
609940
609950
609960
609970
609980
610010
610020
610030
610040
610050
610060
610110
610120
610130
610140
610150
610160
610170

609390
109050
109050
109050
109050
109120
721
721
609550
721
109050
609610
609610
609610
109050
109160
721
721
721
721
721
721
120150
609810
120150
109030
109030
109030
609860
609860
109030
609910
609910
109010
609940
109010
109010
609970
109080
109180
109180
610030
109180
109180
721
610110
610110
109080
109070
197220
109070

Boreča
Boreča
Boreča-Fudašovi
Ženavlje
Ženavlje-Tomašini
Ženavlje-Katajni
Ženavlje
Ženavlje-Kovačev breg
Ženavlje-Kovačev breg
Ženavlje
Šulinci-Benkov breg
Šulinci-Benkov breg
Šulinci
Šulinci
Šulinci-Trojič
Šulinci-Vinešnji breg
Šulinci
Šulinci-Mrakovi
Šulinci
Šulinci
Šulinci
Šulinci
Lucova-Toreči
Lucova-Toreči
Lucova
Lucova-k pokopališču
Lucova-Podejkini
Lucova-Škremlinkini
Lucova-Škremlinkini
Lucova
Adrijanci-Sojkini
Adrijanci
Adrijanci
Adrijanci-Ferencini
Adrijanci
Adrijanci-Matušini
Adrijanci-Lepošini
Adrijanci-Dukini
Peskovci-Bejkovi
Peskovci
Peskovci
Peskovci
Peskovci
Peskovci
G. Petrovci-Pindža
G. Petrovci-Kovačecini
G. Petrovci-Nedelski breg
G. Petrovci-Nedelski breg
G. Petrovci
G. Petrovci-okrog cerkve
G. Petrovci-Švenderni
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Konec
ceste ali
odseka

Dolžina
ceste v
občini (v m)

109050
pri hiši št. 49
pri hiši št. 50
pri hiši št. 47
pri hiši št. 60
pri hiši št. 56
pri hiši št. 35
pri hiši št. 44
721
pri hiši št. 29
pri hiši št. 72
pri hiši št. 76
pri hiši št.
pri hiši št. 72
pri hiši št. 58
pri hiši št. 77
pri hiši št. 37
pri hiši št.
pri hiši št.
pri hiši št.
pri hiši št. 19
pri hiši št. 4
109030
pri hiši št.
pri hiši št. 42
konec zvonika
pri hiši št. 26
pri hiši
pri hiši št. 18
721
109010
721
109010
pri hiši št. 50
109010
pri hiši št. 68
pri hiši št. 84
pri hiši št. 86
232
232
232
pri hiši
pokopališče
pri hiši
721
721
109080
pri hiši
721
197220
232

426
151
190
243
615
234
324
350
215
90
831
231
312
338
182
300
60
647
160
178
79
110
270
90
112
298
456
521
102
744
1290
768
271
79
124
111
339
340
1821
89
376
285
190
184
720
794
811
200
411
300
1123

Namen
uporabe

Preostala
dolžina ceste
v sosednji
občini (v m)
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Št.

Zap
št.

Št. ceste
ali
odseka

Začetek
ceste ali
odseka

Potek ceste

83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.

610180
610190
610310
610320
610330
610340
610350
610360
610370
610380
610390
610510
610520
610530
610540
610550
610560
610570
610580
610590
610600
610610
610620
610630
610710
610720
610730
610740
610750
610810
610820
610830
610840
610850
610860
610870
610880
610910
834720
610930

610170
265110
109060
610310
109170
109170
610360
610370
232
610370
333150
265110
610510
610510
610510
265110
610550
109110
109110
109110
109110
109100
610610
265110
265110
610710
265110
109140
109140
109140
109150
109150
265110
265110
765770
265090
109140
109090
610910
190130

G. Petrovci-Džešarni
G. Petrovci-Pri Marjetki
Stanjevci-Jakopini
Stanjevci-Močarni
Stanjevci-Huma
Stanjevci-Matušini
Stanjevci-Tomašini
Stanjevci-Grbajni
Stanjevci-Punkerni
Stanjevci-Bačovi
Otovci-Stanjevci
Križevci-Očekov breg
Križevci-Gor.konec
Križevci-Židovska sera
Križevci
Križevci-Šoštarna sera
Križevci-Šoštarna sera
Križevci
Križevci-Novakovi
Križevci-Gergarovi
Križevci
Križevci-Žlak
Križevci-Žlak
Križevci-Tetajni
Panovci-Čergelovi
Panovci-Babičevi
Panovci-Arjov breg
Panovci
Panovci-Džekišov breg
Kukeč-Šinkecovi
Kukeč
Kukeč
Kukeč
Kukeč-Nemeške grabe
Kukeč-Srešov breg
Kukeč-Srešov breg
Kukeč
Košarovci-Kuhar-Makotrovi
Košarovci
Košarovci-Kebrovi

6. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih
za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97)
pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije
za ceste št. 347-05-144/98-03/Brank z dne 17. 7. 1998.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati sklep o
razvrstitvi cest in drugih prometnih površin med lokalne ceste v Občini Murska Sobota, uradne objave št. 34/83 na
območju sedanje Občine Gornji Petrovci.
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Konec
ceste ali
odseka

Dolžina
ceste v
občini (v m)

232
232
232
232
pri hiši št. 20
pri hiši št. 26
232
pri hiši
na K.M.
pri hiši št. 81
109170
hiša št. 103
hiša št. 97
265110
hiša št. 75
265110
hiša št. 117
109100
hiša št. 39
hiša št. 27
hiša št. .11
hiša
hiša št. 213
hiša št. 228
hiša št. 9
hiša št. 13
hiša
hiša št. 40
109130
109140
hiša št. 16
hiša št. 12
hiša št. 58
hiša št. 4
610870
hiša št. 2
hiša št. 23
hiša
232
hiša št. 3

516
143
531
269
191
400
526
706
2078
299
1644
1346
330
919
115
1124
485
764
231
284
260
1355
315
836
1143
320
389
180
1313
1265
140
300
152
1232
152
595
401
1196
458
400

Namen
uporabe

Preostala
dolžina ceste
v sosednji
občini (v m)

918

1430

8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2963/98
Gornji Petrovci, dne 2. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Gornji Petrovci
Karel Hari, dipl. inž. agr. l. r.
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Sklep o izgradnji sistema za oskrbo s pitno vodo
v Občini Gornji Petrovci

Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), zakona o vodah (Uradni
list SRS, št. 38/81) in 21. člena statuta Občine Gornji
Petrovci je Občinski svet občine Gornji Petrovci na seji dne
2. 9. 1998 sprejel

SKLEP
o izgradnji sistema za oskrbo s pitno vodo v
Občini Gornji Petrovci
I
Občina Gornji Petrovci bo izgrajevala sistem oskrbe s
pitno vodo na celotnem območju Občine Gornji Petrovci.
II
Zaradi pomanjkanja in slabe kvalitete pitne vode v mnogih obstoječih vodnjakih ter vse večjega onesnaževanja tal,
bo sistem izveden z vrtanjem vrtin globine ca. 150 m, kjer so
količine kvalitetne pitne vode neprimerno večje.
III
V skladu s sprejetim proračunom Občine Gornji Petrovci za leto 1998, bosta v letu 1998 zgrajeni vrtini v Gornjih
Petrovcih in Martinju za pokrivanje širšega območja Občine
Gornji Petrovci (po poprej opravljenem razgovoru z vaščani
– ugotovitev števila zainteresiranih).
IV
Zaradi seznanitve z načrti, prijavami zainteresiranih, načinu financiranja in samimi aktivnostmi, bodo opravljeni razgovori po vaseh celotne Občine Gornji Petrovci.
Razgovor je potrebno opraviti tudi z uporabniki obstoječega vodovoda OŠ Gornji Petrovci.
V
Posamezniki (posamezni priključek) bodo za izgradnjo
in usposobitev posamezne vrtine po izgradnji vrtine prispevali znesek 20.000 SIT.
VI
Občina Gornji Petrovci bo izdelala tehnična izhodišča
in ustrezne rešitve za samo izvedbo projekta ter sprejela
ustrezne akte za nemoteno delovanje samega sistema.
VII
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja na Občinskem
svetu občine Gornji Petrovci.
Št. 2960/2-98
Gornji Petrovci, dne 2. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Gornji Petrovci
Karel Hari, dipl. inž. agr. l. r.

IDRIJA
2919.

Spremembe in dopolnitve statuta Občine Idrija

Občinski svet občine Idrija je na podlagi določil 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
119. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 50/95)
na seji dne 10. 9. 1998 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Občine Idrija
1. člen
V 14. členu statuta Občine Idrija se spremeni osma
alinea tako, da glasi:
– skrbi za varstvo okolja in za lokalne gospodarske
javne službe.
Petnajsta alinea 14. člena se črta.
2. člen
Drugi odstavek 17. člena se spremeni tako, da glasi:
Krajevna skupnost je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v okviru svojih pristojnosti, ki so določene s
statutom in z odlokom.
V 17. členu se dodata nov tretji in četrti odstavek:
Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z
vsem svojim premoženjem. Za obveznosti krajevne skupnosti subsidiarno odgovarja občina.
Organiziranost in delovanje krajevne skupnosti se podrobneje določi z odlokom.
3. člen
18. člen se spremeni tako, da glasi:
Občinski svet lahko s spremembo statuta ukine krajevno skupnost ali spremeni njeno območje. Sprememba statuta, s katero se ukine krajevno skupnost oziroma spremeni
njeno območje, lahko začne veljati šele po izteku mandata
sveta.
Pobudo za ustanovitev krajevne skupnosti ali za spremembo njenega območja lahko da zbor krajanov ali pet
odstotkov prebivalcev območja, za katerega se predlaga
spremembo. Občinski svet mora pobudo obvezno obravnavati.
Pred ustanovitvijo krajevne skupnosti ali pred spremembo njenega območja mora občinski svet na zborih krajanov ali na referendumu ugotoviti interes prebivalcev posameznih območij, za katera se predlaga spremembo. Ugotavljanje interesa se nanaša na ime in območje krajevne skupnosti.
Referendum je uspel, če je za predlog glasovalo več
kot polovica tistih, ki so se udeležili referenduma.
V primerih iz tega člena mora občinski svet ob spremembi določiti, na katere krajevne skupnosti preidejo pravice in obveznosti prejšnje krajevne skupnosti.
4. člen
19. člen se spremeni tako, da glasi:
Krajevna skupnost opravlja naloge, ki se pretežno nanašajo na njene prebivalce in ki so nanjo prenešene s tem
statutom.
Občani v krajevni skupnosti opravljajo naslednje naloge,
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– v skladu z veljavnimi predpisi izvajajo lokalne javne
službe,
– vzdržujejo krajevne ceste,
– upravljajo s svojim premoženjem,
– pospešujejo kulturne in druge društvene dejavnosti v
kraju,
– dajejo mnenja k rabi prostora v krajevni skupnosti.
Občani lahko preko krajevne skupnosti predlagajo občini ukrepe na vseh področjih iz izvirne pristojnosti občin, ki
se nanašajo na krajevno skupnost.
Podrobneje se naloge iz tega člena določijo z odlokom.
5. člen
Doda se nov 19.a člen, ki glasi:
Viri financiranja krajevnih skupnosti so:
– občinski proračun,
– prostovoljni prispevki fizičnih in pravnih oseb,
– plačila za storitve,
– samoprispevek,
– prihodki od premoženja krajevne skupnosti.
Krajevna skupnost se ne sme zadolževati.
Prihodki in odhodki krajevne skupnosti morajo biti zajeti v njenem finančnem načrtu, ki je sestavni del proračuna
občine.
Odločitev o odsvojitvi nepremičnega premoženja je veljavna, kadar da nanjo soglasje občinski svet.
Zaključni račun krajevne skupnosti je sestavni del zaključnega računa občine.
Pravni posli v zvezi z odlivom proračunskih sredstev
nad višino letne proračunske dotacije krajevne skupnosti
oziroma nad 5 milj. SIT so veljavni le ob soglasju župana.
6. člen
25. člen se spremeni tako, da glasi:
Način dela občinskega sveta se določi s poslovnikom,
ki ga sprejme občinski svet.
7. člen
V 26. členu se,
– v tretji alinei črta “in nadzornega odbora”,
– v peti alinei se na koncu doda tekst: iz 47. člena tega
statuta,
– dvanajsta alinea spremeni, tako da glasi: ustanavlja
organe občinske uprave ter določa njihovo notranjo organizacijo in delovno področje,
– v trinajsti alinei doda vejica in: “če ni z zakonom o
lokalni samoupravi drugače določeno.”,
– v štirinajsti alinei doda vejica in: “če ni s tem statutom
drugače določeno”,
– sedemnajsta alinea spremeni, tako da glasi: “določa
nadomestilo za delo, oziroma plačo, za funkcionarje občine
ter za člane delovnih teles občinskega sveta in za člane
nadzornega odbora”,
– devetnajsta alinea spremeni, tako da glasi: “ustanavlja javna podjetja ter javne gospodarske zavode, oziroma
odloča o podelitvi koncesije in o vlaganju kapitala v osebe
zasebnega prava,
– dvajseta alinea se črta,
– v šestindvajseti alinei besedica “svete” nadomesti z
besedicama “organe upravljanja”.
8. člen
V četrtem odstavku 39. člena se za besedico imenovanja postavi vejico in doda: “komisijo po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo.”
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9. člen
V drugem odstavku 41. člena se za besedico imenovanja doda “in komisijo po zakonu o nezdružljivosti opravljanja
javne funkcije s pridobitno dejavnostjo.”
10. člen
Doda se nov 41.a člen, ki glasi:
Postopek za imenovanje in razrešitev predstavnikov
občine v organe upravljanja javnih zavodov in podjetij, katerih ustanovitelj je občina, določa poslovnik.
Predstavnik občine mora pri svojem delu v organu
upravljanja zavoda ali podjetja sodelovati z občinsko upravo.
Predstavnik občine v organu upravljanja zavoda ali podjetja
ima pravico sodelovati na seji občinskega sveta pri obravnavi dela tega zavoda ali podjetja.
11. člen
42. člen se spremeni tako, da glasi:
Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe
v občini. V okviru svojih pristojnosti nadzorni odbor:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem
občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
12. člen
43. člen se spremeni tako, da glasi:
Nadzorni odbor ima 5 članov. Člane nadzornega odbora imenuje in razrešuje občinski svet izmed strokovnjakov s
finančno računovodskega in pravnega področja.
Člani nadzornega odbora so imenovani na podlagi liste
kandidatov z večino glasov navzočih članov občinskega sveta. Listo kandidatov oblikuje komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi predlogov članov občinskega sveta.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani svetov ožjih delov občine, direktor občinske uprave in člani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.
Člani nadzornega odbora opravljajo svoje delo nepoklicno.
Konstitutivno sejo nadzornega odbora skliče predsednik občinskega sveta.
Člani nadzornega odbora izmed sebe izvolijo predsednika in ga tudi razrešijo.
Glede razrešitve člana nadzornega odbora se primerno
uporabljajo razlogi iz prvega odstavka 30. člena tega statuta.
Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega
odbora. Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem
razrešitve oziroma z dnem poteka mandatne dobe članov
občinskega sveta.
13. člen
Doda se nov 43.a člen, ki glasi:
Nadzorni odbor izvaja nadzor predvsem s:
– pregledovanjem in proučevanjem pravnih predpisov
in aktov, s katerimi se določajo nameni proračunske porabe
(odloki, proračun, finančni načrti, zaključni računi, programi, razpisi itd.),
– pregledovanjem listinske dokumentacije (pogodbe,
naročila, odredbe, nalogi, računi, zapisniki ter druge knjigovodske listine in poslovne knjige),
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– ugotavljanjem skladnosti ravnanja s pravnimi predpisi
ter gospodarnosti in namenskosti trošenja sredstev in njihovega učinka glede na opredeljeni cilj,
– izdelovanjem nadzorstvenega zapisnika in poročila,
– obravnavanjem pripomb strank v postopku,
– sprejemanjem poročila ter mnenj in priporočil oziroma predlogov ukrepov nadzorovanim osebam,
– obveščanjem pristojnih organov občine in predlaganjem ukrepov iz njihove pristojnosti,
– obveščanjem javnosti – občanov o ugotovitvah,
– oblikovanjem zahtev za izvedbo revizije po Računskem sodišču RS,
– prijavo suma storitve prekrška oziroma suma storitve
kaznivega dejanja pristojnemu organu.
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavljata župan in občinska uprava. Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski
svet.
Občinski svet, župan in organi porabnikov proračunskih sredstev so dolžni na zahtevo nadzornega odbora predložiti na vpogled vse akte in listine, ki se nanašajo na porabo
proračunskih sredstev.
Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor je
pri svojem delu dolžan varovati osebne podatke ter državne,
uradne in poslovne skrivnosti, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij porabnikov proračunskih sredstev in spoštovati dostojanstvo, dobro ime in integriteto posameznikov.
Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih izdela najmanj enkrat letno poročilo s priporočili in predlogi. Občinski svet, župan ter organi porabnikov občinskih
proračunskih sredstev so dolžni obravnavati poročilo nadzornega odbora ter upoštevati njegova priporočila in predloge v skladu s svojimi pristojnostmi.
Občinski svet in župan lahko zahtevata od nadzornega
odbora, da poda o določeni zadevi mnenje oziroma, da
opravi izredni nadzor pri porabniku proračunskih sredstev.
Nadzorni odbor v skladu s tem statutom sprejme svoj
poslovnik.
Za delo nadzornega odbora so zagotovljena sredstva v
občinskem proračunu.
14. člen
Doda se nov 43.b člen, ki glasi:
V primeru, da nadzorni odbor pri nadzoru ugotovi manjše nepravilnosti, pozove stranko v postopku, da jih v določenem roku odpravi in odpravi tudi vse nastale posledice. Če
so napake v roku odpravljene, niso sestavni del poročila.
Pred obravnavo poročila na občinskem svetu mora
občinski svet zahtevati mnenje stranke v postopku.
15. člen
V zadnjem odstavku 44. člena se besedici izvoli in voli
nadomesti z besedo imenuje.
16. člen
51. člen se spremeni tako, da glasi:
Organ krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti.
Število članov sveta krajevne skupnosti določi občinski svet
z odlokom.
Svet volijo volilci s stalnim bivališčem v krajevni skupnosti za štiri leta in sicer po večinskem načelu.
Volitve v svete krajevnih skupnosti razpiše župan.
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17. člen
Na koncu prvega odstavka 52. člena se doda: “Svet
lahko občinskemu svetu predlaga odločitve, ki se nanašajo
na krajevno skupnost.”
V 52. členu se doda nov četrti odstavek, ki glasi:
Župan ima pravico biti navzoč in razpravljati na sejah
sveta krajevne skupnosti brez pravice glasovanja.
18. člen
53. člen se spremeni tako, da glasi:
Svet voli izmed sebe predsednika in podpredsednika.
Predsednik sveta krajevne skupnosti zastopa krajevno skupnost in odgovarja v okviru svojih pooblastil.
19. člen
63. člen se spremeni tako, da glasi:
Organizacijo občinske uprave predlaga župan. Podrobnejša organizacija in delovno področje občinske uprave,
katere del so tudi zaposleni v krajevnih skupnostih, se na
predlog župana določi z odlokom.
20. člen
64. člen se spremeni, tako da glasi:
Predstojnik občinske uprave je župan, delo občinske
uprave pa neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga
imenuje in razrešuje župan.
O sporih o pristojnosti med organi očinske uprave odloča župan.
21. člen
V 21., 64., 66., 67., 69., 71. in 73. členu tega statuta
se besedica tajnik zamenja z besedami direktor občinske
uprave v ustreznem sklonu.
22. člen
73. člen se spremeni, tako da glasi:
O izločitvi zaposlenega v upravi odloča direktor občinske uprave, ki v primeru izločitve o stvari tudi sam odloči.
O izločitvi direktorja občinske uprave in župana odloča
občinski svet, ki v pirmeru izločitve o stvari tudi odloči.
23. člen
V 75. členu se doda novo alineo:
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
24. člen
V tretjem odstavku 78. člena se doda za besedico
premičnin: “in o pridobitvi nepremičnin”.
25. člen
V naslovu VIII. poglavja se na koncu doda besedilo “ter
splošni akti krajevnih skupnosti”.
26. člen
V prvem odstavku 100. člena se doda: “Proračun in
zaključni račun ter druge akte, za katere je v zakonu ali
statutu tako določeno, lahko predlaga samo župan.”
27. člen
V tretjem odstavku 105. člena se besedi osem dni
nadomesti z besedama tri dni.
28. člen
Doda se nov 111.a člen, ki glasi:
Krajevna skupnost ima statut. Statut je temeljni splošni
akt krajevne skupnosti, ki ga sprejme svet krajevne skupno-
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Št.

sti z dvetretjinsko večino vseh članov. Statut začne veljati,
ko da nanj soglasje občinski svet.

IG
2921.

29. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta Občine Idrija začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 013-1/94
Idrija, dne 10. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Idrija
Franci Jereb, dr. med. l. r.

2920.

Sklep o določitvi števila članov svetov krajevnih
skupnosti v Občini Idrija

Občinski svet občine Idrija je na seji dne 10. 9. 1998
na podlagi 19.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95,
63/95, 9/96, 44/96 in 14/98) ter 26. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 50/95) sprejel

SKLEP
o določitvi števila članov svetov krajevnih
skupnosti v Občini Idrija
1. člen
S tem sklepom Občinski svet občine Idrija določa število članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Idrija.
2. člen
Sveti krajevnih skupnosti na območju Občine Idrija imajo naslednje število članov:
Svet krajevne skupnosti Črni Vrh ima devet članov,
Svet krajevne skupnosti Dole ima deset članov,
Svet krajevne skupnosti Godovič ima sedem članov,
Svet krajevne skupnosti Idrija ima sedem članov,
Svet krajevne skupnosti Kanomlja ima šest članov,
Svet krajevne skupnosti Krnice – Masore ima šest članov,
Svet krajevne skupnosti Ledine ima devet članov,
Svet krajevne skupnosti Spodnja Idrija ima sedem članov,
Svet krajevne skupnosti Vojsko ima šest članov,
Svet krajevne skupnosti Zavratec ima sedem članov.
3. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa se prenehajo uporabljati določbe odloka o volitvah v krajevne skupnosti (Uradni list
RS, št. 26/96), ki se nanašajo na določitev števila članov
svetov krajevnih skupnosti.
4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 00811-1/96
Idrija, dne 10. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Idrija
Franci Jereb, dr. med. l. r.
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Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ig
za leto 1997

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 65. člena statuta Občine Ig (Uradni
list RS, št. 26/95) je Občinski svet občine Ig na 36. redni
seji dne 8. 7. 1998 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Ig za
leto 1997
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ig za
leto 1997.
2. člen
1. Zaključni račun proračuna izkazuje:
Bilanca prihodkov
in odhodkov

Račun
financiranja

Skupaj

– prihodki

446,129.046 92,866.589 538,995.635

– odhodki

380,749.955 92,866.589 473,616.544

Razlika
– presežek

65,379.091

0

65,379.091

2. Bilanca prihodkov in odhodkov, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna, je sestavni del tega odloka.
3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki po 2. členu tega
odloka predstavljajo namenska sredstva, ki se prenašajo v
proračun Občine Ig za leto 1998 za plačilo izstavljenih računov v letu 1997 z datumom zapadlosti v letu 1998, obračun
celotne obveznosti do stalne proračunske rezerve za leto
1997, ter nerealizirane investicijske namere, ki se bodo s
temi sredstvi izvajale v letu 1998.
4. člen
Sestavni del zaključnega računa proračuna so sredstva
rezervnega sklada, ki vključno s prenesenimi sredstvi iz leta
1996 izkazujejo prilive v višini 3,202.680 SIT in odlive v
višini 0 SIT. Stanje sredstev rezerv na dan 31. 12. 1997
znaša 3,202.680 SIT in se prenašajo v proračun za leto
1998.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Št. 1107/98
Ig, dne 8. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ig
Janez Cimperman l. r.
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KAMNIK
2922.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 15. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 47/95) in 17. člena
statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 39/95, 25/97 in
47/98) je Občinski svet občine Kamnik na 5. izredni seji
dne 9. 9. 1998 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča za II. polletje 1998 znaša:
– za zazidano stavbno zemljišče
0,0296 SIT
– za nezazidano stavbno zemljišče
0,0095 SIT.
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Volijo se trije člani sveta krajevne skupnosti.
2. Volilna enota Kobarid 2, ki zajema ulice v Kobaridu:
Goriška cesta 2, 2a, 2b, 2c, 4, 6, 6a, 6b, 8, Pri malnih
1-63, Markova ul. 1, 1a, 3, 5, 7, Mučeniška ul. 1-25,
Stresova ul. 1-24, Ul. Janka Uršiča 1, 2, 3, 8, Volaričeva ul.
6, 8, 10, 12, 16, 22, 28, Mateličeva ul. 1-6, Trg svobode
1, 1a, 2, 3, 3a, 3b, 4, 4a.
Volijo se trije člani sveta krajevne skupnosti.
3. Volilna enota Svino, ki zajema naselje Svino.
Voli se en član sveta krajevne skupnosti.
4. Volilna enota Sužid, ki zajema naselje Sužid.
Voli se en član sveta krajevne skupnosti.
III
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem listu RS ter
na krajevno običajen način.
Kobarid, dne 15. septembra 1998.

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

Predsednik
Sveta KS Kobarid
Anton Urh l. r.

Št. 01504-2/98
Kamnik, dne 9. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kamnik
Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.

2924.

Sklep o določitvi volilne enote za volitve članov
Sveta krajevne skupnosti Borjana-Podbela

Na podlagi 19. in 21. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94) in petega odstavka 1. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 70/95), je Svet krajevne
skupnosti Borjana-Podbela sprejel

KOBARID
2923.

Sklep o določitvi volilne enote za volitve članov
Sveta krajevne skupnosti Kobarid

Na podlagi 19. in 21. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94) in petega odstavka 1. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 70/95), je Svet krajevne
skupnosti Kobarid sprejel

SKLEP
o določitvi volilne enote za volitve članov Sveta
krajevne skupnosti Kobarid
I
Svet krajevne skupnosti Kobarid šteje osem članov.
II
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se določi
naslednje volilne enote:
1. Volilna enota Kobarid 1, ki zajema ulice v Kobaridu:
Gregorčičeva ul. 1-69, Krilanova ul. 1-24, Markova ul. 2,
4, 10, 12, 14, 16, 18, Milanova ul. 1-12, Pot na Gradič 1-8,
Trg svobode 6-17, Ulica F. Volariča 1-9, Goriška cesta 1, 3, 5,
5a, 7, 9, Manfredova ul. 1-17a, Šarfova ul. 2-20, Volaričeva ul.
9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, Ulica S. Mašera 1-50.

SKLEP
o določitvi volilne enote za volitve članov Sveta
krajevne skupnosti Borjana-Podbela
I
Svet krajevne skupnosti Borjana-Podbela šteje šest članov.
II
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se določi
naslednje volilne enote:
1. Volilna enota Borjana, ki zajema naselje Borjana.
Volijo se trije člani sveta krajevne skupnosti.
2. Volilna enota Podbela, ki zajema naselje Podbela.
Volijo se trije člani sveta krajevne skupnosti.
III
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem listu RS ter
na krajevno običajen način.
Podbela, dne 15. septembra 1998.
Predsednica
Sveta KS Borjana-Podbela
Danica Hrast l. r.
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KOČEVJE
2925.

Sklep o imenovanju v občinsko volilno komisijo

Na podlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95), 16.
člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 39/95,
48/95 – popravek in 23/97) ter na predlog komisije za
volitve, imenovanja in mandatna vprašanja, je Občinski svet
občine Kočevje na 37. redni seji dne 14. 5. 1998 sprejel
naslednji

SKLEP
I
V občinsko volilno komisijo se imenujejo:
za predsednika: Roman Poklač, rojen 19. 5. 1960,
Bračičeva ul. 3, 1330 Kočevje,
za namestnika predsednika: Tomo Jarni, rojen 11. 2.
1955, Cesta na Trato 26, 1330 Kočevje,
za člana: Mojca Ahac, rojena 17. 8. 1946, Turjaško
naselje 4, 1330 Kočevje,
za nam. člana: Miloš Jerman, rojen 23. 11. 1971,
Šalka vas 72, 1330 Kočevje,
za člana: Rihard Fink, rojen 9. 12. 1941, Kajuhovo
naselje 34, 1330 Kočevje,
za nam. člana: Marinka Bruner, rojena 12. 5. 1958,
Kidričeva ul. 6, 1330 Kočevje,
za člana: Slavka Janša, rojena 22. 5. 1953, UHM 18,
1330 Kočevje,
za nam. člana: Vili Novak, rojen 18. 9. 1952, Tesarska
ul. 3c, 1330 Kočevje.
II
Ta sklep velja od dneva imenovanja. Mandatna doba
občinske volilne komisije traja štiri leta.
Št. 061-1/95-20
Kočevje, dne 15. maja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kočevje
Alojz Košir l. r.

KOMEN
2926.

