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DRŽAVNI ZBOR

3015. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
denacionalizaciji (ZDen-B)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
drugega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije iz-
dajam

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah

in dopolnitvah zakona o denacionalizaciji
(ZDen-B)

Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zako-
na o denacionalizaciji (ZDen-B), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 27. julija 1998 in o njem ponov-
no odločal na seji 16. septembra 1998.

Št. 001-22-75/98
Ljubljana, dne 18. septembra 1998.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA

O DENACIONALIZACIJI (ZDen-B)

1. člen
V zakonu o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91,

56/92 – odločba US, 13/93 – odločba US, 31/93, 24/95
– odločba US, 20/97 – odločba US in 23/97 – odločba
US) se v 9. členu na koncu drugega odstavka doda besedi-
lo, ki se glasi:

“Prav tako niso upravičenci tiste fizične osebe iz 3., 4.
in 5. člena tega zakona, ki so premoženje pridobile od
okupacijskih sil ali njihovih organizacij v času druge svetov-
ne vojne.”

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Če je imela fizična oseba iz 3., 4. in 5. člena tega

zakona na dan 9. 5. 1945 jugoslovansko državljanstvo, je tuj
državljan upravičenec do denacionalizacije le, če je taka pra-
vica na podlagi meddržavne pogodbe priznana tudi sloven-
skim državljanom v državi, katere državljan je upravičenec.”

Na koncu tretjega odstavka, ki postane četrti odstavek,
se pika črta in doda naslednje besedilo: “, kar pa ne velja v
primerih, ko je bila hkrati z zaplembo premoženja izrečena
tudi kazen izgube državljanstva.”

2. člen
Za 9. členom se doda nov 9.a člen, ki se glasi:

“9.a člen
Pravna oseba iz 3., 4. in 5. člena tega zakona, ki je

vložila zahtevo do 13. 5. 1995, je upravičenec, če je imela v
času, ko ji je bilo premoženje podržavljeno, sedež na ozem-
lju Republike Slovenije in če je pravna oseba ali njen pravni
naslednik ob uveljavitvi tega zakona dne 7. 12. 1991 delo-
vala na območju Republike Slovenije.

Pravno nasledstvo pravnih oseb se presoja po pravu
Republike Slovenije.”

3. člen
V 10. členu se na koncu drugega odstavka doda sta-

vek, ki se glasi:
“Ali je oseba imela pravico dobiti odškodnino od tuje

države, ugotavlja pristojni organ po uradni dolžnosti na
podlagi sklenjenih mirovnih pogodb in mednarodnih spo-
razumov.”

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Odločba, izdana v nasprotju s prejšnjim odstavkom, je

nična.”

4. člen
V 19. členu se v prvem odstavku na koncu 3. točke

podpičje nadomesti z vejico in doda naslednje besedilo: “ali
če je fevdalnega izvora;”.

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:

“Šteje se, da bi bili stroški iz 1. točke prvega odstavka
tega člena nesorazmerno veliki, če bi bili stroški za nadome-
stilo nepremičnine za zavezanca za več kot 50% večji od
stroškov, ki bi nastali za upravičenca, če bi ta želel podržav-
ljeno nepremičnino nadomestiti z nadomestno in jo usposo-
biti za namen, za katerega je služila pred podržavljenjem.”

5. člen
V 24. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Najemnega razmerja zoper voljo najemojemalca ni mo-

goče odpovedati dokler najemodajalec najemojemalcu ne
povrne vlaganj, s katerimi je bila povečana vrednost nepre-
mičnine. Najemnina za to obdobje ne more biti višja kot je
povprečna najemnina za podobno nepremičnino – poslovni



Stran 4854 / Št. 65 / 25. 9. 1998 Uradni list Republike Slovenije

prostor na približno isti lokaciji ob upoštevanju stanja nepre-
mičnine pred najemojemalčevimi vlaganji, najemnina za sta-
novanja pa ne višja kot najemnina, določena upoštevaje
določila stanovanjskega zakona.”

Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.

6. člen
V 25. členu se za tretjim odstavkom dodajo novi četrti,

peti, šesti in sedmi odstavek, ki se glasijo:
“Za bistveno povečanje vrednosti nepremičnine se po

tem zakonu šteje povečanje vrednosti nad 30% vrednosti
nepremičnine.

Ne glede na določila prvega, drugega in četrtega od-
stavka tega člena lahko zavezanec ali najemojemalec iz 60.
člena tega zakona zahteva od upravičenca iz naslova več-
vrednosti vrnjene nepremičnine razliko v vrednosti, če ta
presega eno polovico prvo objavljenega bruto domačega
proizvoda na prebivalca Republike Slovenije v letu pred
vložitvijo zahteve za denacionalizacijo.

Če se zavezanec ali najemojemalec in upravičenec ne
sporazumejo glede odškodnin, predvidenih v prejšnjih do-
ločbah tega člena, lahko upravičenec zahteva, da se mu
nepremičnina vrne še pred ugotovitvijo višine povečane vred-
nosti. V takem primeru odloči organ, ki vodi postopek, o
višini odškodnine, ki se plača za razliko v vrednosti, naknad-
no z dopolnilno odločbo.

Če je do povečanja vrednosti nepremičnine prišlo zara-
di vlaganja fizičnih oseb, lahko te, ne glede na omejitve iz
prejšnjih odstavkov, zahtevajo povrnitev vlaganj, s katerimi
je bila povečana vrednost nepremičnine, v celoti.”