Spremembe in dopolnitve statuta Občine Komen

Na podlagi prvega odstavka 18. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 70/97) in v skladu s 119. členom statuta Občine
Komen (Uradni objave PN, št. 10/95 in Uradni list RS, št.
14/96) je Občinski svet občine Komen na seji dne 10. 9.
1998 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Občine Komen
1. člen
V statutu Občine Komen (Uradni objave PN, št. 10/95
in Uradni list RS, št. 14/96) se 1. člen spremeni in glasi:
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Ta statut določa temeljna načela za organizacijo in
delovanje Občine Komen (v nadaljevanju: občine), oblikovanje in pristojnosti občinskih organov, razen glede organov
občinske uprave, premoženja in financiranja občine, splošne in posamične akte, varstvo občine v razmerju do države
in drugih občin, način sodelovanja občanov pri sprejemanju
odločitev v občini ter druga vprašanja skupnega pomena v
občini, ki jih določa zakon.
2. člen
3. člen se spremeni tako, da glasi:
Občina Komen je pravna oseba. Sedež občine je v
Komnu št. 126/a.
3. člen
4. člen se spremeni tako, da glasi:
Občina Komen ima pečat okrogle oblike, v katerem je
napis OBČINA KOMEN.
Občinski svet ima pečat okrogle oblike v katerem je
poleg imena občine še napis OBČINSKI SVET.
Župan občine uporablja pečat okrogle oblike, ki ima
poleg imena občine še napis ŽUPAN.
4. člen
6. člen se spremeni tako, da glasi:
Na območju občine so ustanovljene naslednje vaške
skupnosti, ki predstavljajo zaokrožena območja občine in so
posledica prostorskih, zgodovinskih, upravno-gospodarskih
in kulturnih potreb ter drugih značilnosti območja:
1. Vaška skupnost Brestovica pri Komnu, ki zajema
območje naselij Brestovica in Vale;
2. Vaška skupnost Brje pri Komnu, ki zajema območje
naselij Brje in Škofi;
3. Vaška skupnost Gabrovica pri Komnu, ki zajema
območje naselij Gabrovica in Coljava;
4. Vaška skupnost Gorjansko, ki zajema območje naselij Gorjansko in Nadrožica;
5. Vaška skupnost Gornja Branica, ki zajema območje
naselij Čehovini, Dolanci, Koboli, Kodreti, Trebižani in Večkoti;
6. Vaška skupnost Hruševica, ki zajema območje naselja Hruševica;
7. Vaška skupnost Ivanji Grad, ki zajema območje naselij Ivanji Grad in Zagrajec;
8. Vaška skupnost Klanec pri Komnu, ki zajema območje naselja Klanec;
9. Vaška skupnost Kobdilj, ki zajema območje naselja
Kobdilj;
10. Vaška skupnost Kobjeglava, ki zajema območje
naselij Kobjeglava in Tupelče;
11. Vaška skupnost Komen, ki zajema območje naselij
Komen, Divči in Preserje;
12. Vaška skupnost Lisjaki, ki zajema območje naselij
Lisjaki in Čipnje;
13. Vaška skupnost Lukovec, ki zajema območje naselja Lukovec;
14. Vaška skupnost Mali Dol, ki zajema območje naselja Mali Dol;
15. Vaška skupnost Sveto, ki zajema območje naselja
Sveto;
16. Vaška skupnost Škrbina, ki zajema območje naselij Škrbina, Rubije in Šibelji;
17. Vaška skupnost Štanjel, ki zajema območje naselja
Štanjel;
18. Vaška skupnost Tomačevica, ki zajema območje
naselja Tomačevica;
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19. Vaška skupnost Volčji Grad, ki zajema območje
naselja Volčji Grad.
Vaške skupnosti iz prejšnjega odstavka nimajo svetov.
V vaških skupnostih se ustanovijo vaški odbori, kot posvetovalna telesa občinskega sveta.
5. člen
Črtata se 7. in 8. člen.
6. člen
9. člen se spremeni tako, da glasi:
Občina po svojih organih samostojno ureja in opravlja
vse lokalne zadeve javnega pomena določene s tem statutom in zakonom, zlasti pa:
1. na področju normativnega urejanja:
– sprejema statut občine, odloke in druge občinske
akte;
– sprejema občinski proračun in zaključni račun;
– sprejema načrt razvoja občine;
– sprejema prostorske plane v mejah svojih pristojnosti;
– ureja upravljanje z energetskimi, vodovodnimi in komunalnimi objekti;
– ureja javne ceste, javne poti, rekreacijske ter druge
javne površine;
– ureja javni red v občini;
– ureja delovanje občinske uprave;
– ureja občinske javne službe;
– ureja način in pogoje upravljanja s premoženjem občine;
– določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s
katerimi se kršijo predpisi občine;
– sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje
vrednost svojega premoženja;
– predpisuje lokalne davke in takse;
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena;
– sprejema načrt varstva pred požarom;
– ureja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– določa organizacijo in način dela v vojni;
2. s svojimi ukrepi pospešuje:
– gospodarsko dejavnost in enakomeren gospodarski
razvoj;
– službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva,
osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogrožene,
invalide in ostarele;
– vzgojno-izobraževalno, raziskovalno, informacijsko,
dokumentacijsko, društveno, turistično in kulturno dejavnost;
– razvoj kulture, športa in rekreacije;
– razvoj požarne varnosti, gasilstva in organizira reševalno pomoč;
– ukrepe za varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo
pred hrupom ter urejeno zbiranje odpadkov;
– osebno in vzajemno zaščito prebivalcev ter dejavnosti za preprečevanje in blažitev naravnih in drugih nesreč;
3. na področju upravljanja:
– upravlja občinsko premoženje;
– upravlja lokalne javne službe;
– izvaja ustanoviteljske pravice v javnih podjetjih in zavodih;
– upravlja občinske javne površine in drugo javno dobro;
– upravlja z lokalnimi javnimi cestami in javnimi potmi;
– vodi sile za zaščito, reševanje in pomoč;
4. s svojimi sredstvi:
– gradi in vzdržuje lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne površine;
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– pospešuje kulturno, društveno, vzgojno in knjižnično
dejavnost;
– gradi in vzdržuje vodovodne, energetske in komunalne objekte in naprave;
– gradi stanovanja za socialno ogrožene;
– zagotavlja delovanje lokalnih javnih služb;
– zagotavlja delovanje občinskega sveta, župana in odborov ter občinske uprave;
– zagotavlja sredstva za izvajanje dejavnosti na področju osnovnega izobraževanja; raziskovalne dejavnosti, kulture, športa, socialnega varstva, otroškega varstva; zdravstvenega varstva, ekologije in drugih dejavnosti;
– zagotavlja subvencije za gospodarske javne službe
(komunalna dejavnost, stanovanjska dejavnost, cestna dejavnost, gospodarjenje s prostorom, druge dejavnosti);
– zagotavlja sredstva za požarno varnost in gasilstvo;
– zagotavlja sredstva za opravljanje pokopališke, pogrebne in mrliško-ogledne službe;
– zagotavlja financiranje delovanja vaških odborov;
– organizira, usposablja in opremlja občinske enote,
službe in druge operativne sestave za zaščito, reševanje in
pomoč;
– organizira požarno stražo, ko je razglašena povečana nevarnost požarov v naravnem okolju ter izvaja druge
ukrepe za varstvo pred požarom;
– organizira sistem alarmiranja;
– gradi javna zaklonišča na območjih, ker je obvezna
graditev zaklonišč;
– zagotavlja nujna sredstva za začasno nastanitev in
oskrbo ogroženih prebivalcev, razvija dejavnost za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– sofinancira delovanje političnih strank zastopanih v
občinskem svetu;
– skrbi za turistično promocijo občine;
5. zagotavlja in organizira:
– zaščito, pomoč in reševanje za primere elementarnih
in drugih nesreč;
– nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami;
– izvensodno poravnavo sporov;
– spremljanje nevarnosti ter obveščanje in alarmiranje
prebivalstva o pretečih nevarnostih;
– zveze za potrebe zaščite, reševanja in pomoči;
– usposabljanje prebivalcev in pripadnikov Civilne
zaščite za osebno in vzajemno zaščito oziroma reševanje in
pomoč;
– odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč;
6. pridobiva in razpolaga:
– z vsemi vrstami premoženja,
– pridobiva sredstva za delovanje in razvoj občine;
7. sklepa:
– pogodbe o pridobivanju in odtujitvi premičnin in nepremičnin, o koncesijah o uporabi javnega dobra ter o drugih razmerjih, v katere stopa občina;
– pogodbe z društvi in drugimi organizacijami o opravljanju gasilske javne službe ter nalog zaščite, reševanja in
pomoči;
8. vzdržuje:
– lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge
površine;
– vodovodne in energetske komunalne objekte;
– sredstva za zaščito, reševanje in pomoč;
9. pomaga:
– pomaga pri organiziranju kurirske službe in izvajanju
mobilizacije, pri pripravah in organiziranju proizvodnje in
storitev v vojni.
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7. člen
10. člen se spremeni tako, da glasi:
Občina opravlja v mejah svojih pristojnosti tudi zadeve,
ki se nanašajo na:
– vodenje evidence volilne pravice,
– razgrinjanje volilnih imenikov,
– volitve predstavnikov lokalnih interesov v Državni svet,
– občinsko upravno nadzorstvo,
– nadzorstvo nad izvajanjem občinskih javnih služb in
javnih prireditev,
– evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja,
– ugotavljanje javnega interesa za razlastitev za potrebe občine,
– določanje pogojev za uporabo stavbnih zemljišč,
– odločanje o rabi prostora,
– izdelavo in usklajevanje načrtov zaščite in reševanja,
– varstvo naravne in kulturne dediščine,
– ukrepe in zaščito okolja,
– sprejemanje prostorskih izvedbenih aktov,
– odločanje o namembnosti urbanega prostora,
– odločanje o rabi prostora v občini, ki vključuje tudi
pripravo in sprejem prostorskih planskih aktov;
– odločanje o posegih v prostor lokalnega pomena;
– javno zdravstveno službo na primarni ravni ter lekarniško dejavnost,
– mrliško ogledno službo,
– določanje komunalnih dejavnosti,
– organizacijo dimnikarske službe,
– oskrbo naselij s toplotno energijo in plinom,
– odlaganje odpadkov in opravljanje drugih dejavnosti
varstva okolja,
– graditev in vzdrževanje vodovodnih in energetskih
objektov,
– graditev in vzdrževanje lokalnih cest, ulic in trgov,
– vzdrževanje gozdnih cest,
– pospeševanje razvoja kmetijstva in ohranjanje naravne krajine,
– varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom,
– urejanje lokalnega prometa,
– določanje pogojev za opravljanje obrti, gostinstva in
turizma,
– določanje kazni za nepravilno parkiranje, določanje
parkirnih površin, načina prepovedi parkiranja,
– predpisovanje prometne ureditve,
– urejanje lokalnega potniškega prometa,
– ustvarjanje pogojev za gradnjo stanovanj,
– zagotavljanje javne službe za osebno pomoč ter za
pomoč na domu,
– upravni nadzor nad izvajanjem svojih predpisov,
– upravne naloge s področja urejanja prostora in urbanizma ter vodnega gospodarstva,
– upravne in druge naloge s področja varstva okolja,
– izdelavo in usklajevanje načrtov zaščite in reševanja.
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skih odborov ter na druge načine, ki jih določata statut in
poslovnik občinskega sveta.
Občinski svet obvešča javnost o svojem delu in o delu
občinskih odborov.
Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in
drugih občinskih organov, ki so zaupne narave.
11. člen
Spremeni se dvaindvajseta alinea drugega odstavka
16. člena tako, da glasi:
– odloča o uvedbi koncesij.
Dopolni se drugi odstavek 16. člena z naslednjimi alineami:
– določi organizacijo in način izvajanja varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami,
– sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami,
– določi organizacijo občinskega sveta in uprave ter
način njihovega delovanja v vojni,
– imenuje člane odbora za razpolaganje z dodeljenimi
sredstvi požarnega sklada.
12. člen
Spremeni se drugi odstavek 18. člena tako, da glasi:
Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo
župana, podžupana in člana nadzornega odbora kot tudi ne
z delom v občinski upravi. Funkcija člana občinskega sveta
tudi ni združljiva s funkcijo načelnika upravne enote in vodje
notranje organizacijske enote v upravni enoti, kot tudi ne z
delom v državni upravi na delovnih mestih, na katerih delavci
izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo
oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela organov občine.
13. člen
22. člen se v celoti spremeni in glasi:
Kandidature za predsednika in podpredsednika občinskega sveta lahko v pisni obliki vloži skupina najmanj četrtine članov sveta. Kandidat je izvoljen z večino glasov vseh
članov sveta. Če pri prvem glasovanju noben kandidat ne
dobi zahtevane večine, se glasovanje ponovi. Pri ponovnem
glasovanju se glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri
prvem glasovanju dobila največ glasov.
O razrešitvi predsednika sveta se glasuje na predlog
najmanj četrtine članov sveta in je razrešen, če za predlog
za razrešitev glasuje večina vseh članov sveta.
Predsednik sveta opravlja svojo funkcijo vse do izvolitve novega predsednika.
Določbe za izvolitev in razrešitev predsednika sveta se
uporabljajo tudi za izvolitev in razrešitev podpredsednika
sveta.
14. člen

8. člen
V 11. členu se doda nova osma alinea, ki glasi:
– določa druge dajatve na podlagi zakona.
9. člen
Črta se drugi odstavek 13. člena.
10. člen
14. člen se v celoti spremeni tako, da glasi:
Delo občinskih organov je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o
delu občinskih organov, z navzočnostjo občanov in predstavnikov javnih občil na sejah občinskega sveta in občin-

Črta se 23. člen.
15. člen
V 29. členu se peta alinea spremeni tako, da glasi:
– predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz
pristojnosti občinskega sveta ter skrbi za izvajanje odločitev
občinskega sveta. Odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta lahko predloži tudi vsak posamezni član občinskega sveta, razen proračuna in zaključnega računa proračuna ter drugih aktov, za katere je v zakonu ali statutu
občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog
župana.
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Za šesto alineo se v 29. členu dodajo naslednje alinee:
– skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami in uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za
odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,
– imenuje poveljnika in štab Civilne zaščite občine ter
poverjenika za Civilno zaščito,
– sprejme načrte zaščite in reševanja,
– določi društva, gospodarske družbe, zavode in druge organizacije, ki opravljajo javno službo oziroma naloge
zaščite, reševanja in pomoči,
– vodi zaščito, reševanje in pomoč,
– določi ostale gospodarske družbe, zavode in druge
organizacije na območju občine, ki morajo izdelati načrte
zaščite in reševanja,
– ugotavlja in razglaša stopnjo požarne ogroženosti v
naravnem okolju na območju občine,
– odredi evakuacijo ogroženih in prizadetih prebivalcev
ter izjemoma določi lastnike in uporabnike stanovanjskih
hiš, ki morajo začasno sprejeti na stanovanje evakuirane in
ogrožene osebe,
– sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se občinski svet ne more sestati,
– predlaga upravnemu organu za obrambo razporeditev delavcev oziroma državljanov na delovno dolžnost v Civilni zaščiti ter uresničevanje materialne dolžnosti.
V 29. členu se spremeni zadnji stavek tako, da glasi:
Odločitev o tem se sprejme z dvetretjinsko večino glasov vseh članov sveta.
16. člen
30. člen se v celoti spremeni in glasi:
Župan zadrži objavo splošnega akta občinskega sveta,
če meni, da je neustaven ali nezakonit, in predlaga občinskemu svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji
seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje. Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt objavi, župan
pa lahko vloži zahtevo pri ustavnem sodišču za oceno njegove skladnosti z ustavo in z zakonom.
Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, ki
je z zakonom prenesena na občino, župan opozori pristojno
ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost take odločitve.
17. člen
Dodajo se novi 34.a, 34.b in 34.c členi, ki se glasijo:
34.a člen
Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti
poslovanja pristojnih organov, organov in organizacij porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem in
ocenjevanje učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih proračunskih sredstev.
Nadzor se lahko opravlja v obliki rednega, izrednega,
kontinuiranega ali periodičnega nadzora.
34.b člen
Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor je
pri svojem delu dolžan varovati osebne podatke ter državne,
uradne in poslovne skrivnosti, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev in spoštovati dostojanstvo, dobro ime in integriteto posameznikov.
34.c člen
Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih izdela poročilo s priporočili in predlogi. Občinski svet,
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župan ter organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati poročilo nadzornega odbora ter
upoštevati njegova priporočila in predloge v skladu s svojimi
pristojnostmi.
18. člen
35. člen se v celoti spremeni in glasi:
Nadzorni odbor sestavljajo trije člani, ki jih imenuje
občinski svet izmed občanov.
Člani nadzornega odbora opravljajo svoje delo nepoklicno.
Člani nadzornega odbora so imenovani na podlagi liste
kandidatov z večino glasov vseh članov občinskega sveta.
Listo kandidatov določi komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja na podlagi predlogov najmanj četrtine
članov občinskega sveta, zainteresiranih organizacij v občini
in občanov ali najmanj 15 volivcev v občini. V primeru, da
kandidatna lista ni dobila potrebne večine glasov, se na isti
seji imenujejo člani nadzornega odbora posamično. Če tudi
na ta način niso imenovani vsi člani, lahko najmanj četrtina
članov sveta predlaga imenovanje manjkajočih članov, ki jih
svet imenuje posamično na isti ali naslednji seji.
Predsednika imenujejo člani nadzornega odbora izmed
sebe z večino glasov vseh članov na svoji prvi seji, ki jo
skliče župan.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani vaških odborov, tajnik
občine, delavci občinske uprave ali člani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavljata župan in občinska uprava. Posamezne strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec nadzornega odbora imenuje občinski svet.
Član nadzornega odbora se lahko razreši v primerih, ki
jih določa zakon.
19. člen
Doda se nov 35.a člen, ki glasi:
35.a člen
Nadzorni odbor deluje po načelih javnosti, zakonitosti
in pravne države.
Za natančno določitev organizacije dela, pravic in dolžnosti predsednika in članov, dela izvedencev in strokovnih
sodelavcev, načina odločanja, postopke nadzora, evidentiranje dela, priprave, sklicevanja in vodenja sej, evidenc in
dokumentacij ter za določitev ostalih zadev potrebnih za
nemoteno delovanje sprejme nadzorni odbor svoj poslovnik.
20. člen
V drugem odstavku 36. člena se doda nova deseta
alinea:
– vaški odbori vaških skupnosti iz 6. člena statuta.
21. člen
V 37. členu se v prvem odstavku za besedo “občanov”
postavi vejica in doda naslednje besedilo:
razen Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, katere člani so lahko le člani občinskega sveta.
22. člen
V 38. členu se četrti odstavek črta.
23. člen
Na koncu prvega odstavka 39. člena se za besedo
“občanov” postavi vejica in doda naslednji tekst:
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razen vaških odborov, za katere je konstituiranje in
delovanje urejeno v 6. poglavju statuta.
Črta se drugi odstavek 39. člena.
24. člen
V prvem odstavku 40. člena se med besedama “teles”
in “se” postavi vejica in doda naslednji tekst:
razen vaških odborov,
Na koncu šestega odstavka 40. člena se doda naslednji stavek:
Predsednik delovnega telesa se imenuje praviloma izmed članov občinskega sveta.
25. člen
Dosedanje 6. poglavje se preimenuje v:
6. Vaški odbori kot posvetovalna telesa občinskega
sveta
26. člen
Spremenijo se 42., 43., 44. in 45. člen tako, da
glasijo:
”42. člen
Člane vaških odborov imenujejo in razrešujejo na svojih zborih prebivalci vaških skupnosti. Odbor vaške skupnosti ima predsednika, ki ga izmed sebe imenujejo člani vaškega odbora.
43. člen
Posamezni vaški odbor sestavlja tri do sedem članov.
44. člen
Vaški odbori imajo občinskemu svetu pravico predlagati odločitve, ki se nanašajo na vaško skupnost. Občinski
svet mora pred vsako odločitvijo, ki se nanaša na vaško
skupnost, obvezno pridobiti mnenje vaškega odbora.
Kolikor v takšnem primeru vaški odbor v roku 30 dni od
kar je bil zaprošen ne poda svojega mnenja, lahko občinski
svet odloči tudi brez mnenja vaškega odbora.
45. člen
Za vprašanja, ki niso urejena v tem poglavju in se
nanašajo na delo vaških odborov se smiselno uporabljajo
določbe, ki urejajo delovanje delovnih teles občinskega
sveta.“
27. člen
47. člen se spremeni tako, da glasi:
Zbor občanov se lahko skliče za vso občino ali pa za
eno ali več vaških skupnosti.
28. člen
49. člen se spremeni tako, da glasi:
Zbor občanov v vaški skupnosti:
– imenuje in razrešuje člane vaškega odbora;
– razpravlja o problematiki svoje vaške skupnosti;
– razpravlja o delu vaškega odbora;
– razpravlja o delu občinskih organov z vidika interesov
svojega območja;
– daje mnenja o zadevah iz prejšnjih alinej.”
29. člen
50. člen se spremeni tako, da glasi:
Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo, na pobudo občinskega sveta ali na zahtevo najmanj pet odstotkov
volivcev v občini. Zbor občanov v vaški skupnosti se skliče
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tudi na pobudo najmanj pet odstotkov volivcev te vaške
skupnosti ali na pobudo večine članov vaškega odbora.
Zbor občanov je sklepčen, če je na njem navzočih
najmanj pet odstotkov volivcev občine oziroma pet odstotkov volivcev vaške skupnosti. Odločitve se sprejema z večino glasov navzočih občanov.
30. člen
V 55. členu se dodata novi drugi in tretji odstavek, ki se
glasita:
Občina lahko z drugimi občinami ustanovi enega ali
več organov skupne občinske uprave. Organ skupne občinske uprave je ustanovljen, ko splošni akt o njegovi ustanovitvi, na skupen predlog županov občin, sprejmejo občinski
sveti ustanoviteljic.
Glede delovanja organa skupne občinske uprave se
neposredno uporabljajo določbe zakona o lokalni samoupravi oziroma odlok, ki ga v enakem besedilu sprejmejo
občinski sveti ustanoviteljic.
31. člen
56. člen se v celoti spremeni in glasi:
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 njihovim vodenjem predstojnike teh organov, katere imenuje in
razrešuje župan.
O sporih o pristojnostih med organi občinske uprave
odloča župan.
O izločitvi predstojnika organa občinske uprave ali zaposlenega v občinski upravi odloča tajnik občine, ki v primeru izločitve predstojnika občinske uprave o stvari tudi odloči,
če je predstojnik pooblaščen za odločanje v upravnih stvareh.
O izločitvi tajnika občine ali župana odloča občinski
svet.
32. člen
V drugem odstavku 58. člena se besede “tajnik občinske uprave” nadomestijo z besedami “tajnik občine” v ustreznem sklonu.
33. člen
66. člen se črta.
34. člen
V 70. členu se doda nova peta alinea, ki glasi:
– varstvo pred požari.
35. člen
V 73. členu se tretji odstavek spremeni tako, da glasi:
Odločitev o odtujitvi nepremičnega premoženja občine
sprejme občinski svet. Za odločanje o pridobitvi in odtujitvi
premičnega premoženja ter za pridobitev nepremičnega premoženja je pristojen župan.
36. člen
V 81. členu se spremeni 1. točka tako, da glasi:
Za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizadetim
pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč.
37. člen
V prvem odstavku 87. člena se doda nova deseta
alinea, ki glasi:
– dodeljena sredstva požarne takse.
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38. člen
V 90. členu se črta tretji odstavek.

39. člen
V 98. členu se na koncu prvega odstavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo:
razen proračuna in zaključnega računa proračuna, ki
jih sprejme občinski svet na predlog župana.
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Volilna enota obsega območje celotne Občine Komen.
V volilni enoti se voli 13 članov občinskega sveta in
župana Občine Komen.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-018/98-7
Komen, dne 10. septembra 1998.

40. člen
106. člen se spremeni tako, da glasi:
O predlogih drugih splošnih aktov, razen statuta in
odlokov, razpravlja in odloča občinski svet na eni obravnavi.
41. člen
V prvem odstavku 116. člena se doda nova šesta
alinea, ki glasi:
– izvajanje nalog skupnega pomena za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami.
42. člen
Za 116. členom se doda nov 116.a člen, ki glasi:
116.a člen
Občine pri opravljanju nalog varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami sodelujejo med seboj ter lahko v ta namen združujejo sredstva in organizirajo skupne strokovne
službe ter organe in enote za opravljanje teh nalog.
43. člen
Spremembe in dopolnitve statuta pričnejo veljati osmi
dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-018/98-6
Komen, dne 10. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Komen
Ivan Žvokelj l. r.

2927.

Odlok o določitvi volilne enote za volitve članov
občinskega sveta in župana Občine Komen

Na podlagi 20. in 22. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) ter 16.
in 19. člena statuta Občine Komen (Uradne objave PN, št.
10/95 in Uradni list RS, št. 14/96), je Občinski svet občine
Komen na seji dne 10. 9. 1998 sprejel

ODLOK
o določitvi volilne enote za volitve članov
občinskega sveta in župana Občine Komen
1. člen
S tem odlokom se določa volilna enota za volitve članov Občinskega sveta občine Komen ter za volitve župana
Občine Komen.
2. člen
Za izvedbo volitev občinskega sveta in župana Občine
Komen se določi ena volilna enota.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Komen
Ivan Žvokelj l. r.

KUZMA
2928.

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v
občinski svet in za volitve župana Občine Kuzma

Na podlagi 20. in 117. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95), 5.
člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS,
št. 56/98), 23. člena statuta Občine Kuzma (Uradni list RS,
št. 53/95 in 43/98) in na podlagi statutarnega sklepa o
določitvi števila članov Občinskega sveta občine Kuzma, je
Občinski svet občine Kuzma na seji dne 12. septembra
1998 sprejel

ODLOK
o določitvi volilnih enot za volitve članov v
občinski svet in za volitve župana Občine Kuzma
1. člen
Za območje Občine Kuzma se za volitve članov občinskega sveta določi pet volilnih enot, v katerih se skupno voli
osem članov Občinskega sveta občine Kuzma, in sicer:
1. volilna enota obsega območje naselja Dolič. V volilni
enoti se volita dva člana občinskega sveta,
2. volilna enota obsega območje naselja Gornji Slaveči. V volilni enoti se volita dva člana občinskega sveta,
3. volilna enota obsega območje naselja Kuzma. V
volilni enoti se volita dva člana občinskega sveta,
4. volilna enota obsega območje naselja Matjaševci. V
volilni enoti se voli en član občinskega sveta,
5. volilna enota obsega območje naselja Trdkova. V
volilni enoti se voli en član občinskega sveta.
Sedež volilnih enot je v Kuzmi.
2. člen
Za volitve župana Občine Kuzma je volilna enota območje celotne Občine Kuzma.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 479/98
Kuzma, dne 12. septembra 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Kuzma
Elizabeta Klement l. r.
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2929.

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v
občinski svet in za volitve župana Občine Grad

Na podlagi 20. in 117. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95), 5.
člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS,
št. 56/98) in 23. člena statuta Občine Kuzma (Uradni list
RS, št. 53/95 in 43/98) je Občinski svet občine Kuzma na
seji dne 12. septembra 1998 sprejel

ODLOK
o določitvi volilnih enot za volitve članov v
občinski svet in za volitve župana Občine Grad
1. člen
Za območje Občine Grad se za volitve članov občinskega sveta določi sedem volilnih enot, v katerih se skupno
voli enajst članov Občinskega sveta občine Grad in sicer:
1. volilna enota obsega območje naselja Grad. V volilni
enoti se volijo trije člani občinskega sveta,
2. volilna enota obsega območje naselja Dolnji Slaveči. V volilni enoti se volita dva člana občinskega sveta,
3. volilna enota obsega območje naselja Vidonci. V
volilni enoti se volita dva člana občinskega sveta,
4. volilna enota obsega območje naselja Kovačevci. V
volilni enoti se voli en član občinskega sveta,
5. volilna enota obsega območje naselja Kruplivnik. V
volilni enoti se voli en član občinskega sveta,
6. volilna enota obsega območje naselja Motovilci. V
volilni enoti se voli en član občinskega sveta,
7. volilna enota obsega območje naselja Radovci. V
volilni enoti se voli en član občinskega sveta.
Sedež volilnih enot je pri Gradu.
2. člen
Za volitve župana Občine Grad je volilna enota območje celotne Občine Grad.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 480/98
Kuzma, dne 12. septembra 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Kuzma
Elizabeta Klement l. r.

2930.

Št.

I
V preoblikovani Občini Kuzma, ki je bila ustanovljena
na podlagi 1. člena zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij
(Uradni list RS, št. 56/98), prvi občinski svet šteje osem
članov.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 511/98
Kuzma, dne 12. septembra 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Kuzma
Elizabeta Klement l. r.

2931.

STATUTARNI SKLEP
o določitvi števila članov Občinskega sveta
občine Kuzma

Statutarni sklep o ukinitvi delovanja Krajevne
skupnosti Kuzma

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97
in 10/98) v zvezi s 64. členom istega zakona in 23. člena
statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 53/95 in 43/98)
je Občinski svet občine Kuzma na seji dne 12. septembra
1998 sprejel

STATUTARNI SKLEP
o ukinitvi delovanja Krajevne skupnosti Kuzma
I
Krajevna skupnost Kuzma preneha s svojim delovanjem s konstituiranjem novega Občinskega sveta občine
Kuzma oziroma najpozneje z 31. 12. 1998.
Z dnem ukinitve, krajevni skupnosti preneha pravna
subjektiviteta in se ukine njen žiro račun. Premoženje in
delavce Krajevne skupnosti Kuzma prevzame novoustanovljena Občina Kuzma.
II
Ta sklep začne veljati v naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 510/98
Kuzma, dne 12. septembra 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Kuzma
Elizabeta Klement l. r.

Statutarni sklep o določitvi števila članov
Občinskega sveta občine Kuzma

Na podlagi 38. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97
in 10/98) v zvezi s 64. členom istega zakona in 23. člena
statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 53/95 in 43/98)
je Občinski svet občine Kuzma na seji dne 12. septembra
1998 sprejel
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2932.

Sklep o spremembi sklepa o imenovanju
občinske volilne komisije Občine Kuzma

Na podlagi 38. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) in 23. člena
statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 53/95 in 43/98)
je Občinski svet občine Kuzma na seji dne 12. septembra
1998 sprejel
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SKLEP
o spremembi sklepa o imenovanju občinske
volilne komisije Občine Kuzma
I
Razrešijo se:
– Bauer Ivan, Grad 188/d, kot član,
– Semler Gabriel, Grad 32/a, kot namestnik člana,
– Sever Jožef, Radovci 8, kot član,
– Končič Angela, Vidonci 92, kot namestnik člana.
II
Imenujejo se:
– Čerpnjak Milena, Trdkova 78, za člana,
– Bunderla Emilija, Kuzma 31, za namestnika člana,
– Sukič Jože, Trdkova 54/a, za člana,
– Mekiš Anton, Gornji Slaveči 7/a, za namestnika
člana.
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4. FARIČ ZLATICA, roj. 1968, Kruplivnik 44, za namestnika člana,
5. CÖR ANTON, roj. 1961, Kovačevci 31, za člana,
6. MELIN TATJANA, roj. 1965, Radovci 50, za namestnika člana,
7. PILAJ FRANJO, roj. 1954, Vidonci 68, za člana,
8. HAJDINJAK VILJEM, roj. 1964, Dolnji Slaveči 17,
za namestnika člana.
II
Sedež občinske volilne komisije je v prostorih KS Grad,
pri Gradu 172.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 475/98
Kuzma, dne 12. septembra 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Kuzma
Elizabeta Klement l. r.

III
Sedež občinske volilne komisije je v prostorih Občine
Kuzma, Kuzma 24.
IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478/98
Kuzma, dne 12. septembra 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Kuzma
Elizabeta Klement l. r.

2933.

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
Občine Grad

Na podlagi 28. člena zakona o postopku za ustanovitev občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št.
44/96), 35. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS,
št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95 in 23. člena statuta
Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 53/95 in 43/98) je
Občinski svet občine Kuzma na seji dne 12. septembra
1998 sprejel

SKLEP
o imenovanju občinske volilne komisije Občine
Grad
I
V občinsko volilno komisijo Občine Grad se za dobo
štirih let imenujejo:
1. ŠTRTAK KOVAČ MARJANA, roj. 1972, dipl. pravnica, Grad 68/a, za predsednico komisije,
2. FUJS SLAVICA, roj. 1962, Motovilci 60, za namestnika predsednice,
3. SEMLER GABRIEL, roj. 1959, Grad 32/a, za člana,

2934.

Sklep o določitvi ekonomske cene programov v
javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu
Osnovne šole Kuzma – enota vrtca

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96), 3. člena pravilnika o plačilih staršev za
programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96 in 1/98) in na
podlagi 23. člena statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št.
53/95 in 43/98) je Občinski svet občine Kuzma na seji dne
28. avgusta 1998 sprejel

SKLEP
o določitvi ekonomske cene programov v javnem
vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovne šole
Kuzma – enota vrtca
1
Ekonomska cena programov v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovne šole Kuzma – enota vrtca, na
otroka znaša mesečno 34.200 SIT.
2
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja, uporablja pa se
od 1. septembra 1998 dalje ter se objavi v Uradnem listu
RS.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi cene vzgojnine št. 515/97, sprejet na seji občinskega
sveta dne 23. 10. 1997.
Št. 425/98
Kuzma, dne 25. avgusta 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Kuzma
Elizabeta Klement l. r.
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KRŠKO
2935.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
zazidalnem načrtu bencinski servis Križaj in
osnutka odloka o spremembi in dopolnitvi
odloka o zazidalnem načrtu Spodnji Grič II

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 44/97), zakona
o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in na podlagi 33. člena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,
14/95, 63/95 in 26/97) ter odločbe US RS, št. 6/94,
45/94, 9/96, 44/96) ter 35. člena statuta Občine Krško
(Uradni list RS, št. 2/96) je župan Občine Krško sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem
načrtu bencinski servis Križaj in osnutka odloka
o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem
načrtu Spodnji Grič II
I
Javno se razgrne osnutek odloka o zazidalnem načrtu
bencinski servis Križaj in osnutek odloka o spremembi in
dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu Spodnji Grič II, ki se
nanaša na jugozahodni del načrtovane pozidave.
II
Dokumentacija bo javno razgrnjena v prostorih oddelka
za urejanje prostora, varstvo okolja in premoženjsko-pravne
zadeve Občine Krško, CKŽ 14, prostorih Krajevne skupnosti Podbočje in Krajevne skupnosti Krško. Javna razgrnitev
bo trajala 30 dni od objave v Uradnem listu RS.
III
V času javne razgrnitve lahko k dokumentu podajo
svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti in le-te posredujejo oddelku za
urejanje prostora, varstvo okolja in premoženjsko-pravne
zadeve Občine Krško, CKŽ 14.
IV
V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava v
Krajevni skupnosti Podbočje in Krajevni skupnosti Krško.
V
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.

63 / 18. 9. 1998 / Stran 4771

ODLOK
o določitvi volilnih enot za volitve članov
občinskega sveta na območju Občine Križevci
1. člen
S tem odlokom se določijo volilne enote za volitve
članov občinskega sveta, območje posameznih volilnih enot
ter število članov občinskega sveta, ki se bodo volili v posamezni volilni enoti na območju Občine Križevci s sedežem v
Križevcih pri Ljutomeru.
2. člen
Občinski svet občine Križevci šteje trinajst članov. Za
volitve članov občinskega sveta se na območju Občine Križevci določita 2 volilni enoti.
3. člen
I. volilna enota obsega območje naslednjih naselij: Berkovci, Berkovski Prelogi, Gajševci, Grabe pri Ljutomeru,
Kokoriči, Logarovci, Ključarovci pri Ljutomeru in Lukavci.
V I. volilni enoti se voli šest članov občinskega sveta.
4. člen
II. volilna enota obsega območje naslednjih naselij:
Boreci, Bučečovci, Dobrava, Iljaševci, Križevci pri Ljutomeru, Stara Nova vas, Vučja vas in Zasadi.
V II. volilni enoti se voli sedem članov občinskega sveta.
5. člen
Člani občinskega sveta se volijo po proporcionalnem
načelu v skladu s predpisi o volitvah in lokalni samoupravi.
6. člen
Za izvedbo tega odloka in volitev skrbi občinska volilna
komisija.
7. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 006-07-7/98
Ljutomer, dne 10. septembra 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Ljutomer
Darja Odar, dipl. psih. l. r.

Št. 1/15—352-15/98
1/15-352-12/98
Župan
Občine Krško
Danilo Siter l. r.

2937.
LJUTOMER
2936.

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov
občinskega sveta na območju Občine Križevci

Na podlagi 5. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 56/98) ter 20. in 22. člena zakona o
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in
70/95) je Občinski svet občine Ljutomer na seji dne 10. 9.
1998 sprejel

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov
občinskega sveta na območju Občine Ljutomer

Na podlagi 5. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 56/98) ter 20. in 22. člena zakona o
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in
70/95) je Občinski svet občine Ljutomer na seji dne 10. 9.
1998 sprejel

ODLOK
o določitvi volilnih enot za volitve članov
občinskega sveta na območju Občine Ljutomer

Stran
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1. člen
S tem odlokom se določijo volilne enote za volitve
članov občinskega sveta, območje posameznih volilnih enot
ter število članov občinskega sveta, ki se bodo volili v posamezni volilni enoti na območju Občine Ljutomer.
2. člen
Občinski svet občine Ljutomer šteje enaindvajset članov. Za volitve članov občinskega sveta se na območju
Občine Ljutomer določijo 3 volilne enote.
3. člen
I. volilna enota obsega območje Krajevne skupnosti
Ljutomer z naselji: Babinci, Ljutomer, Noršinci in Spodnji
Kamenščak.
V I. volilni enoti se voli devet članov občinskega sveta.
4. člen
II. volilna enota obsega območje:
– Krajevne skupnosti Cven z naselji: Cven, Krapje in
Mota;
– Krajevne skupnosti Krištanci, Šalinci, Grlava z naselji: Grlava, Krištanci in Šalinci;
– Krajevne skupnosti Stara cesta z naselji: Desnjak,
Mekotnjak in Stara cesta;
– Krajevne skupnosti Stročja vas z naselji: Nunska graba, Podgradje, Presika, Pristava, Rinčetova graba in Stročja
vas;
– Krajevne skupnosti Železne dveri z naselji: Cuber,
Gresovščak, Ilovci, Jeruzalem, Plešivica, Radomerje, Radomerščak, Slamnjak in Železne dveri;
– naselje Globoka.
V II. volilni enoti se voli sedem članov občinskega sveta.
5. člen
III. volilna enota obsega območje:
– Krajevne skupnosti Cezanjevci z naselji: Branoslavci,
Cezanjevci, Vidanovci, Vogričevci in Zgornji Kamenščak;
– Krajevne skupnosti Mala Nedelja z naselji: Bodislavci, Bučkovci, Drakovci, Kuršinci, Moravci v Slovenskih Goricah in Mala Nedelja;
– Krajevne skupnosti Radoslavci z naselji: Godemarci,
Precetinci, Radoslavci in Sitarovci.
V III. volilni enoti se voli pet članov občinskega sveta.
6. člen
Člani občinskega sveta se volijo po proporcionalnem
načelu v skladu s predpisi o volitvah in lokalni samoupravi.
7. člen
Za izvedbo tega odloka in volitev skrbi občinska volilna
komisija.
8. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 006-07-7/98
Ljutomer, dne 10. septembra 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Ljutomer
Darja Odar, dipl. psih. l. r.

Uradni list Republike Slovenije

2938.

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov
občinskega sveta na območju Občine Razkrižje

Na podlagi 5. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 56/98) ter 19. in 21. člena zakona o
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in
70/95) je Občinski svet občine Ljutomer na seji dne 10. 9.
1998 sprejel

ODLOK
o določitvi volilnih enot za volitve članov
občinskega sveta na območju Občine Razkrižje
1. člen
S tem odlokom se določijo volilne enote za volitve
članov občinskega sveta, območje posameznih volilnih enot
ter število članov občinskega sveta, ki se bodo volili v posamezni volilni enoti na območju Občine Razkrižje.
2. člen
Občinski svet občine Razkrižje šteje sedem članov. Za
volitve članov občinskega sveta se na območju Občine Razkrižje določi 6 volilnih enot.
3. člen
I. volilna enota obsega območje naselja Gibina.
V I. volilni enoti se voli en član občinskega sveta.
4. člen
II. volilna enota obsega območje naselja Kopriva.
V II. volilni enoti se voli en član občinskega sveta.
5. člen
III. volilna enota obsega območje naselja Razkrižje.
V III. volilni enoti se voli en član občinskega sveta.
6. člen
IV. volilna enota obsega območje naselja Šafarsko.
V IV. volilni enoti se voli en član občinskega sveta.
7. člen
V. volilna enota obsega območje naselja Šprinc.
V V. volilni enoti se voli en član občinskega sveta.
8. člen
VI. volilna enota obsega območje naselja Veščica.
V VI. volilni enoti se volita dva člana občinskega sveta.
9. člen
Člani občinskega sveta se volijo po večinskem načelu
v skladu s predpisi o volitvah in lokalni samoupravi.
10. člen
Za izvedbo tega odloka in volitev skrbi občinska volilna
komisija.
11. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 006-07-7/98
Ljutomer, dne 10. septembra 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Ljutomer
Darja Odar, dipl. psih. l. r.

Uradni list Republike Slovenije

2939.

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov
občinskega sveta na območju Občine Veržej

Na podlagi 5. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 56/98) ter 19. in 21. člena zakona o
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in
70/95) je Občinski svet občine Ljutomer na seji dne 10. 9.
1998 sprejel

ODLOK
o določitvi volilnih enot za volitve članov
občinskega sveta na območju Občine Veržej
1. člen
S tem odlokom se določijo volilne enote za volitve
članov občinskega sveta, območje posameznih volilnih enot
ter število članov občinskega sveta, ki se bodo volili v posamezni volilni enoti na območju Občine Veržej.
2. člen
Občinski svet občine Veržej šteje sedem članov. Za
volitve članov občinskega sveta se na območju Občine Veržej določijo 4 volilne enote.
3. člen
I. volilna enota obsega območje naselja Banovci.
V I. volilni enoti se voli en član občinskega sveta.
4. člen
II. volilna enota obsega območje naselja Bunčani.
V II. volilni enoti se volita dva člana občinskega sveta.
5. člen
III. volilna enota obsega območje dela naselja Veržej in
sicer naslednje ulice: Banovska cesta, Cankarjeva ulica,
Kolodvorska ulica, Mladinska ulica, Narcisna ulica, Prešernova ulica, Prvomajska ulica, Ul. Bratstva in enotnosti, Ul.
Iztoka Gaberca, Trg Slavka Osterca in Ulica Petra Šoštariča.
V III. volilni enoti se volita dva člana občinskega sveta.
6. člen
IV. volilna enota obsega območje dela naselja Veržej in
sicer naslednje ulice: Gozdna ulica, Grljanska ulica, Maistrova ulica, Mlinska cesta, Ribiška ulica, Stari trg, Ulica
Frana Kovačiča, Ulica Franja Kozarja.
V IV. volilni enoti se volita dva člana občinskega sveta.
7. člen
Člani občinskega sveta se volijo po večinskem načelu
v skladu s predpisi o volitvah in lokalni samoupravi.
8. člen
Za izvedbo tega odloka in volitev skrbi občinska volilna
komisija.
9. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 006-07-7/98
Ljutomer, dne 10. septembra 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Ljutomer
Darja Odar, dipl. psih. l. r.

Št.

2940.
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Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Križevci

Na podlagi 38. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95), 28. člena
zakona o postopku za ustanovitev občin ter za določitev
njihovih območij (Uradni list RS, št. 4/96) in 5. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin
ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 56/98) je
Občinski svet občine Ljutomer na seji dne 10. 9. 1998
sprejel

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije Križevci
1
V Občinsko volilno komisijo Križevci se imenujejo:
za predsednika:
Vlasta OSTERC KUHANEC, Križevci 12, Križevci pri
Ljutomeru, roj. l. 1966,
za namestnika predsednika:
Desanka NOVAK, Lukavci 16, Križevci pri Ljutomeru,
roj. l. 1966,
za člana:
Anton ROŽMAN, Iljaševci 30, Križevci pri Ljutomeru,
roj. l. 1955,
za namestnika člana:
Danica STAJNKO, Gajševci 1, Križevci pri Ljutomeru,
roj. l. 1967,
za člana:
Jože SREŠ, Križevci 61, Križevci pri Ljutomeru, roj. l.
1961,
za namestnika člana:
Pavla BOHANEC, Logarovci 20, Križevci pri Ljutomeru, roj. l. 1949,
za člana:
Anton CIMERMAN, Grabe 11, Križevci pri Ljutomeru,
roj. l. 1950,
za namestnika člana:
Matilda SLAVIČ, Bučečovci 5, Križevci pri Ljutomeru,
roj. l. 1942.
2
Občinska volilna komisija Križevci se imenuje za 4 leta.
3
Sedež volilne komisije je v Križevcih 11, 9242 Križevci
pri Ljutomeru.
4
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 006-01-7/98
Ljutomer, dne 10. septembra 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Ljutomer
Darja Odar, dipl. psih. l. r.
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2941.

Uradni list Republike Slovenije

2942.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Ljutomer

Na podlagi 38. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95), 28. člena
zakona o postopku za ustanovitev občin ter za določitev
njihovih območij (Uradni list RS, št. 4/96) in 5. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin
ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 56/98) je
Občinski svet občine Ljutomer na seji dne 10. 9. 1998
sprejel

Na podlagi 38. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95), 28. člena
zakona o postopku za ustanovitev občin ter za določitev
njihovih območij (Uradni list RS, št. 4/96) in 5. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin
ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 56/98) je
Občinski svet občine Ljutomer na seji dne 10. 9. 1998
sprejel

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije
Razkrižje

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije Ljutomer
1
V Občinsko volilno komisijo Ljutomer se imenujejo:
za predsednika:
Oton NEMEC, Kidričeva 66, Ljutomer, roj. l. 1955,
za namestnika predsednika:
Franc ŠÖMEN, Cesta I. slo. tabora 8, Ljutomer, roj. l.
1945,
za člana:
Zdenka ŠTAMPAR, Ivana Kaučiča 24, Ljutomer, roj. l.
1967,
za namestnika člana:
Marja DOLAMIČ, Cven 6 C, Ljutomer, roj. l. 1965,
za člana:
Ivo ŠUMAK, Grosmanova ul. 6, Ljutomer, roj. l. 1930,
za namestnika člana:
Roman Markrab, Ivana Kaučiča 6, Ljutomer, roj. l.
1966,
za člana:
Valentin ODAR, Kidričeva 47, Ljutomer, roj. l. 1956,
za namestnika člana:
Anton ŽINKO, Precetinci 16 A, Mala Nedelja, roj. l.
1956.
2
Občinska volilna komisija Ljutomer se imenuje za 4
leta.

1
V Občinsko volilno komisijo Razkrižje se imenujejo:
za predsednika:
Marija BELOVIČ, Veščica 7 a, Ljutomer, roj. l. 1958,
za namestnika predsednika:
Suzana VLATKOVIČ, Šafarsko 30, Ljutomer, roj. 1967,
za člana:
Ljudmila ZANJKOVIČ, Razkrižje 20, Ljutomer, roj. l.
1953,
za namestnika člana:
Vera BENCEK, Šafarsko 31B, Ljutomer, roj. l. 1942,
za člana:
Jože PERČIČ, Razkrižje 4, Ljutomer, roj. l. 1951,
za namestnika člana:
Anica ŠIMONKA, Šafarsko 42a, Ljutomer, roj. l. 1973,
za člana:
Metka FERLIN, Užiška ul. 29, Ljutomer, roj. l. 1970,
za namestnika člana:
Albert SEVER, Šprinc 31, Ljutomer, roj. l. 1922.
2
Občinska volilna komisija Razkrižje se imenuje za 4
leta.
3
Sedež volilne komisije je: Šafarsko 42, 9240 Ljutomer.
4
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 006-01-7/98
Ljutomer, dne 10. septembra 1998.

3
Sedež volilne komisije je: Vrazova 1, 9240 Ljutomer.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Ljutomer
Darja Odar, dipl. psih. l. r.

4
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 006-01-7/98
Ljutomer, dne 10. septembra 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Ljutomer
Darja Odar, dipl. psih. l. r.

Odlok o imenovanju Občinske volilne komisije
Razkrižje

2943.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Veržej

Na podlagi 38. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95), 28. člena
zakona o postopku za ustanovitev občin ter za določitev
njihovih območij (Uradni list RS, št. 4/96) in 5. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin

Uradni list Republike Slovenije
ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 56/98) je
Občinski svet občine Ljutomer na seji dne 10. 9. 1998
sprejel

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije Veržej
1
V Občinsko volilno komisijo Veržej se imenujejo:
za predsednika:
Ciril LOGAR, Suhi vrh 23 b, Fokovci, roj. l. 1960
za namestnika predsednika:
Olga KARBA, Desnjak 7, Ljutomer, roj. l. 1971,
za člana:
Milan ŠTUMPF, Bunčani 16, Veržej, roj. l. 1943,
za namestnika člana:
Štefan CASAR, Ul. Iztoka Gaberca 2, Veržej, roj.
l. 1927,
za člana:
Manica NEDOK, Banovci 14 A, Veržej, roj. l. 1951,
za namestnika člana:
Ivan POLJANEC, Ul. Iztoka Gaberca 4, Veržej, roj.
l. 1949,
za člana:
Ivan HORVAT, Ul. Frana Kovačiča 4, Veržej, roj.
l. 1968,
za namestnika člana:
Rajko BEČAN, Gozdna ul. 1, Veržej, roj. l. 1928.
2
Občinska volilna komisija Veržej se imenuje za 4 leta.
3
Sedež volilne komisije je: Ul. Bratstva in enotnosti 8,
9241 Veržej.
4
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Številka: 006-01-7/98
Ljutomer, dne 10. septembra 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Ljutomer
Darja Odar, dipl. psih. l. r.

Št.
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za predsednika: Aleš Abrahamsberg, Ribnica, Gornje
Lepovče 24,
za namestnika predsednika: Alojz Poje, Draga,
Draga 15,
za člana: Branko Volf, Draga, Draga 40,
za namestnika člana: Erik Klepac, Draga, Novi Kot 37,
za člana: Janez Novak, Loški Potok, Retje 136,
za namestnika člana: Alojz Rojec, Loški Potok, Srednja
vas 16,
za člana: Ivan Kordiš, Loški Potok, Hrib 21a,
za namestnika člana: Ivica Levstek, Loški Potok,
Retje 135.
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in prične veljati
naslednji dan po objavi.
Št. 006-01/98-2
Loški Potok, 11. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Loški Potok
Peter Rus, dr. med. l. r.

METLIKA
2945.

Odlok o organizaciji in delovnem področju
občinske uprave Občine Metlika

Na podlagi 49. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95 – odločba US, 63/95, 9/96 – odločba US, 44/96
– odločba US, 26/97, 70/97 in 10/98), 54. člena zakona
o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št.44/97), 17. člena
statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 41/94) je Občinski svet občine Metlika na 36. seji dne 27. avgusta 1998
sprejel

ODLOK
o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Metlika
I. SPLOŠNE DOLOČBE

LOŠKI POTOK
2944.

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Na podlagi 38. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94 in 33/94) in 18. člena statuta
Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 32/95) je Občinski
svet občine Loški Potok na 25. seji dne 10. 9. 1998 sprejel

SKLEP
o imenovanju občinske volilne komisije
I
V Občinsko volilno komisijo občine Loški Potok so
imenovani:

1. člen
Ta odlok ureja organizacijo in delovno področje občinske uprave Občine Metlika (v nadaljevanju: občinska uprava).
2. člen
Občinska uprava opravlja na delovnih področjih, določenih s tem odlokom, upravne, strokovne in druge naloge v
okviru pravic in dolžnosti občine.
Zadeve iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne
pristojnosti, opravlja občinska uprava pod pogoji in na način, ki je določen z zakonom, statutom občine in s tem
odlokom.
Občinska uprava je glede izvrševanja odločitev občinskega sveta odgovorna občinskemu svetu, v zadevah, ki jih
nanjo prenese država, pa tudi pristojnemu ministrstvu.
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3. člen
Občinska uprava v okviru pravic in dolžnosti občine
izvaja zakone, odloke ter druge splošne in posamične akte,
odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti, pripravlja predloge splošnih in posamičnih aktov občine, spremlja stanje in
daje pobude za reševanje vprašanj na področjih, za katera je
ustanovljena ter odgovarja za stanje na teh področjih in
opravlja druga strokovna in administrativna dela za občinski
svet, župana, nadzorni odbor, komisije in odbore občinskega sveta.
Občinska uprava sodeluje v zadevah lokalnega pomena s krajevnimi skupnostmi, javnimi zavodi, gospodarskimi
javnimi službami in drugimi organizacijami ter zagotavlja uresničevanje pravic, potreb in interesov občanov.
4. člen
Občinska uprava lahko v skladu s sklenjeno pogodbo,
v skladu s koncesijskim aktom, ki ga je sprejel občinski svet
in v soglasju z županom, naroči izvajanje nekaterih strokovnih nalog pri zunanjih organizacijah in posameznikih.
5. člen
Če občinska uprava ne opravlja svojih obveznosti po
tem odloku kakovostno in pravočasno, lahko občinski svet
in župan pričneta voditi postopek za oceno dela občinske
uprave.
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11. člen
Zaposleni v občinski upravi so upravičeni do plače, ki
jo v skladu z zakonom, drugimi predpisi ter aktom o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi, določi župan.
12. člen
O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na
prvi stopnji občinska uprava.
13. člen
Posamične akte o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti
občine izdaja tajnik občine, ki lahko pooblasti delavce uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odločanje v upravnih
stvareh, za opravljanje posameznih dejanj v postopku ali za
vodenje celotnega postopka in za odločanje v upravnih stvareh.
Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih
stvareh iz prenesene državne pristojnosti, če ni z zakonom
drugače določeno.
14. člen
V upravnem postopku o upravnih stvareh iz občinske
pristojnosti in prenesene državne pristojnosti odločajo uradne osebe, po zakonu o splošnem upravnem postopku in po
posebnih postopkih, določenih z zakonom.

6. člen
Občinska uprava mora organizirati opravljanje svojega
dela tako, da bo občanom omogočeno, da v čim krajšem
času in na najbolj kakovosten način uveljavljajo svoje pravice in potrebe.

15. člen
Tajnik občine skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku in drugih predpisov o upravnem postopku ter zagotavlja vodenje evidence
o upravnih stvareh, v skladu s predpisi.

7. člen
Delo občinske uprave je javno. O delu občinske uprave obvešča javnost župan občine.
Občinska uprava oziroma njeni delavci morajo varovati
tajnost podatkov, ki so z zakonom ali drugimi predpisi določeni kot osebna, državna ali uradna tajnost.

16. člen
O upravnih stvareh lahko odloča samo uradna oseba,
ki je pooblaščena za opravljanje teh zadev in ima višjo ali
visoko strokovno izobrazbo in opravljen preizkus strokovne
usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku, v skladu s
posebnim zakonom. Ob teh pogojih lahko na prvi stopnji v
enostavnih upravnih stvareh odloča tudi uradna oseba, ki
ima srednjo strokovno izobrazbo.
Administrativna dela v organih in službah občine lahko
opravljajo delavci s srednjo strokovno izobrazbo.

II. ORGANIZACIJA OBČINSKE UPRAVE
8. člen
Občinska uprava je organizirana kot enoten organ, ki
ima notranje organizacijske enote:
– oddelek za gospodarske in družbene dejavnosti ter
okolje in prostor, in
– oddelek za finance in splošne zadeve.
Oddelek vodi vodja oddelka.
9. člen
Občinsko upravo vodi župan. Za neposredno izvajanje
nalog občinske uprave skrbi tajnik občine, ki ga imenuje in
razrešuje župan. Župan lahko pooblasti tajnika občine za
podpisovanje določenih aktov poslovanja. Tajnik občine je
za svoje delo odgovoren županu.

17. člen
O pritožbah zoper posamične akte o upravnih stvareh
iz občinske pristojnosti odloča župan.
O pritožbah zoper posamične akte o upravnih stvareh,
ki jih v zadevah iz prenesene državne pristojnosti na prvi
stopnji izdaja občinska uprava, odloča ministrstvo, pristojno
za ustrezno področje, oziroma njegov organ v sestavi.
18. člen
O izločitvi župana in tajnika občine odloča občinski
svet. O izločitvi uradne osebe odloča tajnik občine.

III. DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE
10. člen
Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi
župan v aktu o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi.
Upravne naloge občinske uprave opravljajo tajnik občine,
višji upravni, upravni in strokovno tehnični delavci.
O imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi odloča župan, oziroma po njegovem pooblastilu tajnik občine.

19. člen
Oddelek za gospodarske in družbene dejavnosti ter
okolje in prostor opravlja naloge na naslednjih področjih:
– načrtovanje razvoja občine,
– zagotavljanje pogojev za razvoj gospodarstva, pospeševanje malega gospodarstva, trgovinske dejavnosti, gostinstva, turizma in drugih gospodarskih dejavnosti,

Uradni list Republike Slovenije
– zagotavljanje pogojev za razvoj in pospeševanje kmetijstva, skrb in ukrepi za gospodarno rabo občinskih kmetijskih zemljišč, promet s kmetijskimi zemljišči, agromelioracijskimi ukrepi na področju kmetijskih zemljišč, pašni red čebelarstva,
– spremljanje gospodarskih gibanj, analitična in statistična dejavnost,
– priprava osnov in strokovnih podlag ter razvojnih dokumentov in skrb za prijavo na natečaje za skladnejši regionalni razvoj,
– predpisovanje lokalnih davkov,
– pripravljanje in uresničevanje aktov občine v zvezi s
ustanoviteljstvom javnih zavodov na področju zdravstva, šolstva, otroškega varstva, kulture in socialnega skrbstva,
– priprava in realizacija programov razvoja otroškega
varstva, varstva predšolskih otrok, osnovnega šolstva, kulture, zdravstva, športa in socialnega skrbstva,
– materialna skrb za vzgojno-varstvene ustanove,
– skrb in nadzor nad vzdrževanjem objektov in osnovnih sredstev vseh družbenih dejavnosti neposredno s strani
občine ali preko javnih zavodov na tem področju,
– določanje prekrškov in denarnih kazni za prekrške, s
katerimi se kršijo predpisi občine,
– spremljanje uradnih objav, razpisov in natečajev za
pridobitev sredstev na državni ravni,
– planiranje in nadzor nad porabo sredstev proračuna,
potrebnih za izvajanje nalog oddelka,
– opravljanje drugih nalog iz občinske pristojnosti na
področju gospodarskih in negospodarskih dejavnosti,
– skrb za razvoj in delovanje lokalnih javnih služb; oskrba s pitno vodo, oskrba s plinom, odvajanje in čiščenje
odpadnih in padavinskih voda, odlaganje ostankov komunalnih odpadkov, javna snaga in čiščenje javnih površin,
urejanje javnih poti za pešce, urejanje javnega prevoza,
urejanje javnih parkirišč, urejanje trgov in ulic, dimnikarska
služba, pokopališka in pogrebna služba,
– gradnja, vzdrževanje in urejanje lokalnih javnih cest,
rekreacijskih in drugih površin,
– pripravljanje strokovnih podlag za organizirano stanovanjsko gradnjo in reševanje stanovanjskih problemov,
zlasti socialnih kategorij, ter v zvezi s tem skrb za pripravo,
komunalno urejanje in oddajo stavbnih zemljišč,
– upravljanje s stavbnimi zemljišči in določanje pogojev
za njihovo uporabo,
– ugotavljanje javnega interesa za pridobivanje zemljišč za potrebe občine,
– splošne stanovanjske zadeve in upravljanje s stanovanjskim fondom,
– priprava strokovnih podlag in organiziranje sprejemanja prostorskega plana občine in prostorskih izvedbenih
aktov,
– priprava in izvajanje ukrepov s področja varstva okolja,
– skrb za vzdrževanje in obnovo nepremičnega premoženja občine,
– javne prireditve,
– pripravljanje predpisov iz svojega področja,
– opravljanje drugih nalog iz občinske pristojnosti na
področju okolja in prostora,
– podeljevanje koncesij v skladu z zakoni,
– sodelovanje z odbori, ki jih občinski svet ustanovi za
posamezna delovna področja.
20. člen
Oddelek za finance in splošne zadeve opravlja naloge
na naslednjih področjih:
– priprava in razlaga občinskega proračuna in zaključnega računa,
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– vodi finančno in blagajniško poslovanje ter računovodske in knjigovodske posle,
– pridobiva sredstva za delovanje in razvoj občine,
– upravlja občinsko premoženje,
– opravlja upravno nadzorstvo in pripravlja splošne akte,
– sklepa pogodbe o odtujitvi premičnin in nepremičnin, o koncesijah in drugih razmerjih,
– skrbi za požarno varnost in organizacijo pomoči in
reševanja v primeru elementarnih nesreč,
– skrbi za izvedbo lokalnih volitev in volitev predstavnikov lokalnih interesov v Državni svet,
– opravlja strokovne, organizacijske in administrativne
naloge za občinski svet, nadzorni odbor, občinske komisije
in odbore,
– opravlja tehnične in druge naloge za delovanje občinske uprave,
– opravlja druge zadeve strokovnega in organizacijskega značaja, pomembne za delo občinske uprave.
21. člen
Oddelka občinske uprave sta dolžna s premičnim in
nepremičnim premoženjem občine ravnati kot dobra gospodarja.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Župan izda akt o sistemizaciji delovnih mest v občinski
upravi v enem mesecu po sprejemu tega odloka.
23. člen
Z dnevom uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok
o organizaciji in delovnem področju upravnih organih Občine Metlika (SDL, št. 11/90) in odlok o spremembi odloka o
organizaciji in delovnem področju upravnih organih Občine
Metlika (SDL, št. 12/91).
24. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-14/98
Metlika, dne 28. avgusta 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Metlika
Jože Mihelčič l. r.

2946.

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
območja planskih celot M-1, M-2, M-3 in M-4 v
Občini Metlika

Na podlagi drugega odstavka 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, 29/95 in 44/97) ter 17. člena statuta
Občine Metlika (Uradni list RS, št. 41/94), je Občinski svet
Občine Metlika na 36. seji dne 27. 8. 1998 sprejel
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ODLOK
o prostorskih ureditvenih pogojih za območja
planskih celot M-1, M-2, M-3 in M-4 v Občini
Metlika
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju dolgoročnega plana
Občine Metlika sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za
območja planskih celot M-1, M-2, M-3 in M-4 v Občini
Metlika, ki jih je izdelal Projektivni atelje Prostor, Ljubljana,
Kersnikova 9, št. projektne naloge 25/5.
2. člen
Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo:
– besedilo odloka o prostorskih ureditvenih pogojih,
– obrazložitev in utemeljitev pogojev za posege v prostor,
– pogoje in soglasja pristojnih organov, organizacij in
skupnosti,
– prikaze prostorskih ureditev iz prostorskih sestavin
sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana Občine Metlika,
– kartografski del s prikazom meril in pogojev v
M 1:5000, izdelan na katastrski osnovi.
3. člen
Prostorski ureditveni pogoji določajo:
1. merila in pogoje za vrste posegov v prostor,
2. merila in pogoje za oblikovanje posegov v prostor,
3. merila in pogoje za določanje gradbenih parcel in
funkcionalnih zemljišč,
4. merila in pogoje za prometno, komunalno in energetsko urejanje ter urejanje sistemov zvez,
5. merila in pogoje za varovanje okolja,
6. merila in pogoje za varstvo naravne in kulturne dediščine ter
7. merila in pogoje za vodnogospodarsko urejanje.
4. člen
Krajinska ocena po tem odloku je sestavni del urbanističnega mnenja ali lokacijske dokumentacije za posege, ki
imajo vpliv na krajinske značilnosti prostora.
Poročilo o vplivih na okolje po tem odloku je podlaga
za presojo vplivov na okolje, ki mora biti izdelano skladno z
zakonom o varstvu okolja in podzakonskimi akti in je sestavni del projekta za pridobitev dovoljenja za poseg v prostor.
Ocena vplivov na okolje po tem odloku se pridobi pred
izdajo lokacijskega dovoljenja in je sestavni del lokacijske
dokumentacije.
Nadomestna gradnja po tem odloku je gradnja objekta,
ki se dovoli deloma ali v celoti na istih temeljih, da se
nadomesti celoten objekt ali samo del.
Dopolnilna gradnja je novogradnja objekta ali naprave v
strnjenem zazidanem območju naselja, na katerem je mogoče zgraditi le posamične objekte.
Pomožni objekti po tem odloku so objekti, za katere ni
potrebno lokacijsko dovoljenje.
Rekonstrukcija objektov je izvedba tistih del s katerimi
se:
– spreminjajo konstrukcijski elementi,
– vpliva na varnost objekta,
– vpliva na spremembo onesnaževanja okolja (zrak,
voda, hrup).
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Vzdrževalna dela na obstoječih objektih in napravah so
dela, s katerimi se ne spreminja zunanjost, zmogljivost, velikost ali namembnost in se z njimi ne posega v konstrukcijske elemente.
Adaptacije so posegi na obstoječih objektih s katerimi se:
– ne spremeni vertikalni ali horizontalni gabarit objekta
in njegov izgled,
– ne posega v konstrukcijske elemente objekta,
– ne zahteva novih komunalnih in drugih priključkov ali
povečanja njih zmogljivosti,
– ne spreminja osnovna namembnost objekta.
5. člen
S temi prostorskimi ureditvenimi pogoji se urejajo vse
površine znotraj planskih celot, ki jih določa dolgoročni plan
in so označene z M-1, M-2, M-3 in M-4 ter obsegajo površino celotne občine, razen površin, ki jih z urbanistično zasnovo Metlike dolgoročni plan določa za razvoj mesta Metlike.
Prostorski ureditveni pogoji določajo merila in pogoje
za naslednja ureditvena območja naselij ali delov naselij:
Planska celota M-1
Območja za stanovanja in spremljajoče dejavnosti
S-1
Jugorje pri Metliki, Luža, Mačkovec pri Suhorju
S-2
Sela pri Jugorju
S-3
Škemljevec, Božič vrh
S-4
Dole
S-5
Drage
S-6
Ravnace
S-7
Hrast pri Jugorju
S-8
Gornji Suhor pri Metliki
S-9
Dolnji Suhor pri Metliki
S-10 Bušinja vas
S-11 Bereča vas
S-12 Dragomlja vas
S-13 Brezovica pri Metliki
S-14 Malo Lešče
Območja proizvodnih dejavnosti in obrti
I-1
Bušinja vas (TPV)
Planska celota M-2
Območja za stanovanja in spremljajoče dejavnosti
S-1
Bojanja vas
S-2
Krašnji vrh
S-3
Radovica, Radoši
S-4
Slamna vas
S-5
Boldraž
S-6
Drašiči, Vidošiči
S-7
Železniki
S-8
Krmačina
Planska celota M-3
Območja za stanovanja in spremljajoče dejavnosti
S-1
Gornja Lokvica, Dolnja Lokvica
S-2
Trnovec
S-3
Grabrovec
S-4
Svržaki
S-5
Čurile
S-6
Rosalnice
S-7
Radoviči
S-8
Želebej
S-9
Božakovo
S-10 Rakovec
S-11 Križevska vas
S-12 Berčice
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Območja proizvodnih dejavnosti in obrti
I-1
Metlika (Komet, Kolpa)
I-2
Metlika, Rosalnice
Območja centralnih dejavnosti
C-1
Metlika (čistilna naprava)
C-2
Metlika (mednarodni mejni prehod)
Območja za šport, rekreacijo in zelene površine
R-1
Želebej
R-2
Metlika (avtokamp)
Planska celota M-4
Območja za stanovanja in spremljajoče dejavnosti
S-1
Gradac
S-2
Klošter
S-3
Gradac
S-4
Gradac
S-5
Geršiči
S-6
Gornje Dobravice
S-7
Dolnje Dobravice
S-8
Krivoglavice
S-9
Grm
S-10 Primostek
S-11 Otok
S-12 Prilozje
S-13 Boršt, Mlake, Boginja vas
S-14 Krasinec
S-15 Podzemelj, Kapljišče, Škrilje
Območja proizvodnih dejavnosti in obrti
I-1
Gradac (blagovne rezerve)
I-2
Krasinec (farma)
O-1
Klošter
O-2
Gradac (vzhodno od železnice)
O-3
Gradac (zahodno od železnice)
Območja centralnih dejavnosti
C-1
Gradac (center)
C-2
Gradac (gasilski dom)
C-3
Klošter (pokopališče)
Območja za šport, rekreacijo in zelene površine
R-1
Gradac (grad z okolico)
R-2
Podzemelj (kamp, kopališče)
R-3
Prilozje (športno letališče)
ter za območja
– zemljišč razpršene gradnje,
– kmetijskih zemljišč 1. in 2. območja in
– gozdnih površin.
Prostorski ureditveni pogoji ne urejajo območij, za katera je predvidena izdelava prostorskih izvedbenih načrtov.
II. SKUPNA MERILA IN POGOJI
6. člen
Skupna merila in pogoji veljajo za celotno območje
urejanja, razen če je s posebnimi pogoji za posamezno
morfološko enoto določeno drugače in se nanašajo na tiste
posege v prostor, za katere je predviden upravni postopek:
– po 50. členu ZUN, za posege, za katere mora investitor pridobiti lokacijsko dovoljenje,
– po 51. členu ZUN, za posege, za katere lokacijsko
dovoljenje ni potrebno in zadošča priglasitev del.
Poseg v prostor mora biti skladen z usmeritvami, ki jih
predpisujejo planski akti ter merila in pogoji po tem odloku.
Skladnost posameznega posega in določitev konkretnih pogojev se opredeli v lokacijskem postopku na podlagi
lokacijske dokumentacije in predpisanih soglasij.
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1. Merila in pogoji za vrste posegov v prostor
1.1 Območja urejanja namenjena poselitvi
7. člen
V območjih namenjenih poselitvi so dovoljeni naslednji
posegi:
1. dopolnilna in nadomestna gradnja stanovanjskih objektov, nadzidave in dozidave obstoječih stanovanjskih objektov,
2. gradnja objektov osnovne preskrbe,
3. gradnja objektov storitvene dejavnosti,
4. gradnja objektov za potrebe zdravstva, šolstva in
otroškega varstva, kulture,
5. gradnja objektov in naprav za delovanje krajevnih
skupnosti, družbenih organizacij in društev,
6. gradnja objektov za drobno gospodarstvo,
7. gradnja gospodarskih objektov in hlevov,
8. postavitev pomožnih objektov na funkcionalnih zemljiščih stanovanjskih hiš in kmetij,
9. postavitev turističnih oznak, reklamnih panojev, spominskih obeležij in začasnih objektov za prireditve,
10. rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov,
rušitve in nadomestne gradnje ter tekoča vzdrževalna dela in
funkcionalne dopolnitve,
11. spremembe namembnosti v obstoječih objektih,
12. urejanje odprtih površin,
13. gradnja komunalnih objektov in naprav ter objektov
in naprav za promet in zveze,
14. gradnja objektov za šport in rekreacijo.
1.2 Obstoječa stavbna zemljišča na območju razpršene
gradnje
8. člen
Na površinah VIII. Kategorije, označene kot razpršena
gradnja, se dovolijo posegi navedeni pod točko 1, 7, 8, 9,
10 in 13 člena 7 tega odloka, kadar gre za funkcionalne
dopolnitve ali zgostitve območij.
Izjemoma je možna ureditev storitvene ali obrtne dejavnosti s takimi programi, ki ne povzročajo bistvenih tveganj za
onesnaževanje okolja.
1.3 Površine, ki niso namenjene poselitvi
9. člen
Na najboljših kmetijskih zemljiščih so poleg primarne
rabe dovoljeni posegi pod posebnimi pogoji:
1. gradijo se lahko objekti, ki neposredno služijo kmetijski rabi, če za to ni možno uporabiti zemljišč znotraj območij urejanja ali območij razpršene gradnje,
2. gradnja nadzemnih in podzemnih komunalnih naprav in objektov ter poljskih poti,
3. rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov, če
so legalno zgrajeni ter rušitve, vzdrževalna dela in funkcionalne dopolnitve,
4. agrooperacije, kot jih definira zakon o kmetijskih
zemljiščih, namakanje in izsuševanje
5. terasiranje,
6. ureditev pokopališč in potrebnih servisnih objektov,
7. sanacije površinskih kopov mineralnih surovin po
predhodno izdelani krajinski oceni posega,
8. vodnogospodarske ureditve za gospodarske dejavnosti in za potrebe varstva pred vodami,
9. gradnja čistilnih naprav,
10. gradnja objektov za zaščito in reševanje v naravnih
in drugih nesrečah.
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Osnova za posege na kmetijska zemljišča izven območij urejanja je krajinska ocena posega, za gospodarske dejavnosti pa tudi ocena vplivov na okolje.

– gradnja oziroma postavitev objektov iz devete, desete, dvanajste in trinajste alinee 7. člena.
Za te posege je treba pridobiti krajinsko presojo.

10. člen
Na drugih kmetijskih zemljiščih (2. območje) pa je dovoljena še:
– ureditev površin za šport in rekreacijo, kadar gre za
ploskovni poseg v prostor in ograditev ob igrišču,
– gradnja drugih kmetijskih objektov, kadar poseg meji
na obstoječe stavbno zemljišče.

15. člen
Začasni objekti
Začasne objekte in naprave, namenjene sezonski turistični ponudbi ali prireditvam je dovoljeno postaviti na prometno dostopnem zemljišču, kjer je možno organizirati parkirne površine.
Začasni objekti sezonskega turističnega značaja morajo biti priključeni na obstoječo komunalno omrežje.

11. člen
Poseganje v območja gozdov in gozdnega prostora je
dovoljeno, kadar ni v nasprotju z določili zakona o gozdovih
in ne ovira opravljanja osnovne dejavnosti.
Poleg primarne rabe je dovoljena:
– postavitev objektov in naprav namenjenih za gozdarsko dejavnost,
– gradnja planinskih postojank,
– gradnja komunalnih naprav in objektov, gozdnih cest,
vlak in transportnih poti,
– postavitev obor,
– posegi opredeljeni v tretji, šesti, sedmi, osmi in deveti alinei 9. člena tega odloka.
Posegi v območju gozdov morajo upoštevati karakteristike kulturno krajinskega vzorca in njegovih posameznih
delov tako, da ohranjajo:
– značilno razporeditev gozdnih mas v prostoru,
– ekološko ravnovesje,
– značilnosti oblikovanja gozdnega roba.
Za posege v gozdove je pred izdajo dovoljenja potrebno pridobiti soglasje Zavoda za gozdove.
12. člen
Prometne površine
V rezervatih cest in varovalnih pasovih obstoječih cest
so dovoljena le vzdrževalna dela na obstoječih objektih.
Gradnje novih objektov, dozidave in nadzidave obstoječih
objektov so izjemoma dovoljene le s soglasjem upravljalca in
lastnika ceste.
Za vse posege v 200 metrskem pasu železnice je
potrebno upoštevati veljavni zakon o temeljih varnosti v železniškem prometu (Uradni list SFRJ, št. 26/91) in pravilnik
o pogojih za graditev gradbenih objektov in drugih objektov,
saditev drevja ter postavljanje naprav v varovalnem progovnem pasu (Uradni list SRS, št. 2/87).
13. člen
Vodne površine
V poplavnem območju, na vodnih zemljiščih, ožjih
varstvenih pasovih (zajetij črpališč, površinskih zbiralnikov
za oskrbo s pitno vodo) na lokacijah potencialnih vodnogospodarskih ureditev, na brežinah in v strugi reke Kolpe ter
potokov gradnja objektov ni dovoljena.
Za posege v ta prostor je treba pridobiti posebna vodnogospodarska stališča in soglasje upravnega organa, ki je
pristojen za vodno gospodarstvo.
14. člen
Rekreacijske površine
Na območjih opredeljenih kot rekreacijske površine so
dopustni naslednji posegi:
– gradnja objektov namenjenih turizmu in športno rekreacijski dejavnosti,
– gradnja servisnih in gostinskih objektov in spremembe namembnosti v le-te,

2. Merila in pogoji za oblikovanje posegov v prostor
2.1 Urbanistično in arhitekturno oblikovanje
16. člen
Pri posegih na naravnih prvinah prostora je treba varovati in upoštevati:
– krajinske prvine območja in značilno podobo krajine,
– značilne poglede (silhuete objektov in panorama),
– naravni relief s premoščanjem različnih nivojev s travnatimi brežinami, le izjemoma z opornimi zidovi, ki morajo
biti intenzivno ozelenjeni,
– varovane robove naselij,
– sestavo stavbnih mas.
Za urejanje odprtega prostora se morajo uporabljati
naravni materiali.
Objekte, ki mejijo na gozdni rob je treba načrtovati
tako, da bodo od roba praviloma odmaknjeni za drevesno
višino gozdnega sestoja.
17. člen
V območjih brez izrazito enotne gradbene črte obstoječih objektov, mora biti odmik novogradnje:
– vsaj 5 m od roba utrjenega cestišča, manjši odmik je
treba v lokacijski dokumentaciji posebej opravičiti,
– vsaj toliko od posestne meje, da je možno vzdrževanje in normalna raba objekta,
– brez soglasja lastnika sosednjega zemljišča se sme
izdelati lokacijska dokumentacija, če je odmik predvidenega
objekta vsaj 4 m od tega zemljišča, objekt pa ni višji od 10 m
in ustreza svetlobnotehničnim zahtevam.
18. člen
Pri določanju višine objektov je treba poleg predpisanih dopustnih višin za posamezne vrste objektov upoštevati
tudi vertikalni gabarit naselja, tako da novi objekti po višini
ne izstopajo iz celotne podobe naselja.
2.2 Merila in pogoji za oblikovanje objektov
19. člen
Stanovanjski in gospodarski objekti:
– tlorisna zasnova objektov mora biti podolgovata in z
razmerjem stranic vsaj 1:1,3,
– etažnost je lahko klet in pritličje, pritličje in nadstropje, pritličje ali klet in mansarda in le izjemoma (v strminah)
klet, pritličje in mansarda,
– streha mora biti simetrična dvokapnica s slemenom
po dolžini objekta, naklon 35° do 45°,
– kritina mora biti temne barve in usklajena s tradicionalno, dovoljeni so čopi in strešna okna, frčade pa predvsem centralno nad glavnim vhodom,
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– fasade naj bodo ometane, omet je lahko tudi dve ali
tribarven s poudarjenimi dekorativnimi elementi; zatrepi
gospodarskih objektov naj bodo leseni, ograje balkonov naj
bodo v vertikalnem lesenem opažu,
– sušilnice in prostostoječi stolpni silosi so dovoljeni le
izjemoma, kjer je to potrebno zaradi funkcionalnih zahtev
dejavnosti.
20. člen
Poslovni objekti
– tlorisna zasnova objektov mora biti podolgovata in z
razmerjem stranic vsaj 1:1,3,
– etažnost je lahko pritličje, pritličje in nadstropje, pritličje in mansarda,
– streha mora biti simetrična dvokapnica s slemenom
po dolžini objekta, naklon 35° do 45°, izjemoma enokapna
ali ravna, če to zahteva dejavnost in kjer to dovoljuje okolje,
– kritina mora biti temne barve in usklajena s tradicionalno,
– fasade naj bodo svetle barve v tradicionalni, lahko
tudi v sodobno oblikovani izvedbi.
21. člen
Zidanice in hisi
– tlorisna zasnova objektov je lahko največ 7 m x 5 m,
– etažnost je lahko največ klet in podstrešje s kolenčnim zidom do 1,4 m,
– hisi so leseni in naj se postavljajo v tradicionalni
obliki,
– streha mora biti simetrična dvokapnica s slemenom
po dolžini objekta in pravokotno na pobočje oziroma vzporedno s sosednjimi objekti, lahko zaključena s čopi; naklon
strešin od 40° do 50°,
– kritina mora biti temne barve.
22. člen
Vzdrževalna dela, adaptacije, rekonstrukcije, dozidave
in nadzidave
Za te posege veljajo enaki pogoji oblikovanja kot za
novogradnje.
Dozidave in nadzidave objektov se morajo uskladiti s
celotno stavbno maso objekta in morajo biti skladne z oblikovanjem in gradbenimi materiali osnovnega objekta. Prizidki z ravnimi strehami niso dopustni.
23. člen
Avtokampi, šotorišča, kopališča
Prostor za avtoprikolice in šotore naj bo ozelenjen in
neizpostavljen, ohrani naj se naravni prostor.
Manjši kampi se lahko uredijo na zemljiščih kmetij, kot
dodatna ponudba kmečkega turizma in ne smejo segati na
najboljše kmetijske površine.
Kopališča, ki se uredijo ob vodotoku morajo ohranjati
naravni prostor, spremljajoči programi se oblikujejo razpoznavno po enotnem projektu, z uporabo tradicionalnih materialov in načinov izvedbe.
2.3 Oblikovanje drugih posegov
24. člen
Z urejanjem kmetijskih zemljišč ter z gradnjo kmetijskih
in gozdnih prometnic se ne sme sprožiti erozijskih procesov
ter preprečiti odtoka visokih voda in hudournikov.
Vse opuščene peskokope in manjše kope je potrebno
sanirati v skladu s sanacijskim načrtom in ustrezno prostorsko izvedbeno dokumentacijo.
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Izkoriščanje mineralnih surovin je možno samo na podlagi ugotovljenih zalog in perspektivnosti ležišč, ocene vplivov na okolje, ocene možnosti sanacije, pripravljenega načrta ureditve in pridobljene koncesije za izkoriščanje naravnih virov.
Ulična oprema in turistične oznake morajo biti locirani
tako, da ne zastirajo značilnih pogledov, ne ovirajo vzdrževanja infrastrukturnega omrežja in ne ovirajo funkcionalno hendikepiranih oseb.
Nadstrešnice, izvesne table in napisi nad vhodi in izložbami morajo biti najmanj 2,5 m nad površinami za pešce.
3. Merila in pogoji za določanje gradbenih parcel in
funkcionalnih zemljišč
25. člen
Velikost gradbenih parcel (stavbno zemljišče in funkcionalno zemljišče) se določi z lokacijsko dokumentacijo.
Pri tem je treba upoštevati:
– namembnost in velikost objekta na parceli, zahteve
glede pomožnih objektov, konfiguracijo terena, trase komunalnih vodov in druge omejitve rabe zemljišč,
– urbanistične zahteve (funkcionalni dostopi, parkirna
mesta, utrjene površine ob objektih in funkcionalno zelenje),
– sanitarno tehnične zahteve (vpliv bližnje okolice,
osončenje v odnosu do gostote zazidave, prezračevanje),
– proste površine, intervencijske poti.
Funkcionalno zemljišče mora vsebovati vsaj 1 m širok
pas okoli zgradbe, potrebne parkirne površine, dostop do
objekta širine najmanj 3 m. Funkcionalno zemljišče se določi tudi na območjih podzemnih naprav (cisterne, greznice,
kapnice), kadar je zgornja plošča teh naprav manj kot 0,4 m
pod nivojem površja. Objektom večjega družbenega pomena se kot nujno funkcionalno zemljišče določi tudi zelenice
oziroma parkovne ureditve.
Ob določitvi funkcionalnega zemljišča se določi tudi
potrebno število parkirnih mest s potrebnim manipulativnim
prostorom. Kadar teh mest na lokaciji gradnje ni mogoče
zagotoviti, mora investitor dokazati, da razpolaga z ustreznim številom parkirnih mest v primerni oddaljenosti od nameravane gradnje, ali da je v primerni oddaljenosti javno
parkirišče.
4. Merila in pogoji za prometno, komunalno in
energetsko urejanje ter urejanje sistemov zvez
26. člen
Na območju, ki ga urejajo ti prostorsko ureditveni pogoji, je predvideno komunalno urejanje v smislu dograjevanja in vzdrževanja prometnih površin, vodovodnega, kanalizacijskega, nizkonapetostnega, TT omrežja in daljnovodov s
pripadajočimi transformatorskimi postajami za priključitev
vseh obstoječih in predvidenih objektov.
Pri komunalnem urejanju se morajo upoštevati naslednji pogoji:
– rekonstrukcije cest in poti z večjim odstopanjem od
obstoječih tras niso dovoljene,
– pri urejanju cest je treba urediti, zavarovati in sanirati
brežine ter ohraniti stare oporne zidove in obcestne kamne
oziroma jih nadomestiti z novimi,
– posegi v varovalnem pasu in rezervatu so dovoljeni le
v soglasju upravljalca in lastnika ceste,
– vsak objekt mora imeti zagotovljen dovoz za motorna
vozila iz javne prometne površine ali preko sosednjih zemljišč z vpisom služnostne pravice poti in dostopa,
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– gradbena linija predvidenih posegov v bližini železniške proge mora biti najmanj 12 m od osi tira in vsaj 2 m od
vznožja nasipa ali gornjega roba brežine; manjši odmiki so
dovoljeni le v soglasju upravljalca železnice,
– vsi obstoječi in bodoči objekti morajo biti priključeni
na javno vodovodno omrežje v skladu s pogoji in soglasjem
upravljalca; za začasno oskrbo je dovoljena gradnja kapnic;
– vsi objekti morajo biti priključeni na javno kanalizacijo, če kanalizacija ni zgrajena je možno sanitarne in tehnološke vode zadrževati v septičnih vodotesnih, nepretočnih
dvoprekatnih greznicah na praznjenje,
– tehnološke odpadne vode se morajo pred izpustom v
kanalizacijo ali vodotok ustrezno očistiti in nevtralizirati v
interni čistilni napravi,
– meteorne vode z utrjenih površin, kjer se odvija motorni promet, je treba speljati preko lovilcev olj in maščob v
kanalizacijsko omrežje ali ponikovalnico, meteorne vode z
drugih utrjenih površin, zelenih površin in streh se lahko
odvaja v ponikovalnico ali vodotok,
– vse samostojne garaže in garaže v objektih morajo
biti opremljene z lovilcem olj in maščob,
– odplake iz hlevov je treba odvajati v vodotesno gnojno jamo, gnoj mora biti skladiščen tako, kot to predpisuje
strokovno navodilo o urejanju gnojišč in greznic,
– komunalne odpadke je treba zbirati v posebnih zabojnikih, postavljenih na utrjeno površino, ostale odpadke je
treba sortirati in odstranjevati skladno s predpisi,
– priključki objektov na nizkonapetostno elektro omrežje morajo biti praviloma izvedeni podzemno,
– ob glavnih prometnicah je treba zgraditi javno razsvetljavo, ki bo zagotavljala minimalne vrednosti srednje osvetljenosti v odvisnosti od gostote prometa,
– priključevanje objektov na TT omrežje se praviloma
izvede podzemno.
27. člen
V rezervatih in varovalnih pasovih obstoječih in predvidenih energetskih in komunalnih vodov ni dovoljena gradnja
novih objektov in naprav, prizidav in nadzidav, razen izjemoma ob soglasju upravljalca voda.
28. člen
Nadzemni komunalni in energetski objekti morajo biti
postavljeni nevpadljivo. Nadzemni objekti morajo biti arhitekturno oblikovani in prilagojeni sosednjim objektom. Postavitev teh objektov v osrednji prostor naselja in v območju
varstva naravne in kulturne dediščine ni dopustno.
5. Merila in pogoji za varovanje okolja
29. člen
Gradnja novih objektov, prizidave, nadzidave in spremembe namembnosti oziroma dejavnosti v obstoječih objektih in vsi ostali posegi v prostoru so dovoljeni, če ne
povzročajo v okolju večjih motenj, kot so s predpisi dovoljene.
Za posege v prostor, pri katerih se pričakuje negativen
vpliv na okolje, je pred izdajo dovoljenja za poseg potrebna
presoja o vplivih na okolje.
Ob tem je treba upoštevati:
– mnenje o ogroženosti pred požarom,
– oceno vplivov na okolje z vidika varovanja zdravja,
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– prometne obremenitve obstoječega in predvidenega
stanja, vključno z mirujočim prometom,
– ostale pričakovane vplive, ki se ugotovijo glede na
predvideno dejavnost in glede na lokacijo posega.
Varstvo zraka
Vsi viri onesnaženja morajo biti grajeni, opremljeni in
vzdrževani tako, da ne izpuščajo v zrak večjih koncentracij
škodljivih snovi, kot je dovoljeno s predpisi, ki urejajo to
področje.
Varstvo pred hrupom
V vseh ureditvenih območjih je treba zagotoviti glede
na njihovo namembnost mejne vrednosti ravni hrupa, kot jih
določa uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju.
V ta namen je treba
– meriti hrup in po potrebi izdelati sanacijske programe
in zmanjšati hrup do dovoljene ravni na virih hrupa,
– izvesti aktivno ali pasivno zaščito,
– spremeniti namembnost ali dejavnost, ki prekomerno obremenjuje okolje s hrupom.
Varstvo voda in vodnih virov
Uporabniki prostora, ki skladiščijo ali manipulirajo z
nevarnimi snovmi, morajo zagotoviti, da te snovi ne pridejo v
stik s podtalnico in, da se ne iztekajo v javno kanalizacijo
tudi v slučaju, če pride do razlitja teh snovi.
Prepovedano je odlaganje odpadkov v opuščene struge, rokave vodotokov ali na zamočvirjena kmetijsko manj
vredna zemljišča.
V območjih varstvenih pasov vodnih virov je treba pri
posegih v prostor upoštevati določila o varstvu pitne vode.
Vse vire onesnaženja vodnih virov ali površinskih voda je
treba čim prej sanirati.
Varstvo pred požarom
Pri izdelavi vsake lokacijske dokumentacije in pri izdelavi tehnične dokumentacije je treba upoštevati prostorske,
gradbene in tehnične ukrepe varstva pred požarom, skladno
z veljavnimi predpisi, da se zagotovi evakuacija ljudi in premoženja, zadostni odmiki med objekti, intervencijske poti in
zadostne količine vode za gašenje.
Na vseh območjih, kjer je vodovodni sistem tak, da
omogoča oskrbo s primerno količino vode za gašenje, je
nujna postavitev hidrantov, kot to predvidevajo protipožarni
predpisi, v območjih, kjer to ni mogoče pa mora biti zagotovljena zadostna količina vode za gašenje z rezervoarjem kapnice ali iz površinskega vodotoka preko primerno opremljenega odjemnega mesta.
6. Merila in pogoji za varstvo naravne in kulturne
dediščine
30. člen
Pri vseh posegih v prostor je treba upoštevati določila
veljavnih odlokov o razglasitvi naravne in kulturne dediščine
v Občini Metlika.
Posege na območjih, za katere veljajo pogoji varstva
naravne in kulturne dediščine, je treba izvajati pod pogoji in
v skladu s smernicami pristojne varstvene službe.
Na objektih in območjih naravne in kulturne dediščine,
ki so razglašeni za kulturnozgodovinske spomenike oziroma
so v fazi razglasitve, so posegi dovoljeni v skladu z zakonskimi določili oziroma z določili razglasitvenega dokumenta.
Na objektih in območjih naravne in kulturne dediščine
morajo posegi in oblikovanje zagotavljati ohranitev njihove
izvirnosti, oblike in lastnosti ter omogočati redno vzdrževanje.
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7. Merila in pogoji za vodnogospodarsko urejanje
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Odlok o postavljanju in upravljanju objektov za
nameščanje obvestil in oglasov na območju
Občine Metlika

31. člen
Posegi niso dovoljeni v poplavnem območju, na vodnih
zemljiščih, ožjih varstvenih pasovih zajetij črpališč in zbiralnikov za oskrbo s pitno vodo, na lokacijah potencialnih vodnogospodarskih ureditev, na brežinah in v strugi reke Kolpe ter
drugih vodotokov.
Upoštevajo se z odloki določeni varstveni pasovi zajetij,
črpališč in zbiralnikov za oskrbo s pitno vodo oziroma režimi
v teh območjih; če odloki še niso sprejeti, se upoštevajo
strokovne podlage in presoja pristojne službe.

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in
29/86 ter Uradni list RS, št. 29/90, 18/93 in 71/93), 22.
in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in
Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US,
63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 –
odločba US, 26/97, 70/97 in 10/98) ter 17. člena statuta
Občine Metlika (Uradni list RS, št. 41/95), je Občinski svet
občine Metlika na 36. seji dne 27. avgusta1998 sprejel

32. člen
Obrežno zemljišče, ki je potrebno za vzdrževanje in za
obrežno zarast je glede na rabo obrežnih površin v naseljih
široko 3 m do 5 m, izven naselij pa 5 m do 10 m. Ob
brežinah vzdolž vodotokov mora biti obhod stalno nemoten.

ODLOK
o postavljanju in upravljanju objektov za
nameščanje obvestil in oglasov na območju
Občine Metlika

33. člen
Izraba vodne energije je dopustna le v okviru obstoječih jezov na mestu nekdanjih mlinov in žag.
Obnova jezov se mora izvajati v prvotni obliki in v materialih, kot so bili zgrajeni. Uporaba betona je dopustna za
utrjevanje in zatesnjevanje le pod pogojem, da beton ni
viden. Smer in linija jezu se ne sme spreminjati.

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
34. člen
Legalizacija objektov in naprav je možna samo za tiste
objekte, ki izpolnjujejo pogoje tega odloka, na podlagi lokacijskega in gradbenega dovoljenja.
35. člen
Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri
upravnem organu Občine Metlika, pristojnem za urejanje
prostora.
36. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka prenehajo veljati določbe odloka o urbanističnem redu Občine Metlika (Skupščinski Dolenjski list, št. 7/68).
37. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.
38. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 013-13/98
Metlika, dne 27. avgusta 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Metlika
Jože Mihelčič l. r.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja postavljanje in upravljanje objektov in naprav za nameščanje obvestil in reklam v obliki
plakatov, napisov, znakov, svetlobnih napisov, transparentov, tabel, panojev, simbolov idr. (v nadaljevanju: oglasni
objekti).
II. VRSTE OGLASNIH OBJEKTOV
2. člen
Oglasni objekti so stalni, začasni in prenosni. Stalni
oglasni objekti so: oglasni stebri, oglasne stene, vgrajene
table, na steno pritrjene vitrine, okviri, panoji in elektronske
table, na kandelabre pritrjeni okviri in table ter prostostoječi
panoji.
Prenosni reklamni objekti so: prenosni panoji in transparenti ter napisi na javnih in drugih vozilih.
Začasni oglasni objekti so po obliki in vsebini enaki kot
stalni oglasni objekti in so postavljeni za določen čas in za
namen volilne kampanje.
Obrazložitev izrazov:
– oglas je slika, beseda ali druga oblika izražanja, ki
opozarja na izdelek, dejavnost ali dogodek,
– obvestilo je sporočilo, ki pove nekaj o določeni stvari
ali dogodku,
– jumbo pano je pano velikih dimenzij,
– obvestilna tabla je plošča, na kateri je napisano ali
nameščeno obvestilo o lokaciji podjetja ali firme in njihovi
dejavnosti ter ime ulice,
– oglasna tabla je plošča, na kateri je napisana ali
nameščena reklama za firmo, izdelek ali dogodek,
– oglasni steber je steber, na katerega se lepijo ali
nameščajo reklame,
– svetlobni pano je način oglaševanja, kjer je obvestilo
osvetljeno in vidno tudi ponoči,
– transparent je kos blaga ali drugega materiala ali
plošča z napisom ali sliko za javno izražanje, sporočanje ali
oglaševanje,
– oglasni pano je plošča, na katero se pritrdijo ali nalepijo oglasni plakati ali predmeti. Panoji so lahko prostostoječi ali pritrjeni na steno objekta.

Stran

4784 / Št. 63 / 18. 9. 1998

3. člen
Glede na velikost in obliko ločimo naslednje oglasne
objekte:
– jumbo panoje dimenzij 5,1 m x 2,4 m in 3 m x 4 m,
– prostostoječe in stenske oglasne table do velikosti
6 m2 ,
– obvestilne table do 0,5 m2,
– oglasna stojala velikosti do 0,5 m2,
– oglasne stebre,
– svetlobne panoje velikosti do 3 m2,
– transparente in zastave,
– oglasne table na kandelabrih velikosti do 1,1 m2,
– obvestilne table z označbo ulic do velikosti 0,1 m2
oziroma obvestilne table z označbo ulic na kandelabrih do
velikosti 0,2 m2.
III. POSTAVLJANJE OGLASNIH OBJEKTOV
4. člen
Stalne in začasne oglasne objekte je dovoljeno postavljati, pritrditi ali vgraditi na mestih, ki so določena v grafičnem prikazu območij, kjer je dovoljeno postavljanje oglasnih
objektov, ki je sestavni del odloka in je na vpogled na občinski upravi.
5. člen
Jumbo panoje lahko postavljajo in nanje nameščajo
obvestila in oglase le pravne in fizične osebe, ki so na
podlagi pogodbe z Občino Metlika pridobile pravico postavljanja in upravljanja (v nadaljnjem besedilu: izvajalec).
Ostale oglasne objekte na zemljiščih, ki so v lasti občine, lahko postavlja in upravlja z njimi pravna ali fizična oseba, ki jo pooblasti občina.
Po prenehanju pravice postavljanja in upravljanja oglasnega objekta, ga mora izvajalec v roku 8 dni odstraniti.
Kolikor se le-ta ne odstrani v predpisanem roku, ga na
njegove stroške odstrani občina.
6. člen
Stalne in prenosne oglasne objekte lahko postavijo
tudi pravne osebe in posamezniki na lastnih objektih oziroma na funkcionalnih zemljiščih, vendar le v skladu s tem
odlokom.
7. člen
Izvajalci so dolžni oglasne objekte redno vzdrževati in
jih po potrebi obnavljati. Na oglasnih objektih ter na plakatih,
ki so nameščeni na teh objektih, mora biti na vidnem mestu
označena firma oziroma ime izvajalcev.
IV. POGOJI ZA POSTAVITEV OGLASNIH OBJEKTOV
8. člen
Prostostoječih panojev ni možno postaviti ali pritrditi v
naslednjih primerih:
– če gre za kmetijska oziroma druga zemljišča, kjer bi
postavitev ovirala kmetijsko obdelavo ali vzdrževanje; izjemoma je dovoljena postavitev na parcelno mejo,
– če gre za zemljišča, ki so zavarovana kot naravno ali
kulturno območje ali je na njem zgrajen zavarovan objekt,
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– če gre za zemljišča, kjer je oviran pogled na značilno
veduto mesta, kompleks ali objekt,
– na zelenicah, v parkih ali zemljiščih, kjer bi postavitev
zakrila obstoječe ali načrtovane zelenice ali parke; izjemoma se dovoli le postavitev začasnih,
– če gre za zemljišča, kjer so že postavljene druge
obvestilne ali oglasne oznake, pa bi se z dodatno postavitvijo zmanjšala njihova sporočilnost,
– v cestnem svetu kategoriziranih cest, razen če se za
postavitev pridobi soglasje oziroma dovoljenje upravljalca
objekta,
– na mestih, kjer postavitev zakriva ostala javna obvestila,
– na mestih, kjer postavitev zakriva zavarovane ali nezavarovane javne objekte, obeležja, spomenike ali druge
pomembne objekte ali naprave,
– na javnih mestih (pločnikih, zelenicah), kjer bo postavitev ovirala osnovno namembnost površine,
– na površinah in objektih, kjer bi se zaradi tega zmanjšala prometna varnost zaradi zmanjšanja pozornosti voznika
ali zmanjšanja zaznavanja prometnih oznak,
– v večjih križiščih, ob cestnih priključkih,
– na površinah, ki služijo kot interventne poti.
9. člen
Fiksnih oglasnih objektov (tabel, panojev) ni možno
nameščati v naslednjih primerih:
– na zavarovanih objektih,
– na starejših objektih z značilno arhitekturno tipiko,
– na objektih, kjer bi pritrditev kvarila izgled objekta,
– na prodajnih kioskih, energetskih napravah, stebrih,
ograjah in drugih objektih in drevesih,
– na fasadah objektov, če velikost oglasnega objekta
presega 1/2 površine fasade.
10. člen
Za postavitev table ali panoja ob kategoriziranih cestah
ali mestnih ulicah je potrebno pridobiti soglasje upravljalca
teh cest.
11. člen
Z barvo kot oglasnim sporočilom je možno označiti
objekte ali dele objekta v soglasju vseh lastnikov in uporabnikov objekta in občine, ob upoštevanju estetskih kriterijev.
12. člen
Svetlobne panoje je dopustno postaviti ali namestiti le
znotraj ureditvenih območij naselij oziroma mesta Metlika.
Za vsako postavitev svetlobnega panoja daje soglasje občina.
V. OBLIKA IN VSEBINA OGLASNIH OBJEKTOV
13. člen
Največja dovoljena velikost oglasnih tabel in panojev je
6m2 (3 x 2), jumbo panojev pa 5,1 m x 2,4 m oziroma 3 m x
4 m. Oblika je lahko kvadratna ali pravokotna (pokončna ali
ležeča). Največja višina oglasne table ne sme presegati 1,7
m, skupna višina s podstavkom pa ne sme biti višja od 3 m.
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14. člen
Na enem mestu je lahko postavljeno več oglasnih panojev, ki morajo biti ločeni med seboj.
Manjše obvestilne table morajo biti združene tako, da
je na enem drogu ali kandelabru več enakih tabel. Na kandelabru je lahko poleg oglasne table tudi obvestilna tabla z
označbo ulic, ki mora biti pod oglasno tablo in enake širine
kot le-ta.
15. člen
Obveščanje in oglaševanje na oglasnih objektih se mora izvajati v skladu s sprejetimi moralnimi in družbenimi normami.
VI. IZDAJANJE DOVOLJENJ
16. člen
Za postavitev, vgraditev ali pritrditev stalnih in začasnih
oglasnih objektov je potrebno dovoljenje pristojnega organa
ter soglasje občine.
Za postavitev prenosnih oglasnih objektov je potrebna
priglasitev pristojnemu organu ter soglasje občine. Obvestilne table lahko postavlja samo od strani občine pooblaščena
organizacija, stroški postavitve in vzdrževanja bremenijo investitorja.
17. člen
Za postavitev oglasnih objektov je potrebno pridobiti
dovoljenje od organizacije za vzdrževanje cest, če le-ta posega v cestni svet ali postavitev vpliva na prometno varnost.
18. člen
Dovoljenje se izda za določen čas oziroma največ za
eno leto. Pred pretekom določenega časa, se dovoljenje
lahko prekliče, če to zahtevajo novo nastale prometne ali
druge razmere, če znak ni več primeren ali potreben, če se
primerno ne vzdržuje sam ali bližnja okolica, ali niso izpolnjeni drugi pogoji iz dovoljenja in soglasja občine.
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IX. KAZENSKA DOLOČBA
21. člen
Z denarno kaznijo od 30.000 do 100.000 SIT se
kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik:
1. če stalne oglasne objekte, ki služijo za opravljanje
storitev interesentom, postavlja in nanje namešča oglase in
plakate pravna ali fizična oseba, ki ni izvajalec,
2. če izvajalci redno ne vzdržujejo in po potrebi ne
obnavljajo oglasnih objektov,
3. če izvajalci na stalnem oglasnem objektu ne označijo naziva svoje firme,
4. kdor stalne in prenosne objekte postavlja tako, da
ovira promet, namembnost prostora in tako, da kazi videz
okolja,
5. kdor postavi, gradi oziroma pritrdi stalne oglasne
objekte brez dovoljenja oziroma soglasja pristojnega organa,
6. kdor postavi prenosne oglasne objekte brez priglasitve pristojnemu organu,
7. kdor namešča oglase ali napise o poslovni dejavnosti, ki so vgrajeni na stenah in na fasadah ter ne upoštevajo
fasadnih elementov zgradbe in maksimalne velikosti oglasne table, brez dovoljenja, za druge tovrstne oglase ali napise pa brez priglasitve pristojnemu organu,
8. kdor v nasprotju z določili tega odloka lepi in namešča oglase, plakate in transparente,
9. če izvajalci, pravne ali fizične osebe plakate, oglase
in transparente, ki niso primerni za nadaljnjo uporabo ali je
prenehal razlog, zaradi katerega so nameščeni, le-teh ne
odstranijo v predpisanem roku,
10. kdor poškoduje oglasne objekte.
Z denarno kaznijo od 10.000 do 30.000 SIT se kaznuje posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe, če stori
prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.

X. KONČNE DOLOČBE
VII. ODSTOPANJA
19. člen
Izjemoma je možno postaviti tudi oglasne objekte in
jumbo panoje izven lokacij določenih v grafičnem delu odloka, vendar le za določen čas in ob izjemnih prireditvah
(volitve, kulturne, športne in druge prireditve, ki promovirajo
občino), ob splošnih pogojih iz tega odloka.

22. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe oziroma služba komunalnega nadzora občine.
23. člen
Sestavni del odloka je grafični prikaz območij v občini,
kjer je dovoljena postavitev oglasnih objektov.

VIII. PREHODNA DOLOČBA
20. člen
Za vse oglasne objekte, ki so ob sprejetju tega odloka
že postavljeni, pritrjeni in izobešeni na območju občine, si
morajo investitorji pridobiti ustrezno dovoljenje in soglasje
občine, najkasneje v treh mesecih po sprejetju tega odloka.
Kolikor si investitor ne pridobi ustreznega dovoljenja in soglasja, oziroma ne krije stroškov vzdrževanja, občina po
predhodnem obvestilu in določitvi roka za odstranitev oziroma pokritja stroškov vzdrževanja, odstrani oglasne objekte
na stroške investitorja.

24. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-13/98
Metlika, dne 27. avgusta 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Metlika
Jože Mihelčič l. r.
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MORAVSKE TOPLICE
2948.

Uradni list Republike Slovenije
Št. 267/98
Moravske Toplice, dne 8. septembra 1998.

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov
Občinskega sveta občine Moravske Toplice

Predsednik
Občinskega sveta
občine Moravske Toplice
Štefan Kuhar l. r.

Na podlagi 22. in 23. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 in 70/95)
ter 20. člena statuta Občine Moravske Toplice je Občinski
svet občine Moravske Toplice na seji dne 8. septembra
1998 sprejel

2949.
ODLOK
o določitvi volilnih enot za volitve članov
Občinskega sveta občine Moravske Toplice
1. člen
Ta odlok določa volilne enote za volitve članov Občinskega sveta občine Moravske Toplice, število članov, ki se
volijo v posamezni enoti in ureja druga vprašanja v zvezi z
oblikovanjem volilnih enot.
2. člen
Občinski svet občine Moravske Toplice šteje sedemnajst članov.
Za volitve članov občinskega sveta se občina razdeli na
štiri volilne enote.
V treh volilnih enotah volijo občani petnajst članov, v
posebni volilni enoti volijo pripadniki madžarske narodne
skupnosti dva člana občinskega sveta.
1. volilna enota Martjanci obsega:
Krajevno skupnost Martjanci z naseljem Martjanci,
Krajevno skupnost Andrejci z naseljem Andrejci,
Krajevno skupnost Krnci z naseljem Krnci,
Krajevno skupnost Noršinci z naseljem Noršinci,
Krajevno skupnost Sebeborci z naseljem Sebeborci in
Krajevno skupnost Selo – Fokovci z naseljema Selo in
Fokovci.
Voli se pet članov.
2. volilna enota Bogojina obsega:
Krajevno skupnost Bogojina z naselji Bogojina, Bukovnica in Ivanci,
Krajevno skupnost Filovci z naseljem Filovci,
Krajevno skupnost Motvarjevci z naseljem Motvarjevci
in
Krajevno skupnost Prosenjkovci z naselji Prosenjakovci, Berkovci, Čikečka vas, Ivanjševci, Pordašinci in Središče.
Voli se pet članov.
Volilna enota Moravske Toplice obsega:
Krajevno skupnost Moravske Toplice z naseljem Moravske Toplice,
Krajevno skupnost Ivanovci z naseljem Ivanovci,
Krajevno skupnost Ratkovci z naselji Ratkovci, Kančevci in Lončarovci.
Krajevno skupnost Tešanovci z naselji Tešanovci, Lukačevci, Mlajtinci, Suhi vrh in Vučja Gomila.
Voli se pet članov.
4. volilna enota – madžarska narodnost
Volilna enota obsega območje cele občine.
Volita se dva člana, pripadnika madžarske narodne
skupnosti.
3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Spremembe in dopolnitve sklepa o imenovanju
občinske volilne komisije

Na podlagi 33. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) ter 20.
člena statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št.
33/95, 60/95 in 23/96) je Občinski svet občine Moravske
Toplice na seji dne 8. 9. 1998 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
SKLEPA
o imenovanju občinske volilne komisije
1
V sklepu o imenovanju občinske volilne komisije (Uradni list RS, št. 70/94 in 72/94) se črta besedilo, ki določa,
da je sedež Občinske volilne komisije občine Moravske
Toplice in Posebne občinske volilne komisije občine Moravske Toplice za volitve članov občinskega sveta – predstavnikov madžarske narodnosti v sejni sobi hotela Termal v Moravskih Toplicah, Martjanci, in se nadomesti z novim besedilom:
– sedež Občinske volilne komisije občine Moravske
Toplice je urad Občine Moravske Toplice, Moravske Toplice, Kranjčeva ul. 3, Moravske Toplice,
– sedež Posebne občinske volilne komisije občine Moravske Toplice za volitve članov občinskega sveta – predstavnikov madžarske narodnosti je urad Občine Moravske
Toplice, Moravske Toplice, Kranjčeva ul. 3, Moravske Toplice.
2
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 266/98
Moravske Toplice, dne 8. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Moravske Toplice
Štefan Kuhar l. r.

MURSKA SOBOTA
2950.

Spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine
Murska Sobota

Na podlagi 23. in 154. člena statuta Mestne občine
Murska Sobota (Uradni list RS, št. 28/95, 21/96 in 8/97)
je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne
8. septembra 1998 sprejel
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SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Mestne občine Murska Sobota
1. člen
Drugi stavek drugega odstavka 8. člena statuta Mestne
občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 28/95, 21/96 in
8/97) se spremeni in glasi: V zgornji krožnici je napis “Mestna občina Murska Sobota”, v sredini pečata je grb mestne
občine, pod grbom pa je napis “Murska Sobota”.
V prvem stavku tretjega odstavka tega člena se črta
besedica “lahko”.
2. člen
Prvi stavek prvega odstavka 12. člena se spremeni in
glasi:
“V mestni občini so ustanovljeni kot pravne osebe javnega prava naslednji ožji deli občine:”
3. člen
V 14. členu statuta se v 6. točki črta tretja alinea.
4. člen
V 15. členu se črta zadnja alinea prvega odstavka.
5. člen
Prvi odstavek 19. člena se dopolni tako, da glasi:
“Organi mestne občine so mestni svet, župan, nadzorni odbor, mestna uprava in občinska volilna komisija.”
6. člen
Besedilo 20. člena se spremeni in glasi: “Mestni svet,
župan, nadzorni odbor in občinska volilna komisija se volijo
za štiri leta.”
7. člen
V 23. členu statuta
– črta se štiriindvajseta alinea,
– na koncu petindvajsete alinee se doda naslednje
besedilo: “kolikor s tem statutom ali odlokom mestnega
sveta za to ni pooblaščen župan,”
– črta se sedemindvajseta alinea in nadomesti z naslednjim besedilom: “- na predlog župana sprejema akte s
področja zaščite, reševanja in pomoči,”
– črta se osemindvajseta alinea.
8. člen
Besedilo 37. člena se spremeni tako, da glasi:
“Župan predstavlja in zastopa občino.
Župan predlaga mestnemu svetu v sprejem proračun
občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz
pristojnosti mestnega sveta, skrbi za izvajanje odločitev mestnega sveta ter izdaja akte, s katerimi se urejajo posamezna
vprašanja delovanja mestne uprave. Odloke in druge akte iz
pristojnosti mestnega sveta lahko predloži tudi vsak posamezen član mestnega sveta, razen proračuna in zaključnega računa ter drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu
občine določeno, da jih sprejema mestni svet na predlog
župana.
Župan skrbi za izvajanje predpisov s področja zaščite,
reševanja in pomoči, v ta namen sprejema ustrezne sklepe
in predlaga mestnemu svetu v sprejem potrebne akte. Župan sprejema akte ter ukrepe v vojnem stanju, če se mestni
svet ne more sestati.”
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9. člen
V 43. členu se za besedilom “Nadzorni odbor” doda
besedilo: “je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V
okviru svojih pristojnosti nadzorni odbor:”.
Dodajo se novi drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek, ki glasijo:
“Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti
poslovanja pristojnih organov, organov in organizacij porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem in
ocenjevanje učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih proračunskih sredstev.
Nadzorni odbor sprejme v začetku vsakega koledarskega leta letni načrt dela za tekoče leto, v katerem se
opredelijo konkretne naloge nadzornega odbora in oblike
nadzora posamezne proračunske postavke. S programom
nadzorni odbor seznani mestni svet in župana. Poleg zadev
iz programa dela mora nadzorni odbor obvezno obravnavati
zadeve, ki jih s sklepom predlaga mestni svet ali župan.
Nadzorni odbor obvešča mestni svet v obliki pisnega
poročila, ki vsebuje predvsem ugotovitve o skladnosti ravnanja, mnenja in navodila za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti ter predloge ukrepov za zagotovitev zakonitosti oziroma skladnosti ravnanja. Mestni svet, župan ter organi porabnikov proračunskih sredstev so poročilo dolžni obravnavati in upoštevati predloge in priporočila, v skladu s svojimi
pristojnostmi.
Nadzorni odbor ima svoj poslovnik, s katerim se uredi
organizacija in način dela.
Delo nadzornega odbora je javno.”
Dosedanji drugi odstavek postane sedmi odstavek.
10. člen
V drugem odstavku 44. člena se doda besedilo: “Člane nadzornega odbora razrešuje mestni svet, na predlog
nadzornega odbora. Članstvo v nadzornem odboru preneha
z dnem razrešitve. Glede razrešitve nadzornega odbora se
uporabljajo zakonski razlogi za predčasno prenehanje mandata članu občinskega sveta. Mandat nadzornega odbora
traja 4 leta in je vezan na mandat mestnega sveta.”
V tretjem odstavku 44. člena se za besedo “sveta”
doda besedilo “župan, podžupana, člani svetov ožjih delov
občine, tajnik občine”. V istem odstavku se črta besedilo “in
drugi javni uslužbenci”.
Dodata se novi četrti in peti odstavek, ki glasita:
“Prvo sejo nadzornega odbora skliče predsednik mestnega sveta, ki predlaga članom nadzornega odbora izvolitev
predsednika. Predsednika izvolijo in razrešijo člani nadzornega odbora. Nadzorni odbor predstavlja predsednik.
Nadzorni odbor sprejema odločitve z večino glasov
vseh članov.”
11. člen
Doda se novi 45. člen, ki glasi:
“Posamezne strokovne naloge nadzora lahko opravi
izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje
mestni svet.
Član nadzornega odbora se mora izločiti iz obravnave
in odločanja o zadevi, pri kateri je z odgovorno osebo nadzorovane osebe v ožjem sorodstvu, če je član upravljanja
javnega zavoda ali podjetja nadzorovane osebe, ali če je v
obdobju enega leta, računano od datuma pregleda za nazaj,
za nadzorovano osebo opravljal delo po pogodbi.”
12. člen
Črta se poglavje “5. Štab civilne zaščite” ter dosedanji
45. člen statuta.
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13. člen
Za novim 45. členom se doda besedilo: “5. Mestna
uprava” ter dosedanji členi od 64. do vključno 76., ki se
preštevilčijo.
14. člen
V dosedanjem 64. členu (novi 46. člen) se črta drugi
odstavek in doda novi odstavek, ki glasi:
“Predstojnik mestne uprave je župan, delo mestne uprave pa neposredno vodi tajnik občine, ki ga imenuje in razrešuje župan. Tajnik občine je za svoje delo odgovoren županu občine.”
15. člen
Dosedanji 65. člen se črta.
16. člen
Črta se peta alinea prvega odstavka dosedanjega 66.
člena (novi 47. člen).
V tem členu se dodata nova odstavka, ki glasita:
“Mestna uprava opravlja nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja
zadeve iz svoje pristojnosti.
Za opravljanje nadzorstva iz prejšnjega odstavka se v
okviru mestne uprave ustanovi občinska inšpekcija. Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravljajo občinski inšpektorji, kot delavci s posebnimi pooblastili.”
17. člen
Dosedanji 67. člen (novi 48. člen) se spremeni in
glasi: “Upravo sestavlja več organov mestne uprave.
Tajnik občine lahko pooblasti za posamezne naloge v
zvezi z njihovim vodenjem predstojnike teh organov, katere
imenuje in razrešuje župan. Vprašanja v zvezi z vodenjem
mestne uprave, vodenjem posameznih organov mestne uprave, imenovanjem, nazivih in razrešitvi predstojnikov teh organov ter njihovih pooblastilih in odgovornosti se uredijo
natančneje s posebnim odlokom, ki ureja organizacijo in
delovno področje mestne uprave.
O sporih o pristojnosti med organi mestne uprave odloča župan.
O izločitvi predstojnika organa mestne uprave ali zaposlenega v mestni upravi odloča tajnik občine, ki v primeru
izločitve predstojnika organa mestne uprave o stvari odloči,
če je predstojnik pooblaščen za odločanje v upravnih stvareh.
O izločitvi tajnika občine ali župana odloča mestni svet,
ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.”
18. člen
V zadnjem odstavku dosedanjega 68. člena (novi 49.
člen) se besedilo “tajnik mestne uprave” spremeni in glasi:
“tajnik občine”.
Dosedanji členi 69., 70., 71., 72. in 73. postanejo
50., 51., 52., 53. in 54. člen.
19. člen
Besedilo dosedanjega 74. člena se črta. Novo besedilo 55. člena se glasi:
“Občina se lahko odloči, da ustanovi z drugimi občinami enega ali več organov skupne občinske uprave, po postopku in na način, ki je določen z zakonom.”
Vsi nadaljnji členi statuta se preštevilčijo.
20. člen
Naslov poglavja “8. Mestne četrti in krajevne skupnosti” se spremeni in glasi: “7. Ožji deli občine – mestne četrti
in krajevne skupnosti”.
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21. člen
Besedilo dosedanjega 77. člena se črta; novo besedilo tega člena se glasi:
“Na območju mestne občine so ustanovljeni ožji deli
občine – mestne četrti in krajevne skupnosti.”
22. člen
78. člen se spremeni in glasi:
“Ožji deli občine imajo statut. statute sprejmejo sveti
ožjih delov občine.”
23. člen
Besedilo dosedanjega 79. člena se spremeni in glasi:
“Ožji del občine opravlja naloge, ki se pretežno nanašajo na njegove prebivalce, in ki so mu prenesene v izvajanje s tem statutom, in sicer:
– naloge, ki se nanašajo na lokalne javne službe,
– vzdrževanje krajevnih cest in drugih javnih površin,
– upravljanje s premoženjem, namenjenim za potrebe
krajevnega prebivalstva,
– pospeševanje kulturne in drugih družbenih dejavnosti.
Podrobneje se naloge, ki se prenašajo v izvajanje ožjim
delom občine, določijo z odlokom.”
24. člen
80. člen se črta.
25. člen
V dosedanjem 83. členu se doda novi drugi odstavek,
ki glasi:
“Število članov sveta ožjih delov določi mestni svet.”
26. člen
Na koncu dosedanjega 84. člena se doda naslednje
besedilo: “Svet sprejema odločitve z večino glasov navzočih
članov, veljavno pa sklepa, če je na seji navzoča večina
članov sveta.”
27. člen
Besedilo dosedanjega 86. člena se črta. Novo besedilo tega člena glasi:
“Mestni svet lahko s spremembo statuta ustanovi, ukine ožji del občine ali spremeni njegovo območje. Sprememba statuta, s katero se ukine ožji del občine oziroma spremeni njegovo območje, lahko začne veljati šele po izteku
mandata sveta ožjega dela občine.
Pobudo za ustanovitev ožjih delov občine ali za spremembo njihovih območij lahko da zbor krajanov ali 5% volilnih upravičencev dela občine. Mestni svet mora pobudo
obvezno obravnavati.
Pred ustanovitvijo ožjih delov občine ali pred spremembo njihovih območij mora mestni svet na zborih krajanov ali
na referendumu ugotoviti interes prebivalcev posameznih
območij v občini, kjer naj bi bili ustanovljeni ožji deli občine.
Ugotavljanje interesa se nanaša na ime in območje ožjega
dela občine.
Pri notranji členitvi mora mestni svet upoštevati zemljepisne, zgodovinske, gospodarske, upravne, kulturne in druge značilnosti območja.”
28. člen
Besedilo dosedanjega 87. člena se črta. Novo besedilo tega člena glasi:
“Svet ožjega dela občine lahko mestnemu svetu predlaga odločitve, ki se nanašajo na ožji del občine. Mestni svet
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mora pred sprejetjem odločitve, ki se nanaša na ožji del
občine, pridobiti mnenje sveta ožjega dela občine.
Župan ima pravico biti navzoč in razpravljati na sejah
sveta ožjega dela občine brez pravice glasovanja.
29. člen
Doda se novi 85. člen, ki glasi:
“Ožji del občine je pravna oseba javnega prava.
V pravnem prometu nastopa ožji del občine v okviru
nalog, ki so določene s tem statutom oziroma z odlokom iz
drugega odstavka dosedanjega 79. člena.
Ožji del občine zastopa predsednik njegovega sveta.
Pravni posli nad 30% vrednostjo letnega finančnega načrta
posameznega ožjega dela občine, ki jih sklene ožji del občine, so veljavni le ob soglasju župana.
Ožji del občine odgovarja za svoje obveznosti z vsem
svojim premoženjem. Za obveznosti ožjega dela občine subsidiarno odgovarja občina.
Če ožji del občine preneha obstajati, ali če mu preneha
pravna subjektiviteta, njegove pravice in obveznosti preidejo
na občino oziroma na nove ožje dele občine z lastnostjo
pravne osebe, ki nastanejo z združitvijo ali z razdružitvijo
prejšnjih ožjih delov občine.”
30. člen
Doda se novi 86. člen, ki glasi:
“Delovanje ožjega dela občine se financira iz občinskega proračuna, s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih
oseb, s plačili za storitve, s samoprispevkom in s prihodki
od premoženja ožjega dela občine. Podrobnejši način financiranja in kriteriji za financiranje ožjih delov iz občinskega
proračuna se opredeli z odlokom. Ožji del občine se ne sme
zadolževati. Prihodki in odhodki ožjega dela občine morajo
biti zajeti v njegovem finančnem načrtu, ki je sestavni del
občinskega proračuna. Postopek vkjučitve finančnega načrta ožjega dela v občinski proračun se uredi s posebnim
aktom mestnega sveta.
Nadzor nad delovanjem ožjih delov občine opravlja
nadzorni odbor mestne občine. Nadzorni odbor opravlja
redne preglede poslovanja ožjih delov občine na lastno
pobudo oziroma na zahtevo mestnega sveta.”
31. člen
Dosedanji 88. in 89. člen se črtata. Namesto tega se
doda novi 87. člen, ki glasi:
“Na območju mestne občine se kot javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki,
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
5. javna snaga in čiščenje javnih površin,
6. urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih
površin, peš poti, drugih javnih poti in otroških igrišč,
7. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
8. javna razsvetljava,
9. plakatiranje in okraševanje naselij,
10. urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna
dejavnost,
11. urejanje lokalnih cest,
12. deratizacija, dezinfekcija in dezinsekcija,
13. mestno kopališče,
14. mestno tržnico,
15. upravljanje in vzdrževanje stanovanjskega fonda,
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16. vzdrževanje parkov, zelenic in poti ter vseh drugih
zelenih površin,
17. oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba
naselij s požarno vodo v javni rabi,
18. urejanje odprtih in pokritih javnih parkirišč,
19. upravljanje, vzdrževanje in obnova vodopreskrbovalnih objektov in naprav,
20. upravljanje, vzdrževanje in obnova kanalizacijskih
in ostalih objektov in naprav, namenjenih opravljanju javnih
služb,
21. urejanje in vzdrževanje prometne signalizacije in
prometnih režimov ter parkiranja,
22. varstvo pred požarom,
23. druge dejavnosti s področja varstva okolja, ki so v
pristojnosti mestne občine,
24. upravljanje, vzdrževanje, obnova športnih objektov
in naprav,
25. oskrba s toplotno energijo in plinifikacija,
26. gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
27. druge dejavnosti, v skladu z zakoni in odloki mestnega sveta.
Javne službe iz prejšnjega odstavka se opravljajo na
celotnem območju mestne občine, če z odlokom za posamezno javno službo ni določeno drugače.
32. člen
V prvem odstavku dosedanjega 90. člena se besedilo
“iz prejšnjih dveh členov” črta in nadomesti z: “iz prejšnjega
člena”.
Besedilo drugega odstavka tega člena se spremeni in
glasi: “Mestna občina lahko prenese upravljanje določenih
javnih služb na ožje dele občine.”
33. člen
Dosedanji 95. člen se dopolni z novim tretjim odstavkom, ki glasi:
“Pristojnosti in način dela sklada se določi z aktom o
njegovi ustanovitvi.”
34. člen
Črtajo se 94., 96., 100. in 118. člen statuta.
35. člen
Tretji odstavek dosedanjega 97. člena se spremeni in
glasi:
“Mestna občina svoje premoženje lahko poveča s pridobitvijo in odtujitvijo premičnin in nepremičnin. O pridobitvi
in odtujitvi premičnega premoženja ter o pridobitvi nepremičnega premoženja odloča župan mestne občine. Za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči sprejme mestni svet letni
program, na podlagi katerega župan mestne občine sklepa
pogodbe o pridobitvi in odtujitvi stavbnih zemljišč. Zmanjšanje premoženja je možno praviloma le odplačno, razen v
izjemnih primerih, ko gre za brezplačen prenos oziroma
podaritev, če gre za humanitarne, izobraževalne, vzgojnovarstvene, kulturne ali druge tovrstne namene ali potrebe
ožjih delov občine. O brezplačni odtujitvi premoženja odloča
mestni svet. V primeru prodaje premoženja postane kupnina
del premoženja mestne občine.”
36. člen
Na koncu petega odstavka dosedanjega 112. člena se
pika spremeni v vejico in doda naslednje besedilo: “oziroma
kot to določa zakon.”
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37. člen
V prvem odstavku dosedanjega 116. člena se črta
peta alinea.

Volilna enota obsega območje cele občine.
V tej volilni enoti pripadniki romske skupnosti volijo
enega člana mestnega sveta.

38. člen
V prvem odstavku dosedanjega 117. člena se dodajo
nove osma, deveta in deseta alinea, ki glasijo:
– sredstva požarne takse,
– prihodki stanovanjskega sklada,
– prihodki, ustvarjeni z gospodarjenjem s stavbnimi
zemljišči.
Ostale alinee ostanejo nespremenjene.

2. člen
Za volitve župana Mestne občine Murska Sobota je
volilna enota območje mestne občine.

39. člen
Za dosedanjim 156. členom se doda novi člen, ki
glasi:
“Mestne četrti v mestu Murska Sobota so pravne naslednice dosedanjih krajevnih skupnosti.
Ožji deli občine morajo svoje statute uskladiti z določbami tega statuta v roku 2 mesecev.”

4. člen
Volitve člana mestnega sveta, predstavnika romske
skupnosti, vodi in izvaja posebna volilna komisija Mestne
občine Murska Sobota.

40. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta pričnejo veljati
naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00103-1/98
Murska Sobota, dne 8. septembra 1998.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Murska Sobota
Rudolf Horvat, dipl. jur. l. r.

2951.

3. člen
Volitve v mestni svet in župana vodi in izvaja občinska
volilna komisija Mestne občine Murska Sobota.

5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta
Mestne občine Murska Sobota (Uradne objave, št. 6, z dne
20. 10. 1994).
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za izvedbo
lokalnih volitev v letu 1998.
Št. 00602-2/98
Murska Sobota, dne 8. septembra 1998.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Murska Sobota
Rudolf Horvat, dipl. jur. l. r.

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov
mestnega sveta in župana Mestne občine
Murska Sobota

Na podlagi 22., 23. in 117. člena zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95)
ter 23. in 26. člena statuta Mestne občine Murska Sobota
(Uradni list RS, št. 28/95, 21/96 in 8/97) je Mestni svet
mestne občine Murska Sobota na seji dne 8. septembra
1998 sprejel

ODLOK
o določitvi volilnih enot za volitve članov
mestnega sveta in župana Mestne občine
Murska Sobota
1. člen
Za izvedbo volitev članov Mestnega sveta mestne občine Murska Sobota, ki šteje šestindvajset članov, se določijo
naslednje volilne enote:
1. Volilna enota 1, ki zajema območje mestne četrti
Center Murska Sobota.
V volilni enoti se voli sedem članov mestnega sveta.
2. Volilna enota 2, ki zajema območje mestnih četrti
Ledava, Park, Partizan in Turopolje Murska Sobota.
V volilni enoti se voli devet članov mestnega sveta.
3. Volilna enota 3, ki zajema območje krajevnih skupnosti Bakovci, Černelavci, Krog, Markišavci, Nemčavci in
Rakičan.
V volilni enoti se voli devet članov mestnega sveta.
4. Volilna enota 4 – predstavnik romske skupnosti.

2952.

Odlok o določitvi števila članov svetov ožjih
delov ter določitvi volilnih enot za volitve članov
svetov ožjih delov Mestne občine Murska
Sobota

Na podlagi 19.a člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, št.
45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94,
14/95; 20/95, 73/95 – odločba US, 9/96 – odločba US,
39/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97
in 10/98), 23. in 83. člena statuta Mestne občine Murska
Sobota (Uradni list RS, št. 28/95, 21/96 in 8/97) ter
soglasij svetov krajevnih skupnosti Bakovci, Černelavci,
Krog, Markišavci, Nemčavci in Rakičan ter svetov mestnih
četrti Center, Ledava, Park, Partizan in Turopolje Murska
Sobota o določitvi volilnih enot, je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 8. septembra 1998 sprejel

ODLOK
o določitvi števila članov svetov ožjih delov ter
določitvi volilnih enot za volitve članov svetov
ožjih delov Mestne občine Murska Sobota
1. člen
S tem odlokom se določa število članov svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti (ožjih delov) ter določa število
in območja volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih
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skupnosti in mestnih četrti in število članov, ki se volijo po
volilnih enotah.
2. člen
Svet krajevne skupnosti Bakovci šteje sedem članov.
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Bakovci se
določi ena volilna enota, ki obsega območje naselja Bakovci.
3. člen
Svet krajevne skupnosti Černelavci šteje dvanajst članov.
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Černelavci
se določi šest volilnih enot.
1. volilna enota obsega naselje oziroma del naselja
Černelavci, in sicer ulice:
Gorička: neparne številke od 69 do 81 in parne številke od 36 do 150, Jurčičeva, Ledavska, Tavčarjeva, Travniška, Zadružna: neparne številke od 5 do 29 in parne
številke od 18 do 34 in Dolga: hišna št. 17.
V prvi volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne
skupnosti.
2. volilna enota obsega naselje oziroma del naselja
Černelavci, in sicer ulice:
Gorička: neparne številke 1 do 65 in parne številke od
2 do 30, Dolga: vse številke, razen št. 17, Črtomirova,
Dalmatinova, Gajeva, Gederovska, Liškova, Slovenska in
Zadružna: parne številke od 2 do 12.
V drugi volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne
skupnosti.
3. volilna enota obsega naselje oziroma del naselja
Černelavci, in sicer ulici:
Kranjčeva in Pušča.
V tretji volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne
skupnosti.
4. volilna enota obsega naselje Kupšinci.
V četrti volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne
skupnosti.
5. volilna enota obsega naselje Polana.
V peti volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne
skupnosti.
6. volilna enota obsega naselje Veščica.
V šesti volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne
skupnosti.
4. člen
Svet krajevne skupnosti Krog šteje sedem članov.
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Krog se
določijo 3 volilne enote.
1. volilna enota obsega naselje oziroma del naselja
Krog, in sicer ulice:
Dobelska, Linhartova, Murska: neparne št. od 49 do
125 in parne št. od 54 do 124, Plečnikova: neparne št. od
15 do 79 in parne št. od 18 do 88, Rožna in Ulica ob
Ložiču.
V prvi volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne
skupnosti.
2. volilna enota obsega naselje oziroma del naselja
Krog, in sicer ulice:
Murska: neparne št. od 9 do 47 in parne št. od 2 do
52, Brodarska, Murnova, Plečnikova: neparne št. od 1 do
13 in parne št. od 2 do 16, Ravenska, Trubarjeva in Vodnikova.
V drugi volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne
skupnosti.
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3. volilna enota obsega naselje Satahovci.
V tretji volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne
skupnosti.
5. člen
Svet krajevne skupnosti Markišavci šteje pet članov.
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Markišavci
se določi ena volilna enota, ki obsega območje naselja
Markišavci.
6. člen
Svet krajevne skupnosti Nemčavci šteje pet članov.
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Nemčavci
se določi ena volilna enota, ki obsega območje naselja
Nemčavci.
7. člen
Svet krajevne skupnosti Rakičan šteje sedem članov.
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Rakičan se
določi ena volilna enota, ki obsega območje naselja Rakičan.
8. člen
Svet mestne četrti Center Murska Sobota šteje sedem
članov.
Za volitve članov Sveta mestne četrti Center M. Sobota
se določi ena volilna enota, ki obsega območje mestne
četrti Center M. Sobota.
9. člen
Svet mestne četrti Ledava M. Sobota šteje sedem članov.
Za volitve članov Sveta mestne četrti Ledava M. Sobota
se določi ena volilna enota, ki obsega območje mestne
četrti Ledava M. Sobota.
10. člen
Svet mestne četrti Park M. Sobota šteje sedem članov.
Za volitve članov Sveta mestne četrti Park M. Sobota
se določi ena volilna enota, ki obsega območje mestne
četrti Park M. Sobota.
11. člen
Svet mestne četrti Partizan M. Sobota šteje sedem
članov.
Za volitve članov Sveta mestne četrti Partizan M. Sobota se določi ena volilna enota, ki obsega območje mestne
četrti Partizan M. Sobota.
12. člen
Svet mestne četrti Turopolje M. Sobota šteje sedem
članov.
Za volitve članov Sveta mestne četrti Turopolje M. Sobota se določi ena volilna enota, ki obsega območje mestne
četrti Turopolje M. Sobota.
13. člen
Volitve v svete krajevnih skupnosti in mestnih četrti
izvajajo občinska volilna komisija in volilne komisije krajevnih
skupnosti oziroma mestnih četrti, v skladu z določili zakona
o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94
in 70/95).
14. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka prenehajo veljati: odlok
o določitvi števila članov svetov KS Markišavci in Nemčavci

Stran

4792 / Št. 63 / 18. 9. 1998

in določitvi volilnih enot za volitve članov svetov teh KS
(Uradni list RS, št. 20/96), odlok o določitvi števila članov
svetov mestnih četrti v mestu Murska Sobota in določitvi
volilnih enot za volitve članov svetov mestnih četrti (Uradni
list RS, št. 26/96) ter sklepi KS: Bakovci, Černelavci, Krog
in Rakičan o določitvi števila članov svetov KS in volilnih
enot (Uradni list RS, št. 20/96), ki so veljali za prve volitve v
svete KS oziroma mestnih četrti v Mestni občini Murska
Sobota.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00608-1/98
Murska Sobota, dne 8. septembra 1998.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Murska Sobota
Rudolf Horvat, dipl. jur. l. r.

2953.

Sklep o javni razgrnitvi odloka o sprejetju
zazidalnega načrta za obrtno transportno cono
ob Markišavci cesti v Murski Soboti

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in
71/93) ter 23. člena statuta Mestne občine Murska Sobota
(Uradni list RS, št. 28/95, 21/96 in 8/97) je Mestni svet
mestne občine Murska Sobota na seji dne 8. septembra
1998 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi odloka o sprejetju zazidalnega
načrta za obrtno transportno cono ob Markišavci
cesti v Murski Soboti
I
Javno se razgrne odlok o sprejetju zazidalnega načrta
za obrtno transportno cono ob Markišavci cesti v Murski
Soboti, ki ga je pod številko projekta 110/98-ZN/MS izdelal Rating atelje za projektiranje in inženiring, Ratnik inž.
Oto, s.p., Šercerjevo naselje 18, Murska Sobota.
II
Osnutek zazidalnega načrta se razgrne v prostorih
Mestne občine Murska Sobota, oddelek za infrastrukturo,
okolje in prostor ter gospodarske javne službe (vhod III, 2
nadstropje) ter na sedežu mestnih četrti mesta Murska Sobota. Javna razgrnitev traja 30 dni od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije. V času javne razgrnitve zazidalnega načrta bo organizirana javna razprava (obravnava),
kraj in čas le-te bo določen naknadno.
III
V času javne razgrnitve lahko dajo vse pravne ali fizične
osebe oziroma vsi zainteresirani ali prizadeti pisne pripombe
k osnutku zazidalnega načrta na Oddelek za infrastrukturo,
okolje in prostor ter gospodarske javne službe Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska
Sobota (III. vhod, 2. nadstropje, soba št. 20).
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Št. 35003-22/98
Murska Sobota, dne 8. septembra 1998.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Murska Sobota
Rudolf Horvat, dipl. jur. l. r.

2954.

Sklep o javni razgrnitvi odloka o sprejetju
ureditvenega načrta za delitev javnih površin na
funkcionalna zemljišča in druge javne površine v
Murski Soboti

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in
71/93) ter 23. člena statuta Mestne občine Murska Sobota
(Uradni list RS, št. 28/95, 21/96 in 8/97) je Mestni svet
mestne občine Murska Sobota na seji dne 8. septembra
1998 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi odloka o sprejetju ureditvenega
načrta za delitev javnih površin na funkcionalna
zemljišča in druge javne površine v Murski
Soboti
I
Javno se razgrne odlok o sprejetju ureditvenega načrta
za delitev javnih površin na funkcionalna zemljišča in druge
javne površine v Murski Soboti, ki ga je pod številko projekta
18/98-MS izdelala družba ZEU-NI, d.o.o., Murska Sobota,
Staneta Rozmana 5, Murska Sobota.
II
Osnutek ureditvenega načrta se razgrne v prostorih
Mestne občine Murska Sobota, oddelek za infrastrukturo,
okolje in prostor ter gospodarske javne službe (vhod III, 2.
nadstropje) ter na sedežu mestnih četrti mesta Murske Sobote. Javna razgrnitev traja 30 dni od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije. V času javne razgrnitve ureditvenega načrta bo organizirana javna razprava (obravnava),
kraj in čas le-te bo določen naknadno.
III
V času javne razgrnitve lahko dajo vse pravne ali fizične
osebe oziroma vsi zainteresirani ali prizadeti pisne pripombe
k osnutku ureditvenega načrta na Oddelek za infrastrukturo,
okolje in prostor ter gospodarske javne službe Mestne uprave mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska
Sobota (III. vhod, 2. nadstropje, soba št. 20).
Št. 35003-21/98
Murska Sobota, dne 8. septembra 1998.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Murska Sobota
Rudolf Horvat, dipl. jur. l. r.
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2955.

Sklep o javni razgrnitvi odloka o sprejetju
lokacijskega načrta za čistilno napravo v naselju
Bakovci

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in
71/93) ter 23. člena statuta Mestne občine Murska Sobota
(Uradni list RS, št. 28/95, 21/96 in 8/97) je Mestni svet
mestne občine Murska Sobota na seji dne 8. septembra
1998 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi odloka o sprejetju lokacijskega
načrta za čistilno napravo v naselju Bakovci
I
Javno se razgrne odlok o sprejetju lokacijskega načrta
za čistilno napravo v naselju Bakovci, ki ga je pod številko
projekta 9/98-LN izdelala družba ZEU-NI, d.o.o., Murska
Sobota, Staneta Rozmana 5, Murska Sobota.
II
Osnutek lokacijskega načrta se razgrne v prostorih
Mestne občine Murska Sobota, oddelek za infrastrukturo,
okolje in prostor ter gospodarske javne službe (vhod III, 2.
nadstropje) ter na sedežu Krajevne skupnosti Bakovci (vaški
dom). Javna razgrnitev traja 30 dni od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije. V času javne razgrnitve lokacijskega načrta bo organizirana javna razprava (obravnava),
kraj in čas le-te bo določen naknadno.
III
V času javne razgrnitve lahko dajo vse pravne ali fizične
osebe oziroma vsi zainteresirani ali prizadeti pisne pripombe
k osnutku ureditvenega načrta na Oddelek za infrastrukturo,
okolje in prostor ter gospodarske javne službe Mestne uprave mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska
Sobota (III. vhod, 2. nadstropje, soba št. 20).
Št. 35005-12/98
Murska Sobota, dne 8. septembra 1998.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Murska Sobota
Rudolf Horvat, dipl. jur. l. r.

NOVO MESTO
2956.

Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v
Mestni občini Novo mesto

Na podlagi 37. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 8/96 in 68/96,
58/98) izdajam

PRAVILNIK
o dodeljevanju socialnih pomoči v Mestni občini
Novo mesto
1. člen
S tem pravilnikom Mestna občina Novo mesto določa
kriterije in postopke dodelitve socialnih pomoči, ki jih orga-
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nizira in izvaja Center za socialno delo Novo mesto v skladu
z določili vsakoletnega rednega pogodbenega razmerja.
Do občinske socialne pomoči so upravičeni občani
Mestne občine Novo mesto, ki imajo v njej stalno prebivališče in jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno
potrebna pomoč občine, izkoristili pa so že vse zakonske
možnosti za rešitev socialne stiske.
Upravičenci socialne pomoči so:
– občan, ki je upravičen do denarne pomoči kot edinega vira za preživljanje oziroma je prejemnik denarnega dodatka po zakonu o socialnem varstvu,
– družina, ki prejema denarni dodatek.
2. člen
Občinska socialna pomoč po tem pravilniku je enkratna denarna pomoč. Enkratno denarno pomoč se dodeli
enkrat letno.
Pri odmeri denarne pomoči se upoštevajo vsi dohodki
in prejemki po 27. in 28. členu zakona o socialnem varstvu,
in sicer:
– dediščine, darila in vsi dohodki in prejemki posameznika in njegovih družinskih članov, ki so viri dohodnine,
kakor tudi osebni prejemki, ki niso obdavčljivi, razen:
– dodatka za pomoč in postrežbo;
– prejemkov za oskrbo v tuji oziroma rejniški družini;
– otroškega dodatka in družbenih pomoči otrokom;
– štipendije;
– dohodki od občasnega dela invalidov.
V dohodek se štejejo vsi dohodki in prejemki, ki jih je
posameznik in njegov družinski član pridobil v zadnjih treh
mesecih pred vložitvijo zahtevka.
Dediščine in darila ter drugi enkratni prejemki (odškodnine, odpravnine, nagrade ipd.), se v letu, ko so izplačani,
štejejo v dohodek tako, da se za vsak prejemek upošteva
sorazmerni delež.
3. člen
Enkratna denarna pomoč je namenjena:
– nakupu šolskih potrebščin, kurjave, ozimnice,
– doplačilu šole v naravi,
– doplačilu zdravstvenih storitev, ki so nujno potrebne,
pa jih ne pokriva ZZZS,
– plačilu najemnine za stanovanje.
Izjemoma je mogoče dodeliti enkratno denarno pomoč
tudi takrat, ko občan presega cenzus po 1. členu tega
pravilnika (vendar ne več kot za 100%), v primerih težje
bolezni v družini oziroma nesposobnosti za pridobitno delo,
elementarni nesreči ali smrti.
Višina enkratne denarne pomoči je najmanj 10.000
SIT in največ do višine denarnega dodatka po 33. členu
zakona o socialnem varstvu. Denarna pomoč se nakaže
neposredno upravičencem.
4. člen
Občani vlagajo zahtevke za dodelitev občinske socialne pomoči na obrazcu vloga za enkratno občinsko socialno
pomoč občanom Mestne občine Novo mesto Centru za
socialno delo Novo mesto. Vlogi so dolžni priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev v skladu z zakonom
o socialnem varstvu in s tem pravilnikom.
Center za socialno delo Novo mesto preveri vse podatke iz vloge in dokazil in pripravi mnenje ter ga posreduje
Mestni občini Novo mesto, Sekretariatu za izobraževanje,
vzgojo, zdravstvo in socialne zadeve.
Odločitev o upravičenosti do občinske socialne pomoči s sklepom sprejme Sekretariat za izobraževanje, vzgojo,
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zdravstvo in socialne zadeve v roku 30 dni od dneva prispelosti zahtevka.
Zoper sklep, ki ga izda Sekretariat za izobraževanje,
vzgojo, zdravstvo in socialne zadeve Mestne občine Novo
mesto je možna pritožba, ki jo občan vloži v roku 8 dni po
prejemu sklepa. O pritožbi zoper sklep odloča župan Mestne občine Novo mesto.

Št. 202-12/98
Odranci, dne 11. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Odranci
Štefan Bogdan l. r.

5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

2958.

Št. 552-1/98-15
Novo mesto, dne 8. septembra 1998.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Franci Koncilija l. r.

ODRANCI
2957.

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v
Občinski svet občine Odranci

Na podlagi 20. člena in 22. člena zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95)
ter 14. člena statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št.
43/95 in 12/96) je Občinski svet občine Odranci na 12.
izredni seji dne, 10. 9. 1998 sprejel

ODLOK
o določitvi volilnih enot za volitve članov v
Občinski svet občine Odranci
1. člen
Za območje Občine Odranci se za volitve članov občinskega sveta določijo 3 volilne enote, v katerih se skupno voli
devet članov.
2. člen
Volilne enote se oblikujejo tako, da se na približno
enako število prebivalcev voli tri člane občinskega sveta, ter
obsega volilno enoto območje večih ulic v naselju Odranci.
3. člen
Za volitve članov občinskega sveta se določijo naslednje volilne enote:
1. volilna enota obsega območje ulic: Panonska, Dolinska, Kovaška, Sevranska, Prešernova in Žitna. Voli se tri
člane.
2. volilna enota obsega območje ulic: Ravenska, Vezna, Vrtna, Cvetna, Ribiška, Ob Črncu in Mladinska. Voli se
tri člane.
3. volilna enota obsega območje ulic: Štefana Kovača,
Gasilska, Jugovska, Gajska, Mlinska, Naselje Gredice in Na
kamni. Voli se tri člane.
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
veljati pa začne z dnem sprejema.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
občine Odranci

Na podlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) ter 14.
člena statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 43/95 in
12/96) je Občinski svet občine Odranci na 12. izredni seji
dne 10. 9. 1998 sprejel

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije občine
Odranci
1
V Občinsko volilno komisijo občine Odranci se za dobo 4 let imenujejo:
1. za predsednico komisije: Sardelič Agata, dipl. pravnica, Lendava, Kranjčeva 8
– za namestnico predsednice: Horvat Anica, pravnica,
Trimlini 53/a
2. član: Antolin Marija, upok. raz. učit., Odranci, Štefana Kovača 42
– namestnik: Smej Martin, stroj. ključ., Odranci, Sevranska 25
3. član: Tompa Franc, stroj. teh., Odranci, Štefana
Kovača 35
– namestnik: Mertik Silva, ekon. teh., Odranci, Sevranska 13
4. član: Petek Edo, predm. učit., Odranci, Panonska 36
– namestnik: Casar Stanko, mont. cent. kurjave,
Odranci, Kovaška 26.
2
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS.
3
Sedež Občinske volilne komisije je v prostorih občine
Odranci, Panonska 33.
Št. 204-12/98
Odranci, dne 11. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Odranci
Štefan Bogdan l. r.
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2959.

Št.

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Odranci

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 14/97) in 14. člena statuta Občine
Odranci (Uradni list RS, št. 43/95 in 12/96) je Občinski
svet občine Odranci na 12. izredni seji dne 10. 9. 1998
sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za
lokalne volitve v Občini Odranci
I
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev
stroškov voline kampanje za lokalne volitve v Občini Odranci.
II
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne
smejo preseči 60 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo
preseči 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v
občini. Če pride do ponovnitve glasovanja, se stroški volilne
kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira,
lahko povečajo še za 20 tolarjev na posameznega volilnega
upravičenca v občini.
III
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za
svetnike, katerih listam so pripadali mandati za svetnike v
občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev za dobljeni glas, pri čemer
skupni znesek povrnjenih sredstev ne sme preseči zneska
porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
IV
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župana, za katere je glasovalo najmanj 5% od skupnega
števila volinih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata
na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov
v višini 60 tolarjev za dobljeni glas le na podlagi dobljenih
glasov na ponovnem glasovanju.
V
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za
volitve v občinski svet ali za volitve župana, se na njegovo
zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Odranci v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 203-12/98
Odranci, dne 11. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Odranci
Štefan Bogdan l. r.
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OSILNICA

2960.

Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega
povračila za nove priključke in povečanje
kapacitete obstoječih priključkov na področju
vodooskrbe in kanalizacije

Na podlagi 59. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93) in 22. člena statuta
Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 25/95 in 35/95) je
Občinski svet občine Osilnica na 35. redni seji dne 9. 9.
1998 sprejel

ODLOK
o merilih, kriterijih in višini obveznega povračila
za nove priključke in povečanje kapacitete
obstoječih priključkov na področju vodooskrbe
in kanalizacije
1. člen
Ta odlok določa merila in kriterije za določitev višine
obveznega povračila, ki ga plača uporabnik za priključitev
objekta na obstoječe ali novozgrajeno vodovodno in kanalizacijsko omrežje v lasti in upravljanju Občine Osilnica ali
koncesionarja.
2. člen
Povračilo po merilih in kriterijih so dolžni plačati uporabniki ne glede na namembnost objekta za priključek svojih
objektov na vodovodno in kanalizacijsko omrežje.
Če uporabniki povečujejo objekt in s tem kapaciteto
priključka, plačajo le razliko povračila med novo in staro
kapaciteto priključka ter stroške za izdajo novega soglasja.
3. člen
Povračila so namenjena za gradnjo vodovodnega in
kanalizacijskega omrežja in naprav. Povračila so nepovratna
in so dohodek Občine Osilnica.
4. člen
Povračilo za priključek na vodovodno omrežje znaša:
Zap.
št.

1
2
3
4
5
6

Priključek
v colah

1/2
3/4
1
5/4
6/4
2

Vrednost
povračila v SIT

20.000
30.000
60.000
80.000
100.000
150.000

5. člen
Povračilo za priključek na kanalizacijsko omrežje znaša:
Zap.
št.

1
2
3
4

Priključek
v cm

16
20
25
30

Vrednost
povračila v SIT

150.000
200.000
250.000
300.000

6. člen
Povračilo iz 4. in 5. člena tega odloka odmerja občinska uprava Občine Osilnica na podlagi:
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– teh meril in kriterijev,
– soglasja o lokaciji objekta, ki se priključuje na omrež-

je,
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II
Sedež občinske volilne komisije je v prostorih Občine
Osilnica, Osilnica 16.

– podatkov uporabnika o potrebni kapaciteti priključka.
7. člen
Uporabniki plačajo povračilo in stroške izdaje soglasja
za priključitev na vodovodno oziroma kanalizacijsko omrežje
pred izdajo soglasja. Povračilo za priključitev na vodovodno
oziroma kanalizacijsko omrežja plača uporabnik na žiro račun Občine Osilnica.

III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 002-476/98
Osilnica, dne 9. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Osilnica
Mladen Žagar l. r.

8. člen
Pred izvedbo vodovodnega oziroma kanalizacijskega
priključka Občina Osilnica izda uporabniku soglasje.
9. člen
Priključek na vodovodno oziroma kanalizacijsko omrežje izvede za to usposobljen in registriran izvajalec na podlagi
plačanega povračila in soglasja občine.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 002-477/98
Osilnica, dne 9. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Osilnica
Mladen Žagar l. r.

2961.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
občine Osilnica

Na podlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) in petnajste alinee 22. člena statuta Občine Osilnica (Uradni list
RS, št. 25/95 in 35/95) je Občinski svet občine Osilnica
na 35. redni seji dne 9. 9. 1998 sprejel

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije občine
Osilnica
I
V Občinsko volilno komisijo občine Osilnica se za dobo štirih let imenujejo:
1. za predsednika: Volf Antun, Sela 25, Osilnica,
za namestnico predsednika: Žurga Sanda, Strojiči 1,
Osilnica,
2. za člana: Janeš Ivan, Trg svetega Jerneja 2, Kočevje,
za namestnika člana: Šercer Jože, Žurge 8, Osilnica,
3. za članico: Lenac Olga, Bosljiva Loka 11, Osilnica,
za namestnika članice: Štimec Janez, Križmani 1,
Osilnica,
4. za članico: Štimec Ana, Osilnica 15, Osilnica,
za namestnika članice: Ožbolt Marjan, Grintovec pri
Osilnici 3, Osilnica.

RIBNICA
2962.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
občine Ribnica

Na podlagi 38. in 35. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) ter 21.
člena statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 44/95 in
41/96) je Občinski svet občine Ribnica na 5. izredni seji
dne 27. avgusta 1998 sprejel

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije občine
Ribnica
1
V Občinsko volilno komisijo občine Ribnica se imenuje za:
– predsednico: Dragica Abrahamsberg, roj. 1957, Ribnica, Gornje Lepovče 22,
– namestnika predsednice: Ladislav Mate, roj. 1960,
Ribnica, Hrovača 18,
– članico: Anica Bojc, roj. 1954, Ribnica, Goriča
vas 94,
– namestnica članice: Fani Gelze, roj. 1924, Ribnica,
Urbanova 6,
– članico: Metka Lesar, roj. 1971, Ribnica, Gorenjska c. 69,
– namestnika članice: Slavko Kersnič, roj. 1953, Ribnica, Nemška vas 8,
– člana: Metod Jaklič, roj. 1937, Ortnek, Andol 1,
– namestnica člana: Zalka Gorše, roj. 1959, Dolenja
vas, Lončarska 78.
2
Sedež občinske volilne komisije je v prostorih Občine
Ribnica, Gorenjska cesta 3.
3
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 01- 006-01-1/98
Ribnica, dne 27. avgusta 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ribnica
mag. Andrej Mate l. r.
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2963.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
občine Sodražica

Na podlagi 38. in 35. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) ter 21.
člena statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 44/95 in
41/96) je Občinski svet občine Ribnica na 5. izredni seji
dne 27. avgusta 1998 sprejel

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije občine
Sodražica
1
V Občinsko volilno komisijo občine Sodražica se imenuje za:
– predsednico: Olga Tanko, roj. 1957, Ribnica, Goriča vas 95 a,
– namestnika predsednice: Miha Klun, roj. 1973, Ribnica, Breg 1,
– članico: Lea Zajc, roj. 1962, Sodražica, Žimarice 22,
– namestnika članice: Stane Hočevar, roj. 1954, Sodražica, Na Pesek 15,
– člana: Janez Oražem, roj. 1963, Sodražica, Na Pesek 37,
– namestnika člana: Mirko Krže, roj. 1971, Sodražica,
Betonovo 1,
– članico: Marija Mravlje, roj. 1924, Sodražica, Zavoda 34,
– namestnico članice: Frančiška Ambrožič, roj. 1956,
Sodražica, Zamostec 55 a.

Št.

I
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Kostrivnica,
se krajevna skupnost razdeli na štiri volilne enote, v katerih
se v skladu z odlokom o številu članov svetov krajevnih
skupnosti v Občini Rogaška Slatina, sprejet na 4. izredni
seji Občinskega sveta občine Rogaška Slatina, dne 9. 9.
1998, voli skupno enajst članov sveta krajevne skupnosti.
II
V prvi volilni enoti, ki obsega območje naselij Drevenik,
Sp. Kostrivnica in Zg. Kostrivnica, se volijo trije člani sveta
krajevne skupnosti.
V drugi volilni enoti, ki obsega območje naselij Gabrovec pri Kostrivnici, Podturn in Sp. Gabrnik, Zg. Gabrnik, se
volijo trije člani sveta krajevne skupnosti.
V tretji volilni enoti, ki obsega območje naselij Brezje
pri Podplatu, Kamna gorca in Podplat, se volita dva člana
sveta krajevne skupnosti.
V četrti volilni enoti, ki obsega območje naselij Čača
vas in Zagaj pod Bočem, se volijo trije člani.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 00608-01/98
Rogaška Slatina, dne 10. septembra 1998.
Predsednik
Sveta krajevne
skupnosti Kostrivnica
Jože Erjavec l. r.

2
Sedež občinske volilne komisije je v Sodražici, Trg 25.
maja 3.
3
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 01-006-01-1/98
Ribnica, dne 27. avgusta 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ribnica
mag. Andrej Mate l. r.

ROGAŠKA SLATINA
2964.

Sklep o določitvi volilnih enot za volitve v Svet
krajevne skupnosti Kostrivnica

Na podlagi 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) in 13. člena
odloka o krajevnih skupnostih (Uradni list RS, št. 27/96) je
Svet krajevne skupnosti Kostrivnica na seji 10. 9. 1998
sprejel

SKLEP
o določitvi volilnih enot za volitve v Svet krajevne
skupnosti Kostrivnica
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2965.

Sklep o določitvi volilnih enot za volitve v Svet
krajevne skupnosti Sv. Florijan

Na podlagi 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) in 13. člena
odloka o krajevnih skupnostih (Uradni list RS, št. 27/96) je
Svet krajevne skupnosti Sv. Florijan na seji 13. 9. 1998
sprejel

SKLEP
o določitvi volilnih enot za volitve v Svet krajevne
skupnosti Sv. Florijan
I
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Sv. Florijan
se krajevna skupnost razdeli na dve volilni enoti, v katerih se
v skladu z odlokom o številu članov svetov krajevne skupnosti v Občini Rogaška Slatina, sprejet na 4. izredni seji Občinskega sveta občine Rogaška Slatina, dne 9. 9. 1998, voli
skupno pet članov sveta krajevne skupnosti.
II
V prvi volilni enoti, ki obsega območje naselja Sv. Florijan, se volijo trije člani sveta krajevne skupnosti.
V drugi volilni enoti, ki obsega območje naselja Strmec
pri Sv. Florijanu, se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
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III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 00608-01/98
Rogaška Slatina, dne 13. septembra 1998.
Predsednik
Sveta krajevne
skupnosti Sv. Florijan
Martin Kidrič l. r.

ROGATEC
2966.

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov
Občinskega sveta občine Rogatec

Na podlagi 20. in 22. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95), 17.
člena in četrtega odstavka 20. člena statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 42/95, 19/96 in 30/97) je Občinski
svet občine Rogatec na seji dne 10. 9. 1998 sprejel

ODLOK
o določitvi volilnih enot za volitve članov
Občinskega sveta občine Rogatec
1. člen
Za volitve članov Občinskega sveta občine Rogatec se
določita dve volilni enoti, v katerih se voli skupno dvanajst
članov sveta.
2. člen
Obseg volilnih enot je naslednji:
1. Volilna enota: obsega območje KS Rogatec z naselji
Rogatec in Brezovec, v njej se voli 6 članov sveta;
2. Volilna enota: obsega območje KS Donačka Gora z
naselji Donačka Gora, Žahenberc, Tlake in Sv. Jurij ter KS
Dobovec z naselji Dobovec, Log in Trlično, v njej se voli šest
članov sveta.
3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS.
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ODLOK
o pogojih za plakatiranje v času volilne
kampanje
1. člen
Za čas volilne kampanje Občine Rogatec določa naslednja plakatna mesta:
– desko za plakatiranje pri Samopostrežbi Jelša,
– desko za plakatiranje pri gasilskem domu Rogatec,
– desko za plakatiranje pri stari Osnovni šoli Rogatec,
– desko za plakatiranje pri gasilskem domu Donačka
Gora,
– desko za plakatiranje na avtobusnem postajališču v
Dobovcu (bife Janko).
Vsak organizator volilne kampanje lahko namesti po en
plakat v velikosti A2 na vsakega od zgoraj navedenih plakatnih mest.
Plakate namešča vsak organizator sam.
Pri nameščanju plakatov je potrebno spoštovati določila zakona o volilni kampanji.
2. člen
Plakatiranje zunaj plakatnih mest, določenih v prvem
odstavku 1. člena, je dovoljeno s soglasjem lastnika oziroma upravljalca reklamnih tabel, stavb in drugih objektov ali
zemljišč, za kar se neposredno uporabljajo določila zakona
o volilni kampanji.
3. člen
Plakate, ki bodo nameščeni v nasprotju z določili teh
pogojev, bo odstranila pooblaščena oseba Občine Rogatec
na stroške organizatorja.
4. člen
Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v
15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate iz
plakatnih mest. Nespoštovanje tega določila je prekršek po
drugi alinei 28. člena zakona o volilni kampanji, zato bodo
kršitelji (organizatorji in odgovorne osebe organizatorjev)
predlagani organu za prekrške, plakate pa bo na stroške
organizatorjev odstranila pooblaščena oseba Občine Rogatec.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-73/98
Rogatec, dne 10. septembra 1998.

Št. 06202-72/98
Rogatec, dne 10. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogatec
Anton Roškar, dipl. inž. l. r.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogatec
Anton Roškar, dipl. inž. l. r.

SEŽANA
2967.

Odlok o pogojih za plakatiranje v času volilne
kampanje

Na podlagi 8. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94) in 17. člena statuta Občine Rogatec
(Uradni list RS, št. 42/95, 19/96 in 30/97) je Občinski
svet občine Rogatec na seji dne 10. 9. 1998 sprejel

2968.

Odredba o razporeditvi delovnega časa in
uradnih ur v Občini Sežana

Na podlagi 33. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95 in 70/97) in
skladno z določili uredbe o razporeditvi delovnega časa v
upravnih organih (Uradni list RS, št. 72/93) izdaja župan
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ODREDBO
o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v
Občini Sežana
1
S to odredbo se določa začetek in konec, trajanje in
razporeditev delovnega časa in razporeditev uradnih ur v
Občini Sežana.

Št.

3
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 46502-05/98
Slovenj Gradec, dne 10. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Slovenj Gradec
Niko R. Kolar l. r.

2
Delovni čas v Občini Sežana traja: v ponedeljek, torek
in četrtek od 7. do 15. ure, v sredo od 7. do 16. ure in v
petek od 7. do 14. ure.
3
Uradne ure v Občini Sežana so:
– v ponedeljek, torek in petek od 7.30 do 11. ure,
– v sredo od 7.30 do 11. ure in od 12. do 15.30.
4
V primerih, ko to narekuje značaj nalog upravnega
organa, lahko župan ali po pooblastilu župana tajnik občine
za celo občinsko upravo, za posamezno notranjo organizacijsko enoto oziroma za posamezno upravno področje, določi večji obseg uradnih ur, kot je to določeno v 3. členu.
5
Ta odredba začne veljati naslednji po objavi v Uradnem
listu RS, uporablja pa se od 1. oktobra 1998 dalje.
Št. 130-02-1/98
Sežana, dne 9. septembra 1998.
Župan
Občine Sežana
Benjamin Jogan, dr. med. l. r.

2970.

Sklep o izvzemu iz seznama javnega dobra

Svet mestne občine Slovenj Gradec je na 43. seji, na
podlagi 8. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec
(Uradni list RS št. 41/95, 1/96), dne 3. 9. 1998 sprejel
naslednji

SKLEP
1
Svet mestne občine Slovenj Gradec soglaša, da se
zemljišče parc. št. 757/8 - travnik 8 v izmeri 32 m2, izvzame
iz seznama javnega dobra št. 3 k. o. Golavabuka, saj ne
predstavlja več dobrine v splošni rabi, kar je bilo ugotovljeno
tudi s terenskim ogledom in ob soglasju vseh mejašev predmetne nepremičnine.
2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in velja z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 466-057/97
Slovenj Gradec, dne 10. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Slovenj Gradec
Niko R. Kolar l. r.

SLOVENJ GRADEC
2969.
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Sklep o prodaji zemljišča

Svet mestne občine Slovenj Gradec je na 43. seji dne
3. 9. 1998, skladno z 8. členom statuta Mestne občine
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 41/95, 1/96) sprejel
naslednji

ŠKOFJA LOKA
2971.

Statut Krajevne skupnosti Sv. Duh

SKLEP
1
Svet mestne občine Slovenj Gradec soglaša, da se
Alojzu Hermanu iz Slovenj Gradca proda del zemljišča parc.
št. 1317/1 k. o. Stari trg ter da se predmetno zemljišče
izpiše iz dosedanjega ZKV in vpiše v nov vložek, kjer se
vknjiži lastninska pravica v korist Alojzu Hermanu, Podgorska cesta 98, Slovenj Gradec.

Na podlagi 43. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95) je Svet KS Sv. Duh, na seji dne 6. 11.
1997 sprejel
STATUT
Krajevne skupnosti Sv. Duh
I. SPLOŠNE DOLOČBE

2
O prodaji zemljišča morata Mestna občina Slovenj Gradec in Alojz Herman skleniti ustrezno kupoprodajno pogodbo. Površina zemljišča, ki je predmet prodaje, bo znana po
odmeri zemljišča. Cena zemljišča se bo določila v skladu s
predpisi za prodajo stavbnega zemljišča.

1. člen
Krajevna skupnost Sv. Duh je kot ožji del občine samoupravna skupnost občanov, organizirana na območju naselij: Dorfarje, Forme, Sv. Duh, Virmaše, Grenc v Občini
Škofja Loka.
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V skladu z zakonom, statutom Občine Škofja Loka in
tem statutom zadovoljujejo občani v krajevni skupnosti določene skupne potrebe ter izvajajo naloge, ki jih je občina
prenesla na krajevno skupnost.
2. člen
Krajevna skupnost Sv. Duh je pravna oseba javnega
prava, ki v pravnem prometu nastopa samostojno v okviru
določb zakona, statuta Občine Škofja Loka in statutarnega
sklepa.
Krajevna skupnost ima svoj žiro račun.
Krajevna skupnost ima pečat okrogle oblike. Žig ima
na zgornji polovici napis: “Krajevna skupnost”, na sredini:
“Sv. Duh” na spodnji polovici pa napis: “Občina Škofja
Loka”.
Sedež Krajevne skupnosti Sv. Duh je Sv. Duh 10,
Škofja Loka.
3. člen
Krajevna skupnost Sv. Duh, kot organizacijski del Občine Škofja Loka, zadovoljuje lokalne interese in potrebe
občanov tako, da odloča o lokalnih javnih zadevah, da upravlja z objekti namenjenimi kulturi in rekreacijskimi objekti,
skrbi za lokalne ceste, za podobo kraja, pospeševanje kulturne dejavnosti, spodbujanje delovanja društev, gasilstva in
drugih dejavnosti in ureja druge lokalne javne zadeve, katerih urejanje nanjo prenese občina s statutom, statutarnim
sklepom in odlokom o prenosu določenih zadev iz občinske
pristojnosti na krajevne skupnosti.
4. člen
Obstoječa krajevna skupnost se lahko tudi preoblikuje.
Za izvedbo preoblikovanja se uporabljajo določbe zakona in statuta občine.
II. NALOGE KRAJEVNE SKUPNOSTI
5. člen
Pristojnosti in naloge Krajevne skupnosti Sv. Duh določene v skladu z zakonom, statutom občine in statutarnim
sklepom o določitvi pristojnosti in nalog krajevnih skupnosti,
so predvsem:
– sprejema statut,
– upravlja in razpolaga s svojim premoženjem in sredstvi;
– na podlagi sprejetega programa zagotavlja razvoj krajevne skupnosti na vseh področjih delovanja iz 3. člena tega
statuta;
– upravlja z javnimi infrastrukturnimi objekti, katerih
upravljanje nanjo prenese občina;
– upravlja in vzdržuje rekreacijske površine in športne
objekte na območju krajevne skupnosti;
– na podlagi pridobljenih koncesij, ali kot pogodbeni
izvajalec, upravlja s stanovanjskimi in drugimi objekti, pokopališči, vodovodom, kanalizacijo, zelenicami in javno razsvetljavo;
– daje mnenja in predloge k prostorskim, planskim in
izvedbenim aktom, ki se sprejemajo na občinski ravni;
– daje mnenja in predloge v vseh drugih zadevah, ko je
to predvideno z zakonom, občinskim statutom, statutarnim
sklepom ali občinskim odlokom, oziroma je to določeno s
sklepi občinskih organov.
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III. ORGAN KRAJEVNE SKUPNOSTI, MANDAT, NJEGOVA
POOBLASTILA IN VOLITVE
6. člen
Organ odločanja o vseh zadevah v okviru nalog krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti.
Svet krajevne skupnosti šteje 9 članov.
Predsednika in 1 podpredsednika sveta krajevne skupnosti izvolijo člani sveta krajevne skupnosti na konstitutivni
seji iz vrst izvoljenih članov.
7. člen
Za volitve sveta krajevne skupnosti se smiselno uporabljajo določbe zakona o lokalnih volitvah, ki veljajo za
večinske volitve v občinski svet.
Svet krajevne skupnosti izvolijo občani krajevne skupnosti – to je volivci s stalnim prebivališčem v krajevni skupnosti – na podlagi enake volilne pravice s tajnim glasovanjem.
Za člana sveta krajevne skupnosti je lahko izvoljena
oseba, ki ima volilno pravico in ima stalno prebivališče na
območju krajevne skupnosti.
V svet krajevne skupnosti ne more biti izvoljen tajnik
krajevne skupnosti.
Mandat članov sveta krajevne skupnosti traja štiri leta.
Izjemoma traja mandat manj kot štiri leta, če se izvedejo
volitve z namenom časovne uskladitve mandatov članov občinskega sveta in sveta krajevne skupnosti.
Redne volitve v svet krajevne skupnosti se opravijo
istočasno kot redne volitve v občinski svet.
Predčasne volitve v svet krajevne skupnosti se opravijo, če se svet krajevne skupnosti razpusti pred potekom
štiriletne mandatne dobe.
Članu sveta krajevne skupnosti predčasno preneha
mandat, če stalno preneha prebivati na območju krajevne
skupnosti, če odstopi na podlagi pisne izjave in v drugih
primerih, določenih z zakonom.
V primeru, da je član sveta krajevne skupnosti prenehal
stalno prebivati na območju Krajevne skupnosti Sv. Duh, ali
je podal pisno odstopno izjavo, oziroma so nastopili razlogi
za prenehanje mandata po zakonu, je dolžan predsednik, ali
podpredsednik (v odsotnosti predsednika), v roku 15 dni
sklicati sejo sveta krajevne skupnosti in sprejeti ugotovitveni
sklep o prenehanju mandata članu sveta krajevne skupnosti
ter sklep posredovati predsednikoma občinske volilne komisije in volilne komisije krajevne skupnosti v namen pričetka
postopka za izvedbo nadomestnih volitev.
V vseh primerih predčasnega prenehanja mandata člana sveta krajevne skupnosti se razpišejo nadomestne volitve
v tisti volilni enoti, v kateri je bil izvoljen član sveta krajevne
skupnosti, kateremu je prenehal mandat.
8. člen
Volitve v svet krajevne skupnosti razpiše župan Občine
Škofja Loka, izvajata pa jih občinska volilna komisija in volilna komisija krajevne skupnosti.
Na voliščih volitve vodijo volilni odbori, ki jih imenuje
občinska volilna komisija.
Šestčlansko volilno komisijo Krajevne skupnosti Sv.
Duh imenuje svet krajevne skupnosti. Sestavljajo jo predsednik in dva člana ter njihovi namestniki (namestnik predsednika, dva namestnika članov). V volilno komisijo so lahko
imenovani samo občani z volilno pravico, ki imajo stalno
prebivališče na območju krajevne skupnosti. Delo v volilni
komisiji in kandidatura za člana sveta krajevne skupnosti se
izključujeta.
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Mandat volilne komisije traja štiri leta.
Pri volitvah članov sveta krajevne skupnosti se glasuje
o posameznih kandidatih. Volivec lahko glasuje največ za
toliko kandidatov, kot se voli članov sveta krajevne skupnosti v volilni enoti. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili največ
glasov. Če sta zadnja dva kandidata, ki prideta v poštev za
izvolitev, dobila enako število glasov, odloči o izvolitvi med
njima žreb.
Kandidate za člane sveta krajevne skupnosti določijo
politične stranke in volivci v krajevni skupnosti.
Vsaka politična stranka določi kandidate po postopku,
določenem z njenimi pravili, določi pa lahko toliko kandidatov, kolikor se voli članov sveta krajevne skupnosti. Vsaka
skupina volivcev lahko določi največ toliko kandidatov, kolikor članov sveta krajevne skupnosti se voli v volilni enoti.
Volivci določajo kandidate za člane sveta krajevne skupnosti
s podpisovanjem ali na zborih občanov. S podpisovanjem
lahko določi kandidate skupina najmanj desetih volivcev, ki
imajo stalno prebivališče v volilni enoti. Volivci določajo kandidate na zborih volivcev, če to zahteva skupina najmanj
desetih volivcev v volilni enoti najkasneje v roku desetih dni
od dneva razpisa volitev. Na zborih občanov so za kandidate
določeni tisti predlagani kandidati, za katere je na zborih
volivcev v volilni enoti glasovalo najmanj 30 volivcev oziroma
najmanj 15 volivcev, če ima volilna enota manj kot 500
prebivalcev.
9. člen
Za volitve sveta krajevne skupnosti se v krajevni skupnosti določijo volilne enote tako, da je zagotovljena zastopanost posameznih naselij oziroma delov krajevne skupnosti.
V krajevni skupnosti se oblikujejo naslednje volilne enote in
določi naslednje število članov sveta iz posamezne volilne
enote:
– v 1. volilni enoti, ki obsega naselji Virmaše in Grenc
se v svet krajevne skupnosti izvolijo 3 člani,
– v 2. volilni enoti, ki obsega naselje Sv. Duh, se v svet
krajevne skupnosti izvolijo 4. člani,
– v 3. volilni enoti, ki obsega naselji Dorfarje in Forme
se v svet krajevne skupnosti izvolita 2 člana.
IV. PRISTOJNOSTI SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI
10. člen
Svet krajevne skupnosti odloča o vseh zadevah v okviru nalog, ki jih samostojno opravlja krajevna skupnost in v
okviru nalog, ki jih je občina iz svoje pristojnosti z odlokom
prenesla na krajevno skupnost zlasti pa:
– sprejema statut krajevne skupnosti;
– sprejema program razvoja krajevne skupnosti;
– sprejema letni program svojega dela;
– voli predsednika in podpredsednike sveta krajevne
skupnosti;
– imenuje volilno komisijo v krajevni skupnosti;
– predlaga razpis referenduma za uvedbo samoprispevka;
– sprejema druge splošne akte krajevne skupnosti;
– sodeluje z občinskim svetom in županom pri izvrševanju nalog na območju krajevne skupnosti;
– oblikuje mnenja in predloge za občinski svet, kadar
tako določa ta statut, statut Občine Škofja Loka in drugi
občinski splošni in posamični akti;
– odloča o kadrovskih zadevah;
– imenuje tajnika krajevne skupnosti;
– sprejema finančni načrt krajevne skupnosti, zaključni
račun krajevne skupnosti in druge sklepe vezane na finančno in materialno poslovanje krajevne skupnosti;
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– odloča o pritožbah krajanov;
– zagotavlja informiranje krajanov o vodenju zadev in
poslov krajevne skupnosti;
– sklicuje zbor občanov v krajevni skupnosti in delu
krajevne skupnosti;
– imenuje stalne in začasne komisije za opravljanje
zadev iz svoje pristojnosti in usmerja in nadzira njihovo delo;
– odloča o sklepanju pogodb in drugih pravnih poslov
v vseh primerih, ko pogodbeni znesek oziroma pogodbena
vrednost presega 100.000 SIT;
– odloča o drugih zadevah v skladu z zakonom, statutom Občine Škofja Loka splošnimi akti Občine Škofja Loka
in tem statutom.

V. KONSTITUIRANJE SVETA
IN MANDAT ČLANOV SVETA KS
11. člen
Svet krajevne skupnosti se konstituira na svoji prvi seji
po izvolitvi tako, da izmed sebe izvoli predsednika sveta
krajevne skupnosti in podpredsednika sveta krajevne skupnosti.
12. člen
Prvo sejo sveta krajevne skupnosti skliče dotedanji
(prejšnji) predsednik sveta krajevne skupnosti najkasneje
20 dni po izvolitvi članov sveta krajevne skupnosti. Če seja
ni sklicana v navedenem roku, jo skliče predsednik volilne
komisije. Svet krajevne skupnosti na prvi seji obravnava
poročilo volilne komisije in verificira mandate članov sveta
krajevne skupnosti.
13. člen
Do izvolitve predsednika in podpredsednika sveta krajevne skupnosti vodi prvo sejo najstarejši član sveta krajevne
skupnosti.
14. člen
Na prvi seji izvoli svet krajevne skupnosti izmed članov
sveta – na predlog najmanj četrtine članov sveta – predsednika sveta krajevne skupnosti. Predsednik sveta krajevne
skupnosti se izvoli z večino glasov vseh članov sveta. Če pri
prvem glasovanju noben kandidat ne dobi zahtevane večine, se glasovanje ponovi. Pri ponovnem glasovanju se glasuje o dveh kandidatih, ki sta dobila največ glasov.
Podpredsednika sveta krajevne skupnosti izvoli svet
krajevne skupnosti na predlog predsednika.
15. člen
Predsednik in podpredsednik sveta krajevne skupnosti
se volita izmed članov sveta krajevne skupnosti z večino
glasov vseh članov sveta krajevne skupnosti za mandatno
dobo sveta krajevne skupnosti.
Predsednik sveta krajevne skupnosti je lahko razrešen
na predlog najmanj četrtine članov sveta krajevne skupnosti. Predsednik je razrešen, če za predlog razrešitve glasuje
več kot polovica vseh članov sveta krajevne skupnosti.
16. člen
Predsedniku in članom sveta krajevne skupnosti preneha mandat s pretekom časa, za katerega so bili izvoljeni.
17. člen
Vsak član sveta krajevne skupnosti lahko pred potekom mandatne dobe odstopi. Odstopna izjava mora biti
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podana v pisni obliki in posredovana predsedniku sveta
krajevne skupnosti.
Predsednik sveta krajevne skupnosti je dolžan v roku
15 dni sklicati sejo sveta krajevne skupnosti in o tem sprejeti
ugotovitveni sklep ter ga posredovati predsedniku volilne
komisije.
18. člen
Predsednik sveta krajevne skupnosti lahko pred potekom mandatne dobe odstopi. Odstopna izjava mora biti
podana v pisni obliki. Svet krajevne skupnosti ob obravnavi
odstopne izjave opravi tudi volitve novega predsednika sveta
krajevne skupnosti.
Za odstop podpredsednika sveta krajevne skupnosti
se smiselno uporabljajo določila, ki veljajo za odstop predsednika sveta krajevne skupnosti. Če predsednik ali podpredsednik odstopita kot člana sveta se najprej izvede postopek po 7. členu tega statuta, nato pa se izvolita novi
predsednik in podpredsednik sveta krajevne skupnosti.
VI. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV SVETA KRAJEVNE
SKUPNOSTI
19. člen
Člani sveta krajevne skupnosti imajo pravice in dolžnosti določene z zakonom, statutom občine in tem statutom.
Člani sveta imajo pravico in dolžnost udeleževati se sej
sveta in uresničevati sprejete odločitve sveta krajevne skupnosti.
Člani sveta krajevne skupnosti imajo pravico dajati pobude predsedniku sveta krajevne skupnosti in zahtevati odgovore na svoja vprašanja in pobude.
Član sveta lahko zahteva, da se posamezno vprašanje
oziroma pobuda uvrsti na dnevni red seje in se o njem
izvede razprava.
VII. SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI
20. člen
Svet krajevne skupnosti veljavno sklepa, če je na seji
navzoča večina članov sveta krajevne skupnosti. Svet krajevne skupnosti sprejema odločitve z večino navzočih članov, če s tem statutom za posamezne odločitve ni drugače
določeno.
Seje sveta krajevne skupnosti so javne.
21. člen
Glasovanje na seji sveta je javno.
Tajno se na seji sveta glasuje le takrat, kadar tako
odloči s sklepom večina članov sveta krajevne skupnosti.
22. člen
Svet krajevne skupnosti se sestaja na sejah, ki jih sklicuje predsednik sveta krajevne skupnosti na lastno pobudo,
predsednik pa mora sklicati sejo, če to zahtevajo najmanj
trije člani sveta, občinski svet ali župan. Če predsednik
sveta krajevne skupnosti ne skliče seje v 15 dneh potem, ko
je prejel pisno zahtevo upravičenega predlagatelja jo lahko
skliče tisti, ki je sklic zahteval.
Predsednik sveta krajevne skupnosti mora sejo sklicati
najmanj vsake tri mesece. V odsotnosti predsednika sveta
krajevne skupnosti sejo skliče podpredsednik sveta krajevne skupnosti.
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Dnevni red seje sveta krajevne skupnosti predlaga predsednik, lahko pa ga predlaga tudi tisti, ki je upravičen predlagatelj sklica seje sveta krajevne skupnosti.
23. člen
O delu na seji sveta se piše skrajšani zapisnik. Skrajšani zapisnik obsega podatke o udeležbi na seji, glavne podatke o delu na seji z navedbo na seji sprejetih sklepov in izidov
glasovanja o posameznih zadevah.
Skrajšani zapisnik potrdi svet krajevne skupnosti na
prvi prihodnji seji, podpišeta pa ga predsednik krajevne
skupnosti in zapisnikar.

VIII. PREDSEDNIK IN PODPREDSEDNIK SVETA
KRAJEVNE SKUPNOSTI
24. člen
Predsednik sveta krajevne skupnosti:
– zastopa in predstavlja krajevno skupnost;
– sklicuje in vodi seje sveta krajevne skupnosti;
– skrbi, da so pravočasno pripravljeni materiali za obravnavo in odločanje na seji sveta krajevne skupnosti ter za
nemoteno delo sveta krajevne skupnosti;
– podpisuje akte in sklepe, ki jih sprejema svet krajevne skupnosti;
– opravlja druge naloge, ki mu jih določi svet krajevne
skupnosti;
– odloča o sklepanju pogodb in drugih pravnih poslov
v primerih, če pogodbeni znesek, oziroma pogodbena vrednost ne presega 100.000 tolarjev.
25. člen
Podpredsednik sveta krajevne skupnosti pomaga predsedniku pri njegovem delu, ga nadomešča v času odsotnosti in v primeru zadržanosti in po njegovem pooblastilu opravlja posamezne zadeve z njegovega delovnega področja.
26. člen
Če nastopijo razlogi zaradi katerih predsednik sveta
krajevne skupnosti ne more opravljati svoje funkcije, opravlja naloge predsednika podpredsednik sveta krajevne skupnosti. Če tudi podpredsednik sveta krajevne skupnosti ne
more opravljati nalog predsednika, prevzame naloge predsednika najstarejši član sveta krajevne skupnosti.
27. člen
Za operativno vodenje krajevne skupnosti, svet krajevne skupnosti lahko imenuje tajnika krajevne skupnosti. Tajnik krajevne skupnosti zastopa krajevno skupnost z omejenimi pooblastili. Mandat tajnika krajevne skupnosti traja štiri
leta.
Pri izbiri in imenovanju tajnika krajevne skupnosti, svet
krajevne skupnosti ni vezan na določilo o stalnem bivališču
na območju krajevne skupnosti.
Ne glede na trajanje mandata tajnika krajevne skupnosti, svet krajevne skupnosti na prvem sklicu po opravljenih
volitvah odloča o nadaljevanju ali prenehanju mandata tajnika krajevne skupnosti.
Pogoje za imenovanje tajnika krajevne skupnosti, njegova pooblastila, odgovornosti in opravila, določi svet krajevne skupnosti v splošnem aktu.
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IX. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE KRAJEVNE
SKUPNOSTI
28. člen
Premoženje krajevne skupnosti tvorijo nepremičnine in
premičnine v lasti krajevne skupnosti, denarna sredstva in
materialne ter nematerialne pravice.
Krajevna skupnost mora s premoženjem, ki ga ima v
upravljanju, gospodariti kot dober gospodar.
Viri financiranja delovanja krajevne skupnosti so:
– občinski proračun,
– prostovoljni prispevki občanov,
– krajevni samoprispevek,
– darila in prispevki pravnih in fizičnih oseb,
– dediščine in volila,
– sredstva pridobljena iz koncesijskih in drugih pogodb pri izvajanju nalog in aktivnosti iz 5. člena tega statuta,
– prihodki iz premoženja krajevne skupnosti,
– prihodki iz taks v skladu z občinskim odlokom.
Prihodki in izdatki za posamezne namene se razporedijo s finančnim načrtom.
29. člen
Prihodki krajevne skupnosti se porabljajo v skladu s
finančnim načrtom krajevne skupnosti, skladno z njihovim
proračunskim namenom in na podlagi sklepov sveta krajevne skupnosti.
Za izvrševanje finančnega načrta je odgovoren predsednik sveta krajevne skupnosti. V primeru potrebe po prerazporeditvi sredstev ali v primeru, da pride do občutnih
razhajanj med finančnim planom in dejanskimi prihodki in
odhodki, je predsednik sveta krajevne skupnosti dolžan
predlagati, da svet krajevne skupnosti odloča o rebalansu
finančnega plana. Finančni plan za tekoče leto sprejme svet
krajevne skupnosti najkasneje 30 dni po sprejetju občinskega proračuna.
Po sprejemu zaključnega računa svet krajevne skupnosti preveri postavke finančnega plana in jih po potrebi
korigira.

Št.

33. člen
S finančnim načrtom se razporedijo vsi prihodki in izdatki za posamezne namene porabe v krajevni skupnosti.
34. člen
Z zaključnim računom se izkazujejo predvideni in doseženi prihodki ter predvideni in doseženi odhodki sredstev
krajevne skupnosti.
35. člen
S sklepom svet odloča o posameznih vprašanjih iz
svoje pristojnosti.
XI. KONČNE DOLOČBE
36. člen
Število članov sveta krajevne skupnosti in volilne enote
za prve volitve v svet krajevne skupnosti v letu 1996 je
določil prejšnji svet krajevne skupnosti.
Mandatna doba sveta krajevne skupnosti izvoljena na
prvih volitvah traja do naslednjih rednih volitev občinskega
sveta.
37. člen
Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati dosedanji statut Krajevne skupnosti Sv. Duh, drugi splošni akti
krajevne skupnosti pa se uporabljajo do sprejema splošnih
aktov po tem statutu, če ne nasprotujejo določilom zakona,
občinskega statuta in tega statuta.
38. člen
Ta statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Škofja Loka, dne 10. novembra 1997.
Predsednik
Sveta KS Sv. Duh
Janez Jenko l. r.

30. člen
Finančno poslovanje krajevne skupnosti in knjigovodska evidenca za krajevno skupnost se vodi v skladu z zakonskimi predpisi, določili statuta občine, tega statuta in odločitvami sveta krajevne skupnosti.

ŠMARJE PRI JELŠAH
2972.

X. AKTI KRAJEVNE SKUPNOSTI
31. člen
Svet krajevne skupnosti sprejema naslednje akte:
– statut KS,
– finančni načrt,
– zaključni račun,
– sklepe.
32. člen
Statut krajevne skupnosti je temeljni akt krajevne skupnosti, ki določa organizacijo in delovanje krajevne skupnosti, oblikovanje in pristojnosti organa krajevne skupnosti in
druga vprašanja pomembna za delo krajevne skupnosti.
Statut krajevne skupnosti sprejme svet krajevne skupnosti z dvetretjinsko večino glasov vseh članov sveta krajevne skupnosti.
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Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov
Občinskega sveta občine Šmarje pri Jelšah

Na podlagi 19. do 23. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94 in 33/94) in četrtega
odstavka 21. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni
list RS, št. 34/95, 17/96 in 48/98) je Občinski svet občine
Šmarje pri Jelšah na seji dne 10. 9. 1998 sprejel

ODLOK
o določitvi volilnih enot za volitve članov
Občinskega sveta občine Šmarje pri Jelšah
1. člen
Za volitve članov občinskega sveta Občine Šmarje pri
Jelšah se določijo tri volilne enote, v katerih se voli skupno
devetnajst članov sveta.
Volilne enote obsegajo območja krajevnih skupnosti.
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2. člen
Obseg volilnih enot je naslednji:
1. Volilna enota: obsega območja KS Šentvid in KS
Sveti Štefan, v njej se voli pet članov sveta;
2. Volilna enota: obsega območje KS Šmarje pri Jelšah, v njej se voli sedem članov občinskega sveta;
3. Volilna enota: obsega območje naselij KS Kristan
vrh, KS Mestinje, KS Sladka gora, KS Tinsko, KS Zibika in
naselja Dol pri Pristavi in Spodnje Mestinje, v njej se voli
sedem članov občinskega sveta.
3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 06202-66/98
Šmarje pri Jelšah, dne 11. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Šmarje pri Jelšah
Stanko Javornik l. r.

2973.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Plakatiranje zunaj v prvem odstavku navedenih plakatnih mest je dovoljeno s soglasjem lastnika oziroma upravljalca reklamnih tabel, stavb in drugih objektov ali zemljišč, za
kar se neposredno uporabljajo določila zakona o volilni kampanji.
4. člen
Plakate, ki bodo nameščeni v nasprotju z določili teh
pogojev bo odstranila pooblaščena oseba Občine Šmarje
pri Jelšah na stroške organizatorja.
5. člen
Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v 15
dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate iz
plakatnih mest. Nespoštovanje tega določila je prekršek po
drugi alinei 28. člena zakona o volilni kampanji, zato bodo
kršitelji (organizatorji in odgovorne osebe organizatorjev)
predlagani organu za prekrške, plakate pa bo na stroške
organizatorjev odstranila pooblaščena oseba Občine Šmarje pri Jelšah.
Št. 06202-65/98
Šmarje pri Jelšah, dne 11. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Šmarje pri Jelšah
Stanko Javornik l. r.

Odlok o pogojih za plakatiranje v času volilne
kampanje

Na podlagi 8. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94) in 18. člena statuta Občine Šmarje pri
Jelšah (Uradni list RS, št. 34/95, 17/96 in 48/98) je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na seji dne 10. 9. 1998
sprejel

ODLOK
o pogojih za plakatiranje v času volilne
kampanje
1. člen
Za čas volilne kampanje Občina Šmarje pri Jelšah določa naslednja plakatna mesta:
– okrogli steber pri trgovini Štravs;
– okrogli steber pri Zdravstvenemu domu Šmarje pri
Jelšah;
– okrogli steber pri gostišču Šmarski hram;
– okrogli steber pri občinski stavbi;
– okrogli steber pri avtobusni postaji.
Vsak organizator voline kampanje lahko namesti po en
plakat velikosti A2 na vsakega od zgoraj navedenih plakatnih
mest.
Plakate namešča vsak organizator sam.
Pri nameščanju plakatov je potrebno spoštovati določila zakona o volilni kampanji.
2. člen
Plakatna mesta na:
– dveh avtobusnih postajah v Šentvidu,
– štirih avtobusnih postajah v Mestinju,
– dveh avtobusnih postajah v Kristan vrhu,
– in avtobusni postaji v Šmarju pri Jelšah.
se rezervirajo za oglase volilnih komisij in jih stranke za
nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili ne
smejo uporabljati.

2974.

Sklep o delni povrtnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Šmarje pri
Jelšah

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) in 18. člena statuta Občine
Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 34/95, 17/96 in
48/98) je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na seji
dne 10. 9. 1998 sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za
lokalne volitve v Občini Šmarje pri Jelšah
1. člen
V Občini Šmarje pri Jelšah se bodo organizatorjem
oziroma kandidatom na lokalnih volitvah 1998 delno povrnili
stroški volilne kampanje v skladu s tem sklepom.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne
smejo preseči 60 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
3. člen
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo
preseči 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v
občini.
Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne
kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira,
lahko povečajo še za 20 tolarjev na posameznega volilnega
upravičenca v občini.

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, katerih listam so pripadali mandati za
člane v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev za dobljen glas, pri
čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči
zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila o zbranih in porabljenih sredstvih za volitve kampanje občinskemu
svetu in računskemu sodišču.
5. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 40
tolarjev na dobljen glas.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata
na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov
v višini 60 tolarjev za dobljen glas le na osnovi dobljenih
glasov na ponovnem glasovanju.
6. člen
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za
volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo
zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Šmarje pri Jelšah v roku 30 dni po predložitvi poročila o
zbranih in porabljenih sredstvih in za volilno kampanjo občinskemu svetu in računskemu sodišču.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-67/98
Šmarje pri Jelšah, dne 11. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Šmarje pri Jelšah
Stanko Javornik l. r.

Št.
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Št. 06202-68/98
Šmarje pri Jelšah, dne 11. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Šmarje pri Jelšah
Stanko Javornik l. r.

2976.

Sklep volilnih enot za volitve članov Sveta
krajevne skupnosti Tinsko

Na podlagi 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) je Svet krajevne skupnosti Tinsko na seji dne 2. 9. 1998 sprejel

SKLEP
volilnih enot za volitve članov Sveta krajevne
skupnosti Tinsko
1. člen
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se na območju Krajevne skupnosti Tinsko določita 2 volilni enoti, ki
obsegata območje naselja v krajevni skupnosti.
2. člen
Volilna enota se določi v naslednjem obsegu:
1. Volilna enota: obsega območja naselja Spodnje Tinsko, v njej se voli dva člana sveta.
2. Volilna enota: obsega območja naselja Zgornje Tinsko, v njej se volijo trije člani sveta.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 06202-69/98
Tinsko, dne 3. septembra 1998.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Tinsko
Franc Namurš l. r.

2975.

Sklep o imenovanju članice v občinsko volilno
komisijo

Na podlagi 38. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94 in 33/94) in na podlagi 18. člena
statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 34/95,
17/96 in 48/98) je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah
na seji dne 10. 9. 1998 sprejel naslednji

SKLEP
1
Za članico občinske volilne komisije se imenuje:
Milena Vrečko, roj. 29. 8. 1945, Cankarjeva ulica 11,
Šmarje pri Jelšah.
2
Imenovani izteče mandat skupaj z iztekom mandata
občinske volilne komisije, ki je bila imenovana s strani republiške volilne komisije dne 11. 10. 1994.

VIDEM
2977.

Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Videm

Na podlagi 6. člena zakona o ustanovitvi občin ter
določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94,
69/94 – popr. in 56/98) ter 19. člena statuta Občine
Videm (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 11/95) je
Občinski svet občine Videm na seji dne 10. 9. 1998 sprejel

ODLOK
o določitvi volilnih enot v Občini Videm
1. člen
Občinski svet občine Videm, s tem odlokom določa
volilne enote za prve volitve članov občinskega sveta in
volitve za župana v Občini Videm. Območje Občine Videm
obsega Občino Videm, kot jo določa zakon o ustanovitvi
občin in določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94,
69/94, 69/94 – popr. in 56/98).
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2. člen
Za volitve članov občinskega sveta se določijo 3 volilne
enote, v katerih se skupno voli šestnajst članov občinskega
sveta.
1. volilna enota obsega območja naslednjih naselij:
Dravinjski vrh, Jurovci, Ljubstava, Majski vrh, Pobrežje, Šturmovci, Tržec Videm pri Ptuju, v kateri se voli šest članov
občinskega sveta.
2. volilna enota obsega območje naselij: Belavšek,
Berinjak, Gradišče, Mala Varnica, Repišče, Skorišnjak,
Spodnji Leskovec, Strmec pri Leskovcu, Trdobojci, Velika
Varnica, Veliki Okič in Zgornji Leskovec, Soviče, Dravci in
Vareja v kateri se voli pet članov občinskega sveta.
3. volilna enota obsega območja naselij: Barislovci,
Dolena, Lancova vas Popovci, Sela, Trnovec in Zgornja
Pristava v kateri se voli pet članov.
Sedež volilnih enot je v Vidmu pri Ptuju 54.
3. člen
Za volitve župana je volilna enota območje celotne
Občine Videm.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za izvedbo
lokalnih volitev – volitev članov občinskega sveta in župana v
letu 1998.
Št. 015-01-2/98
Videm, dne 10. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Videm
Friderik Bračič l. r.

2978.

Odlok o določitvi volilnih enot v
novoustanovljeni občini Podlehnik

Na podlagi 6. člena zakona o ustanovitvi občin ter
določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94,
69/94 – popr. In 56/98) ter 19. člena statuta Občine
Videm (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 11/95) je
Občinski svet občine Videm na seji dne 10. 9. 1998 sprejel

ODLOK
o določitvi volilnih enot v novoustanovljeni občini
Podlehnik
1. člen
Občinski svet občine Videm, s tem odlokom določa
volilne enote za prve volitve članov občinskega sveta in
volitve za župana v novoustanovljeni Občini Podlehnik. Območje Občine Podlehnik obsega Občino Podlehnik, kot jo
določa zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94, 69/94 – popr. in
56/98).
2. člen
Za volitve članov občinskega sveta se določi 1 volilna
enota, v kateri se skupno voli osem članov občinskega
sveta.
1. volilna enota obsega območja naslednjih naselij:
Dežno pri Podlehniku, Gorca, Jablovec, Kozminci, Ložina,
Podlehnik, Rodni vrh, Sedlašek, Spodnje Gruškovje, Stanošina, Strajna, Zakl in Zgornje Gruškovje.
Sedež volilnih enot je v Podlehniku 6.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Za volitve župana je volilna enota območje celotne
Občine Podlehnik.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za izvedbo
lokalnih volitev – volitev članov občinskega sveta in župana v
letu 1998.
Št. 015-01-1/98
Videm, dne 10. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Videm
Friderik Bračič l. r.

2979.

Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov
svetov krajevnih skupnosti v Občini Videm

Na podlagi 19.a člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/96, 26/97, 70/97
in 10/98 ter odločbe US, Uradni list RS, št. 6/94, 45/94,
20/95, 9/96, 44/96 in obvezna razlaga DZ, Uradni list RS,
št. 63/95) ter 19. člena statuta Občine Videm (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 11/95, Uradni list RS, št.
23/97 in 49/98) ter v soglasju s predsedniki svetov krajevnih skupnosti Občine Videm, je Občinski svet občine Videm
na seji dne 10. 9. 1998 sprejel

ODLOK
o določitvi volilnih enot in števila članov svetov
krajevnih skupnosti v Občini Videm
1. člen
S tem odlokom se določi število članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Videm in volilne enote za volitve v
svete krajevnih skupnosti.
2. člen
– Krajevna skupnost Videm pri Ptuju
Svet krajevne skupnosti ima sedem članov. V krajevni
skupnosti se določi 1 volilna enota.
1. volilna enota obsega naselja: Videm pri Ptuju in del
Dravinjskega vrha (hišne številke od 1 do 3/d in od 55 do
74), del Vareje (hišna številka 1) in se volita dva člana
– naselje Dravinjski vrh (od hišne številke 4 do 12/b) in
del in
– naselja Majski vrh (hišna številka 29/a) in se voli en
član sveta
– naselje Šturmovci in se voli en član
– naselje Ljubstava, se voli en član
– del naselja Majski vrh (od hišne številke 8 do 54 brez
hišne številke 29/a) se voli en član
– in del naselja Dravinjski vrh (od hišne številke 13 do
54) in se voli en član.
– Krajevna skupnost Sela
Svet krajevne ima pet članov sveta. V krajevni skupnosti se določi 1 volilna enota.
1. volilna enota obsega naslednja naselja: Sela – voli
se en član.
– Trnovec – voli se en član,
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– Barislavci – voli se en član
– Del naselja Zg. Pristava (od hišne številke 39 do 53)
se voli en član
– Del naselja Popovci (od hišne številke 17 do vključno
30) voli se en član.
– Krajevna skupnost Dolena
Svet krajevne skupnosti ima pet članov sveta. V krajevni skupnosti se določi 1 volilna enota.
1. volilna enota obsega naslednja naselja: Dolena –
volita se dva člana
– Del naselja Zg. Pristava (od hišne številke 1 do vključno 38) volita se dva člana
– Del naselja Popovci (od hišne številke 1 do vključno
16) voli se en član.

Št.

3. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok
o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih
skupnosti v Občini Videm (Uradne objave občine Videm, št.
1/96 in 2/97).
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-01-3/98
Videm, dne 10. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Videm
Friderik Bračič l. r.

– Krajevna skupnost Pobrežje
Svet krajevne skupnosti Pobrežje ima osem članov sveta. V krajevni skupnosti se določi 1 volilna enota
1. volilna enota obsega naselje Pobrežje.
– Krajevna skupnost Jurovci-Tržec
Svet krajevne skupnosti ima pet članov sveta. V krajevni skupnosti je določena 1 volilna enota.
1. volilna enota zajema naselja Jurovci – se volita dva
člana
– naselje Tržec in del naselja Majski vrh (od hišne
številke 1-7) se volijo trije člani.
– Krajevna skupnosti Lancova vas
Svet krajevne skupnosti ima šest članov sveta. V krajevni skupnosti je določena 1 volilna enota.
1. volilna enota obsega naselje Lancova vas.
– Krajevna skupnost Soviče-Dravci-Vareja
Svet krajevne skupnosti ima pet članov sveta. V krajevni skupnosti je določena 1 volilna enota.
1. volilna enota obsega naslednja naselja: Soviče- se
volita dva člana
– Dravci se voli en član,
– Vareja se volita dva člana.
– Krajevna skupnost Leskovec
Svet krajevne skupnosti Leskovec ima trinajst svetnikov. V krajevne skupnosti je določenih 11 volilnih enot.
1. volilna enota obsega naselje Zg. Leskovec – se voli
en član sveta
2. volilna enota obsega naselje Sp. Leskovec – voli se
en član sveta
3. volilna enota obsega naselje Belavšek – voli se en
član sveta
4. volilna enota obsega naselje Trdobojci – voli se en
član sveta
5. volilna enota obsega naselje Repišče – voli se en
član sveta
6. volilna enota obsega naselje Veliki Okič – volita se
dva člana sveta
7. volilna enota obsega naselje Skorišnjak – voli se en
član sveta
8. volilna enota obsega naselje Gradišče – voli se en
član sveta
9. volilna enota obsega naselje Strmec pri Leskovcu –
voli se en član sveta
10. volilna enota obsega naselje Mala Varnica in Berinjak – voli se en član sveta
11. volilna enota obsega naselje Velika Varnica – voli
se dva člana sveta.
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2980.

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
Občine Podlehnik

Na podlagi 38. in 35. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, in 70/95) ter 16.
člena statuta Občine Videm (Uradni vetsnik občin Ormož in
Ptuj, št. 11/95, Uradni list RS, št. 23/98 in 49/98) je
Občinski svet občine Videm na seji dne 10. 9. 1998 sprejel

SKLEP
o imenovanju občinske volilne komisije Občine
Podlehnik
1
V občinsko volilno komisijo Občine Podlehnik se imenujejo:
– za predsednico: Albina Hrnec-Pečnik, roj. 23. 7.
1962, Okrožno sodišče na Ptuju,
– za namestnico: Božena Šlehta, roj. 2. 10. 1954,
Podlehnik,
– za člana: Marija Drevenšek, roj. 23. 1. 1960, Sedlašek 3/a, Podlehnik,
– za namestnika: Darja Trafela roj. 13. 4. 1978, Podlehnik 73/a,
– za člana: Renata Novak, roj. 22. 4. 1974, Kozminci
28, Podlehnik,
– namestnik: Franc Feguš, roj. 13. 9. 1959, Podlehnik 2, Podlehnik,
– za člana: Andrej Požar, roj. 23. 6. 1970, Podlehnik
5/h, Podlehnik,
– namestnica: Jožica Svenšek, roj. 12. 2. 1963, Podlehnik 40/e, Podlehnik.
2
Sedež občinske volilne komisije je v prostorih Občine
Podlehnik, Podlehnik 9.
3
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS.
Št. 015-01-4/98
Videm, dne 10. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Videm
Friderik Bračič l. r.
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VOJNIK
2981.

Odlok o določitvi volilnih enot za izvedbo
lokalnih volitev na območju Občine Dobrna

Na podlagi 5. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 56/98) in 9. člena statuta Občine
Vojnik, je Občinski svet občine Vojnik na seji dne 9. 9.
1998 sprejel

ODLOK
o določitvi volilnih enot za izvedbo lokalnih
volitev na območju Občine Dobrna
1. člen
Na območju Občine Dobrna se za volitve članov občinskega sveta določi sedem volilnih enot, v katerih se skupno
voli osem članov.
2. člen
Volilne enote se oblikujejo tako, da se en član občinskega sveta voli na približno enako število prebivalcev.
Določijo se naslednje volilne enote:
1. Volilna enota – obsega območje naselja Dobrna –
volita se dva člana
2. Volilna enota – obsega območje naselij Lokovina in
Loka – voli se en član
3. Volilna enota – obsega območje naselij Vinska Gorica in Pristova – voli se en član
4. Volilna enota – obsega območje naselja Klanc – voli
se en član
5. Volilna enota – obsega območje naselij Zavrh in
Brdce nad Dobrno – voli se en član
6. Volilna enota – obsega območje naselja Vrba – voli
se en član
7. Volilna enota – obsega območje naselij Parož in
Strmec nad Dobrno – voli se en član.
3. člen
Na območju Občine Dobrna se za volitve župana določi ena volilna enota za območje celotne Občine Dobrna.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1163-9/98-2
Vojnik, dne 9. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vojnik
Peter Vrisk, dipl. inž. l. r.

2982.

Odlok o določitvi volilnih enot za izvedbo
lokalnih volitev na območju Občine Vojnik

Na podlagi 20 in 22. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) in 9.
člena statuta Občine Vojnik, je Občinski svet občine Vojnik
na seji dne 9. 9. 1998 sprejel
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ODLOK
o določitvi volilnih enot za izvedbo lokalnih
volitev na območju Občine Vojnik
1. člen
Na območju Občine Vojnik se za volitve članov občinskega sveta določijo dve volilni enoti, v katerih se skupno
voli osemnajst članov.
2. člen
Volilne enote se oblikujejo tako, da se en član občinskega sveta voli na približno enako število prebivalcev in
obsegajo območje krajevnih skupnosti Frankolovo, Nova
Cerkev in Vojnik.
3. člen
Za volitve članov občinskega sveta se določita naslednji volilni enoti:
1. Volilna enota obsega območje Krajevne skupnosti
Frankolovo in Nova Cerkev. Voli se devet članov
2. Volilna enota obsega območje Krajevne skupnosti
Vojnik. Voli se devet članov.
4. člen
Na območju Občine Vojnik se za volitve župana določi
ena volilna enota za območje celotne Občine Vojnik.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1164-9/98-2
Vojnik, dne 9. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vojnik
Peter Vrisk, dipl. inž. l. r.

2983.

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
Občine Dobrna

Na podlagi 28. člena zakona o postopku za ustanovitev občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št.
44/96) in 35. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list
RS št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) je Občinski svet
občine Vojnik na seji dne 9. 9. 1998 sprejel

SKLEP
o imenovanju občinske volilne komisije Občine
Dobrna
1
V občinsko volilno komisijo Občine Dobrna se za dobo
štirih let imenujejo:
1. za predsednico:
Barbara ŽUMER-KUNC, roj. 1966
3000 CELJE, Celestinova ul. 17
2. za namestnika predsednice:
Vlado OLENŠEK, roj. 1955
3204 DOBRNA, Zavrh nad Dobrno 21D
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3. za člana:
Marko LESJAK, roj. 1949
3204 DOBRNA, Vinska Gorica 6
4. za namestnico člana:
Amalija STOPAR, roj. 1933
3204 DOBRNA, Pristova 1A
5. za članico:
Ljudmila ŠTEGER, roj. 1964
3204 DOBRNA, Dobrna 8
6. za namestnika članice:
Matjaž ČERENAK, roj. 1971
3204 DOBRNA, Klanc 13
7. za članico:
Mateja ČERENAK, roj. 1971
3204 DOBRNA, Klanc 58
8. za namestnico članice:
Olga BOŽNIK, roj. 1959
3204 DOBRNA, Vrba 13
2
Sedež komisije je na Dobrni, Dobrna 19, krajevna skup-
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3. člen
Za volitve članov v Občinski svet občine Vuzenica se
določijo naslednje volilne enote ter območja, ki sodijo v
posamezne volilne enote.
Volilna enota I obsega območje naselij Dravče, Sv.
Primož na Pohorju in Šentjanž nad Dravčami; v volilni enoti
se volita dva člana.
Volilna enota II obsega območje naselja Sv. Vid; v
volilni enoti se volita dva člana.
Volilna enota III obsega območje dela naselja Vuzenica
(Mladinska ulica, Na klancu, Splavarska ulica, Spodnji trg); v
volilni enoti se volijo trije člani.
Volilna enota IV obsega območje dela naselja Vuzenica
(Elektrarniško naselje, Livarska cesta, Sejmarska ulica, Mlinska ulica, Zgornji trg, Planinska ulica, Pod gradom, Pohorska cesta od št. 1 do Kosovega jarka); v volilni enoti se volijo
trije člani.
Volilna enota V obsega območje dela naselja Vuzenica
(Pohorska cesta južno od Kosovega jarka); v volilni enoti se
voli en član.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

nost.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Vuzenica
Andrija Halužan l. r.

3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1165-9/98-2
Vojnik, dne 9. septembra 1998.

ŽALEC
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vojnik
Peter Vrisk, dipl. inž. l. r.

VUZENICA
2984.

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v
Občinski svet občine Vuzenica

Na podlagi 117. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 in 70/95) in 17.
in 18. člena statuta Občine Vuzenica je Občinski svet občine Vuzenica na 35. seji dne 9. 9. 1998 sprejel

ODLOK
o določitvi volilnih enot za volitve članov v
Občinski svet občine Vuzenica
1. člen
Ta odlok določa volilne enote za volitve članov v Občinski svet občine Vuzenica ter število članov, ki se volijo v
posamezni enoti.
2. člen
Za volitve članov v Občinski svet občine Vuzenica se
določi 5 volilnih enot, v katerih se voli skupno enajst članov.

2985.

Odlok o določitvi volilnih enot v
novoustanovljeni Občini Braslovče

Na podlagi 6. člena zakona o ustanovitvi občin ter o
določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94,
69/94 – popr. in 56/98) ter 20. člena statuta Občine Žalec
(Uradni list RS, št. 34/95, 16/96 in 1/97) je Občinski svet
občine Žalec na seji dne 9. septembra 1998 sprejel

ODLOK
o določitvi volilnih enot v novoustanovljeni
Občini Braslovče
1. člen
Občinski svet občine Žalec s tem odlokom določa
volilne enote za prve volitve članov občinskega sveta in
volitev župana v novoustanovljeni Občini Braslovče. Območje občine obsega Občino Braslovče, kot jo določa zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94, 69/94 – popr. in 56/98).
2. člen
Za volitve članov občinskega sveta se določijo tri volilne enote, v katerih se skupno voli petnajst članov občinskega sveta.
1. volilna enota obsega območje Letuš, Podgorje pri
Letušu, Parižlje, Topovlje in Male Braslovče, v kateri se voli
pet članov občinskega sveta.
2. volilna enota obsega območje naselij: Braslovče,
Rakovlje, Podvrh, Spodnje Gorče, Zgornje Gorče, Kamen-
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če, Dobrovlje, Glinje, Poljče in Preserje, v kateri se voli pet
članov občinskega sveta.
3. volilna enota obsega območje naselij: Grajska vas,
Gomilsko, Šmatevž, Zakl, Trnava, Orla vas in Šentrupert, v
kateri se voli pet članov občinskega sveta.
Sedež volilnih enot je v Braslovčah.
3. člen
Za volitve župana je volilna enota območje celotne
Občine Braslovče.
4. člen
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za izvedbo
lokalnih volitev – volitev članov občinskega sveta in župana v
letu 1998.
Št. 03002/001/98
Žalec, dne 9. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

2986.

Odlok o delnem povračilu stroškov za
organiziranje volilne kampanje

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) ter 20. člena statuta Občine
Žalec (Uradni list RS, št. 34/95, 16/96 in 1/97) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 9. septembra 1998 sprejel

ODLOK
o delnem povračilu stroškov za organiziranje
volilne kampanje
1. člen
Odlok določa kriterije za delno povračilo stroškov volilne kampanje za lokalne volitve – volitve v občinski svet in za
volitve župana.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet in za
volitve župana ne smejo preseči zneska, ki ga določa zakon.
Organizator volilne kampanje za člane občinskega sveta in za župana mora v 60 dneh po dnevu glasovanja predložiti občinskemu svetu in računskemu sodišču poročilo o
vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje katerih listam, so pripadli mandati za člane občinskega sveta imajo pravico do
povrnitve stroškov volilne kampanje, v višini 60 tolarjev za
dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov
ne sme preseči zneska porabljenih sredstev razvidnega iz
revizijskega poročila računskega sodišča.
4. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
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za župane za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali in sicer 40 tolarjev za vsak dobljeni glas.
Če se glasovanje ponovi sta kandidata, ki kandidirata
na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov
v višini 60 tolarjev za dobljeni glas in le na osnovi dobljenih
glasov na ponovnem glasovanju.
5. člen
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski
svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo
stroški volilne kampanje iz občinskega proračuna najkasneje v 30 dneh po predložitvi dokončnega poročila računskega sodišča občinskemu svetu.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00607/0002/98
Žalec, dne 9. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

2987.

Odlok o prenehanju javnega zavoda Žalske
lekarne p. o.

Na podlagi 51. in 54. člena zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 12/91) in 20. člena statuta Občine Žalec (Uradni
list RS, št. 34/95, 16/96 in 1/97) je Občinski svet občine
Žalec na seji dne 9. septembra 1998 sprejel

ODLOK
o prenehanju javnega zavoda Žalske
lekarne p. o.
1. člen
Ugotovi se, da je Občina Žalec z sklepom z dne 9.
septembra 1998 razpisala koncesiji za opravljanje lekarniške dejavnosti za območje, ki ga pokriva javni zavod Žalske lekarne p.o.
2. člen
Ugotovi se, da bodo s pričetkom izvajanja koncesijske
dejavnosti prenehale potrebe za opravljanje dejavnosti, za
katero je bil javni zavod Žalske lekarne p. o. ustanovljen.
3. člen
Javni zavod preneha z opravljanjem dejavnosti z dnem,
ko se bo pričela izvrševati koncesijska dejavnost.
To dejstvo ugotovi svet zavoda in o tem obvesti ustanovitelja.
Ustanovitelj predlaga postopek likvidacije pri pristojnem sodišču.
4. člen
Ustanoviteljske pravice in dolžnosti v zvezi s prenehanjem in likvidacijo javnega zavoda Žalske lekarne p. o. izvršuje pristojni organ novonastale občine, kjer je sedež javnega zavoda.
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5. člen
Stroške likvidacijskega postopka, ki jih ne bo poravnal
javni zavod, začasno prevzame novonastala občina, kjer je
sedež javnega zavoda, kar se kasneje vključi v premoženjsko in delitveno bilanco med vsemi novo nastalimi občinami
na območju sedanje Občine Žalec.

Igor Zupan, roj. 1963, Polzela 178, 3313 Polzela, –
za namestnika člana.
Sedež volilne komisije je Polzela 8, 3313 Polzela.
Imenovanje velja z dnem razpisa lokalnih volitev. Sklep se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

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

Volilno komisijo novoustanovljene Občine Prebold v
sestavi:
Jožef Golič, roj. 1953, Na dobravi 2, 3312 Prebold,
– za predsednika
Milena Lesjak Tratnik, roj. 1954, Skozi gaj 11, 3312
Prebold, – za namestnika predsednika
Alojzij Cilenšek, roj. 1937, Latkova vas 85, 3312
Prebold, – za člana
Marjan Ribič, roj. 1956, Latkova vas 6, 3312
Prebold, – za člana
Franc Povše, roj. 1932, Latkova vas 279, 3312
Prebold, – za člana
Marjan Golavšek, roj.1963, Matke 34/b, 3312
Prebold, – za namestnika člana.
Sedež volilne komisije je Hmeljarska 3, 3312 Prebold.
Imenovanje velja z dnem razpisa lokalnih volitev. Sklep se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Volilno komisijo novoustanovljene Občine Tabor v sestavi:
Rosita Gabrilo, roj. 1962, Drešinja vas 60, 3301
Petrovče, – za predsednika
Tea Plavčak, roj. 1963, Kapla 8, 3304 Tabor, – za
namestnika predsednika
Jože Zupančič, roj. 1969, Loke 28, 3304 Tabor, –
za člana
Franc Uranjek, roj. 1936, Tabor 10a, 3304 Tabor, –
za člana
Ivan Lukman, roj. 1960, Tabor 22, 3304 Tabor, – za
člana
Marko Semprimožnik, roj. 1968, Ojstriška vas 45,
3304 Tabor, – za namestnika člana.
Sedež volilne komisije je Tabor 25, 3304 Tabor. Imenovanje velja z dnem razpisa lokalnih volitev. Sklep se objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 140-00/0001/98
Žalec, dne 9. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

2988.

Imenovanje volilnih komisij novoustanovljenih
občin

Na podlagi 28. in 29. člena zakona o postopku za
ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij (Uradni
list RS, št. 44/96) ter 20. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/95, 16/96 in 1/97) je Občinski svet
občine Žalec na sejah dne 10. avgusta in 9. septembra
1998

IMENOVAL
Volilno komisijo novoustanovljene Občine Braslovče v
sestavi:
Janez Hočevar, roj. 1934, Gomilsko 33, 3303
Gomilsko, – za predsednika
Marjana Topolovec Dolinšek, roj. 1967, Podvin 232,
3310 Žalec, – za namestnika predsednika
Miran Kranjec, roj. 1949, Orla vas 34/b, 3314
Braslovče, – za člana
Marko Lenošek, roj. 1964, Letuš 56/b, 3327
Šmartno ob Paki, – za člana
Andrej Korošec, roj. 1948, Glinje 2/a, 3314 Braslovče, – za člana
Vinko Topovšek, roj. 1949, Grajska vas 15/g, 3304
Gomilsko, – za namestnika člana.
Sedež volilne komisije je Braslovče 22, 3314 Braslovče. Imenovanje velja z dnem razpisa lokalnih volitev. Sklep
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Volilno komisijo novoustanovljene Občine Polzela v sestavi:
Slavko Resnik, roj. 1952, Polzela 87, 3313 Polzela,
– za predsednika
Ivan Gedlička, roj. 1947, Polzela 81, 3313 Polzela, –
za namestnika predsednika
Sergej Ocvirk, roj. 1969, Založe 23/a, 3313 Polzela,
– za člana
Ivan Kolšek, roj. 1934, Andraž 74, 3313 Polzela, –
za člana
Marija Korošec, roj. 1941 Polzela 108/b, 3313
Polzela, – za člana

Volilno komisijo novoustanovljene Občine Vransko v
sestavi:
Marko Brišnik, roj. 1962, Prekopa 26/a, 3305
Vransko, – za predsednika
Milena Moškon, roj. 1928, Trubarjeva 2, 3000 Celje,
– za namestnika predsednika
Vlado Krušič, roj. 1945, Prekopa 4, 3305 Vransko, –
za člana
Marija Završnik, roj. 1956, Prapreče 29, 3305
Vransko, – za člana
Ludvika Čulk, roj. 1943, Vransko 89, 3305 Vransko,
– za člana
Alojzij Hrastovec, roj. 1939, Zajasovnik 19, 3305
Vransko, – za namestnika člana.
Sedež volilne komisije je Vransko 24, 3305 Vransko.
Imenovanje velja z dnem razpisa lokalnih volitev. Sklep se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Volilno komisijo novoustanovljene Občine Žalec v sestavi:
Stanislav Košenina, roj. 1950, Podvin 214, 3310
Žalec, – za predsednika
Peter Marinšek, roj. 1939, Petrovče 229, 3301
Petrovče, – za namestnika predsednika
Breda Žagar, roj 1950, Ulica talcev 1, 3310 Žalec, –
za člana
Tanja Vovk Petrovski, roj. 1973, Gotovlje 59a, 3310
Žalec, – za člana
Zoran Vučer, roj. 1935, Kidričeva 3, 3310 Žalec, –
za namestnika člana
Marta Vogrinc, roj. 1937, Šempeter 127a, 3311
Šempeter, – za člana
Marjan Novak, roj. 1950, Gotovlje 186 a, 3310
Žalec, – za namestnika člana.
Sedež volilne komisije je v Žalcu, Savinjske čete 5,
3310 Žalec. Imenovanje velja z dnem razpisa lokalnih volitev. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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III. volilna enota obsega vse vasi Krajevne skupnosti
Davča, Dražgoše-Rudno, Sorica ter vasi iz Krajevne skupnosti Železniki: Zali Log, Martinj Vrh, Podlonk, Prtovč, Potok,
Ojstri Vrh, del Davče, Smoleva, Osojnik, Ravne, Torka in
Zala.
Voli se pet članov.
3. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok
o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta
občine Železniki, št. 1/94 z dne 15. 10. 1994 in odlok o
spremembi tega odloka z dne 24. 10. 1994.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01-4170
Železniki, dne 10. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta občine
Železniki
Miha Prevc l. r.

Št. 00607/0001/98
Žalec, dne 9. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

ŽELEZNIKI
2989.

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov
Občinskega sveta občine Železniki

Na podlagi 20. in 22. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) in 19.
člena statuta Občine Železniki (Uradni vestnik Gorenjske,
št. 6/95) je Občinski svet občine Železniki na 20. izredni
seji 10. 9. 1998 sprejel

ODLOK
o določitvi volilnih enot za volitve članov
Občinskega sveta občine Železniki
1. člen
Ta odlok določa volilne enote za volitve članov Občinskega sveta občine Železniki.
2. člen
Za volitve članov Občinskega sveta občine Železniki se
določi tri volilne enote, v katerih se voli skupno 17 članov.
I. volilna enota obsega mesto Železniki, razen Češnjice.
Voli se sedem članov.
II. volilna enota obsega vse vasi Krajevne skupnosti
Selca, vas Studeno, Češnjica in Dolenja vas.
Voli se pet članov.

2990.

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Železniki

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) in 17. člena statuta Občine
Železniki (Uradni vestnik Gorenjske, št. 6/95, 18/96 in
47/96) je Občinski svet občine Železniki na 20. izredni seji
dne 10. 9. 1998 sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za
lokalne volitve v Občini Železniki
I
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev
stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Železniki.
II
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne
smejo preseči 60 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo
preseči 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v
občini. Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne
kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira,
lahko povečajo še za 20 tolarjev na posameznega volilnega
upravičenca v občini.
III
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za
svetnike, katerih listam so pripadli mandati za svetnike v
občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev za dobljeni glas, pri čemer
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Št.

skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska
porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
IV
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičenci tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župana, za katere je glasovalo najmanj 5% od skupnega
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 40
tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata
na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov
v višini 60 tolarjev za dobljeni glas le na podlagi dobljenih
glasov na ponovnem glasovanju.
V
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za
volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo
zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Železniki v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01-4169
Železniki, dne 10. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Železniki
Miha Prevc l. r.

VLADA
2991.

Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta in
dolgoročnih planov

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 75. seji dne
17. septembra 1998 sprejela

SKLEP
o javni razgrnitvi
a) Osnutka lokacijskega načrta za smer avtoceste
Maribor–slovensko madžarska meja na odseku avtoceste Cogetinci–Vučja vas,
b) Predloga sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin:
– dolgoročnega plana Občine Gornja Radgona za
obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega
plana Občine Gornja Radgona za obdobje 1986–1990
za območje Občine Sv. Jurij Ob Ščavnici v delu, ki ga
opredeljuje osnutek lokacijskega načrta,
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– dolgoročnega plana Občine Gornja Radgona za
obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega
plana Občine Gornja Radgona za obdobje 1986–1990
za območje Občine Radenci v delu, ki ga opredeljuje
osnutek lokacijskega načrta in
– dolgoročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana
Občine Ljutomer za obdobje 1986–1990 v delu, ki ga
opredeljuje osnutek lokacijskega načrta
I
Vlada Republike Slovenije odreja javno razgrnitev osnutka lokacijskega načrta za smer avtoceste Maribor–slovensko madžarska meja na odseku avtoceste Cogetinci–
Vučja vas (v nadaljevanju: osnutek lokacijskega načrta), ki
ga je izdelal LUZ, d.d., pod št. projekta 4612-B, v avgustu
1998 in predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin v naslovu navedenih planskih aktov Občine Sv. Jurij
ob Ščavnici, Občine Radenci in Občine Ljutomer, ki jih je
izdelal LUZ, d.d., v avgustu 1998.
II
Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je osnutek lokacijskega 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 opredeljujejo osnutek lokacijskega načrta (v
nadaljevanju: republiški prostorski planski akti) ter predstavlja spremembo in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Gornja Radgona za obdobje 1986–
2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Gornja
Radgona za obdobje 1986–1990 za območje Občine Sv.
Jurij ob Ščavnici v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta; spremembo in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Gornja Radgona za obdobje
1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine
Gornja Radgona za obdobje 1986–1990 za območje Občine Radenci v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega
načrta ter spremembo in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–
2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–1990 v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve planskih aktov občin).
III
Vlada Republike Slovenije predlaga Občini Sv. Jurij ob
Ščavnici, Občini Radenci in Občini Ljutomer v obravnavo in
sprejem spremembe in dopolnitve planskih aktov občin.
IV
Občina Sv. Jurij ob Ščavnici, Občina Radenci in Občina Ljutomer morajo poskrbeti za izvedbo javne razgrnitve in
organizacijo javnih obravnav osnutka lokacijskega načrta in
predloga sprememb in dopolnitev planskih aktov občine.
Javna razgrnitev traja en mesec in se prične dan po objavi
tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
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V
V času javne razgrnitve lahko podajo na javno razgrnjeni osnutek lokacijskega načrta in predlog sprememb in dopolnitev planskih aktov občin, pripombe in predloge vsi zainteresirani in prizadeti.
VI
Občina Sv. Jurij ob Ščavnici, Občina Radenci in Občina Ljutomer morajo v roku 30 dni po preteku javne razgrnitve poslati ministru za okolje in prostor vse zbrane pripombe
in predloge. Če v tem roku minister ne prejme pripomb in
predlogov z javne razgrnitve, se šteje, da na osnutek lokacijskega načrta ni pripomb oziroma, da je ta usklajen.
VII
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-08/98-2
Ljubljana, dne 17. septembra 1998.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.

VSEBINA
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PREDSEDNIK REPUBLIKE
2891. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode
Republike Slovenije
4733

VLADA
2892. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
izvajanju sporazuma med državami članicami
EFTE in Republiko Slovenijo
2893. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med
Republiko Slovenijo in Državo Izrael
2894. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
izvajanju začasnega sporazuma o trgovini in zadevah v zvezi s trgovino med Republiko Slovenijo
na eni strani in Evropsko skupnostjo, Evropsko
skupnostjo za premog in jeklo in Evropsko skupnostjo za jedrsko energijo na drugi strani
2895. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
začasni uporabi sporazuma o pristopu Romunije
k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (CEFTA)
2896. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
izvajanju Srednjeevropskega sporazuma o prosti
trgovini (CEFTA) v letu 1998 za industrijske izdelke
2897. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
določitvi carinskih kontingentov pri uvozu blaga v
letu 1998
2898. Uredba o spremembah uredbe o kombinirani nomenklaturi carinske tarife s carinsko tarifo

4733

4734

4734

Stran

2899. Uredba o zaračunavanju stroškov uporabe prostora za predložitev blaga carinskemu organu
2900. Uredba o spremembah uredbe o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev
2901. Uredba o zneskih nadomestil za privatno in drugo lastno reproduciranje
2991. Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta in
dolgoročnih planov

4736

4737
4737
4813

MINISTRSTVA
2902. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote
Banjšice
4738
2903. Odredba o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja in za zatiranje podlubnikov v letih 1998 in
1999
4738
2904. Program pripravništva in strokovnega izpita za poklic diplomirani sanitarni inženir
4738

4735

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2905. Podaljšanje roka prodaje srečk

4742

4735

OBČINE
4736
4736

BLED
2906. Program priprave lokacijskega načrta za plinovod
od MRP Lesce do RP Bled
4742
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CELJE
2907. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta stanovanjska cona XII
in XIII – del na Hudinji ob Mariborski cesti
4743
DESTRNIK-TRNOVSKA VAS
2908. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Destrnik, Občini Trnovska vas in Občini Sv. Andraž v Sl. Goricah
4744
DOBROVA-HORJUL-POLHOV GRADEC
2909. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov
občinskega sveta in župana v Občini Horjul
4744
2910. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
4744
GORIŠNICA
2911. Odlok o določitvi volilnih enot (VE) v Občini Gorišnica
4747
2912. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
4748
2913. Sklep o pravici do povrnitve stroškov volilne kampanje na volitvah za župana in člane občinskega
sveta
4748
GORNJA RADGONA
2914. Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda osnovna šola dr. Janka Šlebingerja
Gornja Radgona
4748
2915. Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda glasbena šola Gornja Radgona
4751
2916. Sklep o določitvi volilnih enot za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Negova
4754
GORNJI PETROVCI
2917. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Gornji Petrovci
4754
2918. Sklep o izgradnji sistema za oskrbo s pitno vodo
v Občini Gornji Petrovci
4758
IDRIJA
2919. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Idrija 4758
2920. Sklep o določitvi števila članov svetov krajevnih
skupnosti v Občini Idrija
4761
IG
2921. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ig
za leto 1997
4761
KAMNIK
2922. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
4762
KOBARID
2923. Sklep o določitvi volilne enote za volitve članov
Sveta krajevne skupnosti Kobarid
4762
2924. Sklep o določitvi volilne enote za volitve članov
Sveta krajevne skupnosti Borjana-Podbela
4762
KOČEVJE
2925. Sklep o imenovanju v občinsko volilno komisijo

4763

KOMEN
2926. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Komen 4763
2927. Odlok o določitvi volilne enote za volitve članov
občinskega sveta in župana Občine Komen
4768

Stran

KUZMA
2928. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v
občinski svet in za volitve župana Občine Kuzma
2929. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v
občinski svet in za volitve župana Občine Grad
2930. Statutarni sklep o določitvi števila članov Občinskega sveta občine Kuzma
2931. Statutarni sklep o ukinitvi delovanja Krajevne skupnosti Kuzma
2932. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju občinske volilne komisije Občine Kuzma
2933. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Grad
2934. Sklep o določitvi ekonomske cene programov v
javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovne
šole Kuzma – enota vrtca

4768
4769
4769
4769
4769
4770

4770

KRŠKO
2935. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem načrtu bencinski servis Križaj in osnutka odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu Spodnji Grič II
4771
LJUTOMER
2936. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov
občinskega sveta na območju Občine Križevci
2937. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov
občinskega sveta na območju Občine Ljutomer
2938. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov
občinskega sveta na območju Občine Razkrižje
2939. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov
občinskega sveta na območju Občine Veržej
2940. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Križevci
2941. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Ljutomer
2942. Odlok o imenovanju Občinske volilne komisije
Razkrižje
2943. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Veržej
LOŠKI POTOK
2944. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

4771
4771
4772
4773
4773
4774
4774
4774

4775

METLIKA
2945. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Metlika
4775
2946. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območja planskih celot M-1, M-2, M-3 in M-4 v Občini Metlika
4777
2947. Odlok o postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje obvestil in oglasov na območju Občine Metlika
4783
MORAVSKE TOPLICE
2948. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov
Občinskega sveta občine Moravske Toplice
4786
2949. Spremembe in dopolnitve sklepa o imenovanju
občinske volilne komisije
4786
MURSKA SOBOTA
2950. Spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine
Murska Sobota
4786

Stran

4816 / Št. 63 / 18. 9. 1998

Uradni list Republike Slovenije
Stran

2951. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov
mestnega sveta in župana Mestne občine Murska Sobota
2952. Odlok o določitvi števila članov svetov ožjih delov
ter določitvi volilnih enot za volitve članov svetov
ožjih delov Mestne občine Murska Sobota
2953. Sklep o javni razgrnitvi odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno transportno cono ob Markišavci cesti v Murski Soboti
2954. Sklep o javni razgrnitvi odloka o sprejetju ureditvenega načrta za delitev javnih površin na funkcionalna zemljišča in druge javne površine v Murski Soboti
2955. Sklep o javni razgrnitvi odloka o sprejetju lokacijskega načrta za čistilno napravo v naselju Bakovci

4790

4790

4792

4792

4793

NOVO MESTO
2956. Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Mestni
občini Novo mesto
4793
ODRANCI
2957. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v
Občinski svet občine Odranci
4794
2958. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Odranci
4794
2959. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Odranci
4795
OSILNICA
2960. Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega povračila za nove priključke in povečanje kapacitete obstoječih priključkov na področju vodooskrbe in kanalizacije
4795
2961. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Osilnica
4796
RIBNICA
2962. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Ribnica
4796
2963. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Sodražica
4797
ROGAŠKA SLATINA
2964. Sklep o določitvi volilnih enot za volitve v Svet krajevne skupnosti Kostrivnica
4797
2965. Sklep o določitvi volilnih enot za volitve v Svet krajevne skupnosti Sv. Florijan
4797
ROGATEC
2966. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov
Občinskega sveta občine Rogatec
4798
2967. Odlok o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje
4798
SEŽANA
2968. Odredba o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v Občini Sežana
4798

Stran

SLOVENJ GRADEC
2969. Sklep o prodaji zemljišča
2970. Sklep o izvzetju iz javnega dobra

4799
4799

ŠKOFJA LOKA
2971. Statut Krajevne skupnosti Sv. Duh

4799

ŠMARJE PRI JELŠAH
2972. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov
Občinskega sveta občine Šmarje pri Jelšah
2973. Odlok o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje
2974. Sklep o delni povrtnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Šmarje pri Jelšah
2975. Sklep o imenovanju članice v občinsko volilno komisijo
2976. Sklep volilnih enot za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Tinsko
VIDEM
2977. Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Videm
2978. Odlok o določitvi volilnih enot v novoustanovljeni
občini Podlehnik
2979. Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Videm
2980. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Podlehnik

4803
4804
4804
4805
4805
4805
4806
4806
4807

VOJNIK
2981. Odlok o določitvi volilnih enot za izvedbo lokalnih
volitev na območju Občine Dobrna
4808
2982. Odlok o določitvi volilnih enot za izvedbo lokalnih
volitev na območju Občine Vojnik
4808
2983. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Dobrna
4808
VUZENICA
2984. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v
Občinski svet občine Vuzenica
4809

2985.
2986.
2987.
2988.

ŽALEC
Odlok o določitvi volilnih enot v novoustanovljeni
Občini Braslovče
Odlok o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje
Odlok o prenehanju javnega zavoda Žalske lekarne p. o.
Imenovanje volilnih komisij novoustanovljenih občin

4809
4810
4810
4811

ŽELEZNIKI
2989. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov
Občinskega sveta občine Železniki
4812
2990. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Železniki
4812
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N A R O Č I L N I C A

S tem nepreklicno naročam naslenje knjige

q 10465 Zakon o izvršbi in zavarovanju

Cena: 2646

q 10460 Zakon o sodnih taksah

Cena: 693

q 10459 Predpisi o cestnem prometu

Cena: 2940

SIT ·

q 10451 Zakon o varnosti cestnega prometa (8 × 12 cm)

Cena: 1680

SIT

· Štev. izvodov

q 10453 Predpisi o delovnih razmerjih

Cena: 3150

SIT

· Štev. izvodov

q 10462 Predpisi o graditvi objektov in javnih naročilih

Cena: 3318

SIT

· Štev. izvodov

q 10449 Predpisi o trgovini in o varstvu potrošnikov

Cena: 1890

SIT

· Štev. izvodov

q 10448 Predpisi o upravnem sporu

Cena: 1575

SIT

· Štev. izvodov

q 10463 Zakon o upravnem postopku

Cena: 1575

SIT

· Štev. izvodov

q 10394 Standardna klasifikacija dejavnosti

Cena: 2562

SIT ·

Štev. izvodov

q 10429 Standardna klasifikacija poklicev

Cena: 4200

SIT ·

Štev. izvodov

q 10450 Regionalizem v Sloveniji

Cena: 4410

SIT

q 10457 Osnove italijanskega ustavnega prava
in ustava Republike Italije

Cena: 3864

SIT ·

Naročite po faksu:

061/125 14 18

Naročene knjige mi pošljite na naslov
Firma – ime naročnika
Sektor – oddelek
Ulica in številka
Kraj
Datum
Podpis pooblaščene osebe
Žig

SIT ·

SIT

Štev. izvodov

· Štev. izvodov
Štev. izvodov

· Štev. izvodov

Štev. izvodov

Stran
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PREDPISI O GRADITVI
OBJEKTOV IN JAVNIH
NAROČILIH
S POJASNILI
Pravilnik o programu in načinu opravljanja strokovnih izpitov pri Inženirski zbornici
Slovenije, nove določbe v njenem statutu in Etični kodeks članov te zbornice so le
del nove vsebine tokratne izdaje zelo iskane knjige v Zbirki predpisov. Za gradbenike
so gotovo najpomembnejši novi pravilniki o vsebini in načinu vodenja gradbenega
dnevnika, o merilih za določanje zahtevnih objektov in o podrobnejši vsebini
projektne dokumentacije, ki so začeli veljati maja 1998.
Zadnji del knjige, ki obsega že skoraj 500 strani, vsebuje predpise o javnih naročilih,
ki jih v uvodnih pojasnilih podrobneje predstavlja Alenka Mordej.
V knjigi so objavljeni tudi zakoni o graditvi objektov, o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor, o stavbnih zemljiščih in še veljavni členi iz prejšnjega zakona o
stavbnih zemljiščih. Na pobudo Ministrstva za okolje in prostor smo dodali tudi še
veljavne podzakonske predpise: navodilo o metodologiji za pripravo investicijskega
programa urejanja stavbnih zemljišč, navodilo za podrobnejši izračun sorazmernega
dela stroškov priprave in opremljanja stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi
objekti in navodilo o tem, kaj se šteje za sekundarno, primarno in magistralno
omrežje komunalnih in drugih objektov in naprav.
Cena 3318 SIT

10462
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Obr
azci
Obrazci
NOVI OBRAZCI!

GRADBENI DNEVNIK
KNJIGA OBRAČUNSKIH IZMER
po Pravilniku o vsebini in načinu vodenja dnevnika o izvajanju del ter
o načinu označitve gradbišča (Uradni list RS, št. 35/98)
Uradni list
Republike Slovenije

N A R O Č I L N I C A

Naročite po faksu: 125 14 18
Naročene obrazce mi pošljite na naslov

S tem nepreklicno naročam

Firma – ime naročnika
Sektor – oddelek

50070 Gradbeni dnevnik

štev. blokov

50068 Knjiga obračunskih izmer - uvodni del

štev. listov

Kraj

50069 Knjiga obračunskih izmer - seznam vloženih listov

štev. listov

Datum

50067 Knjiga obračunskih izmer - obračunski list

štev. listov

Podpis pooblaščene osebe

Ulica in številka

Žig

Obvestilo
Naročnike uradnih objav obveščamo, da je bilo v Uradnem listu RS, št. 60 z dne 28. 8.
1998 objavljeno novo navodilo o vsebini objav za javna naročila v Uradnem listu Republike
Slovenije. Sestavni del tega navodila so tudi vzorci obrazcev.
Zato opozarjamo, da bo po 13. septembru potrebno pošiljati besedila za objavo javnih
naročil v skladu z novimi vzorci obrazcev. Le-ti so dosegljivi tudi na Internetu na naslovu
http://www.uradni-list.si.
Če imate možnost, nam lahko oglas za objavo pošljete po e-mailu: objave@uradni-list.si.
V tem primeru bomo na oglas počakali do ponedeljka, potrebujemo pa isto besedilo in naročilnico
tudi po faksu.
Hvala za razumevanje.
Uredništvo

Stran
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V sodelovanju z Republiško volilno komisijo je založba Uradni list RS pravkar izdala

PREDPISE O LOKALNIH VOLITVAH
IN LOKALNI SAMOUPRAVI
V knjigi je uvodoma objavljen prispevek Kratek vodnik skozi volilna opravila, ki ga je napisal tajnik Republiške
volilne komisije Marko Golobič.
V knjižnici so nato (v neuradno prečiščenih besedilih) objavljeni naslednji predpisi:
ZAKON O LOKALNIH VOLITVAH s komentarjem, ki sta ga napisala dr. Franc Grad in Pavle Svete, Zakon o evidenci
volilne pravice, Odločba Ustavnega sodišča RS, ki je povezana z lokalnimi volitvami, Zakon o volilni kampanji,
Odredba o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo, Zakon o lokalni samoupravi,
Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih.
Brošura je namenjena vsem, ki se pripravljajo na bližnje lokalne volitve: političnim strankam in neodvisnim
kandidatom, občinam, krajevnim, vaškim in četrtnim skupnostim, ki morajo po zakonu pripraviti in izvesti
postopke kandidiranja za volitve županov in članov občinskih svetov, svetov krajevnih, vaških ter četrtnih skupnosti.
Pravkar je izšla tudi nova študija dr. Franca Grada

LOKALNA DEMOKRACIJA
Organizacija in volitve
Izvirno delo soustvarjalca slovenskih predpisov o lokalni samoupravi in volitvah ponuja, tudi s pomočjo evropskih
zgledov, odgovore na mnoga odprta vprašanja na teh področjih.

N A R O Č I L N I C A
Naročite po faksu: 061/125 14 18
S tem nepreklicno naročam

q 10466 Predpisi o lokalnih volitvah in lokalni samoupravi · Cena 1050 SIT · Štev. izvodov
q 10468 dr. Franc Grad: Lokalna demokracija

· Cena

4200 SIT · Štev. izvodov

Naročeno mi pošljite na naslov
Firma – ime naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka

Kraj

Datum

Podpis pooblaščene osebe

Žig
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