7. člen
V 26. členu se dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se

glasita:
“Za bistveno zmanjšanje vrednosti nepremičnine se po

tem zakonu šteje zmanjšanje nad 30% vrednosti nepremič-
nine. Glede na določbe prejšnjih odstavkov lahko upraviče-
nec zahteva od zavezanca iz naslova manjvrednosti vrnjene
nepremičnine razliko v vrednosti, če ta presega eno polovi-
co prvo objavljenega bruto domačega proizvoda na prebival-
ca Republike Slovenije v letu pred vložitvijo zahteve za dena-
cionalizacijo.

Če se upravičenec in zavezanec iz prejšnjega odstavka
ne sporazumeta glede razlike v vrednosti, odloči o zahtevku
organ, ki vodi postopek, naknadno z dopolnilno odločbo.”

8. člen
Za 26. členom se doda nov 26.a člen, ki se glasi:

“26.a člen
Upniki upravičenca do vrnitve nepremičnin in kapitala,

oziroma njihovi pravni nasledniki, katerih terjatve so s podr-
žavljenjem postale neizterljive ali nezavarovane, lahko te
terjatve uveljavljajo s tožbo pri pristojnem sodišču.

Upravičenec do povračila terjatev, zavarovanih s hipo-
teko na nepremičninah za terjatve bank, zavarovalnic in
drugih kapitalskih družb, za katere je bil uveden postopek
denacionalizacije, je Slovenski odškodninski sklad.

Rok za vložitev tožbe oziroma izvršbe je eno leto od
pravnomočnosti odločbe o denacionalizaciji.”

9. člen
V 27. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
“Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slove-

nije je zavezanec za vračilo podržavljenih kmetijskih zem-
ljišč, gozdov in nadomestnih zemljišč. Pri tem je dolžan
upoštevati določbe iz 1. do 4. točke prvega odstavka 21.
člena in 22. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list
RS, št. 59/96).”

Dosedanji prvi odstavek postane drugi odstavek.
Za dosedanjim sedmim odstavkom, ki postane osmi

odstavek, se doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
“Kadar zemljiškoknjižno stanje parcel v kompleksu ni

usklajeno s stanjem parcel v naravi, se v korist upravičenca
vzpostavi na teh parcelah lastninska oziroma solastninska
pravica.”

Dosedanji osmi odstavek postane deseti odstavek.
Doda se nov enajsti odstavek, ki se glasi:
“Določbe tega člena ne veljajo v primerih iz 3. točke

prvega odstavka 19. člena tega zakona.”

10. člen
Za 27. členom se doda nov 27.a člen, ki se glasi:

“27.a člen
Premoženje fevdalnega izvora ni predmet denacionali-

zacije, razen kolikor se nanaša na primere, v katerih so
denacionalizacijski upravičenci cerkve in druge verske skup-
nosti, njihove ustanove ali redovi.

Za premoženje fevdalnega izvora po prejšnjem odstav-
ku se šteje lastnina podarjena od monarha, ki kasneje ni bila
predmet odplačnega pravnega posla.”

11. člen
V 43. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Za podržavljeno premoženje iz 27.a člena tega zako-

na se prejšnjim lastnikom ne prizna odškodnina.”

12. člen
54. člen se spremeni tako, da se glasi:
“O zahtevah na prvi stopnji odločajo:
1. upravne enote;
2. ministrstvo, pristojno za finance, o denacionalizaciji

premoženja bank, zavarovalnic in drugih finančnih organiza-
cij, podržavljenih po predpisih iz 3. in 4. člena tega zakona;

3. ministrstvo, pristojno za kulturo, o denacionalizaciji
stvari iz prvega in drugega odstavka 17. člena ter tretjega
odstavka 18. člena tega zakona.

Načelniki upravnih enot ustanovijo strokovne komisije
ter imenujejo njihove člane.”

13. člen
56. člen se spremeni tako, da se glasi:
“O zahtevah za denacionalizacijo iz 5. člena tega zako-

na odloča okrajno sodišče v nepravdnem postopku.
Zoper odločitev sodišča druge stopnje je dovoljena

revizija.
V postopku iz prvega odstavka tega člena se smiselno

uporabljajo določbe tega zakona, ki se nanašajo na način in
oblike denacionalizacije (2. člen), na stranke v postopku
(60. člen), na vsebino zahteve za denacionalizacijo (62.
člen), na rok za vložitev zahteve za denacionalizacijo (64.
člen), na vsebino odločbe o denacionalizaciji (66. in 67.
člen), na začasne odredbe (68. člen) in na stroške postop-
ka (71. člen).”

14. člen
57. člen se spremeni tako, da se glasi:
“O pritožbah zoper odločbe upravnih enot iz 54. člena

tega zakona odločajo:
1. ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in

prehrano, zoper odločbe o zahtevi za denacionalizacijo kme-
tijskih zemljišč, gozdov in kmetijskih gospodarstev, podržav-
ljenih po predpisih iz 3. in 4. člena tega zakona,

2. ministrstvo, pristojno za gospodarske dejavnosti, zo-
per odločbe o zahtevi za denacionalizacijo zasebnih gospo-
darskih podjetij, podržavljenih po predpisih iz 3. in 4. člena
tega zakona,
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3. ministrstvo, pristojno za okolje in prostor, zoper od-
ločbe o zahtevi za denacionalizacijo stanovanj, stanovanj-
skih hiš, poslovnih prostorov, poslovnih stavb in stavbnih
zemljišč, podržavljenih po predpisih iz 3. in 4. člena tega
zakona.”

15. člen
V 60. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Stranka v postopku za denacionalizacijo je tudi pravna

ali fizična oseba, ki je do uveljavitve tega zakona dne 7. 12.
1991 vlagala v podržavljeno nepremičnino, kadar in kolikor
se v postopku odloča o njenih pravicah, ki izvirajo iz teh
vlaganj.”

Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in
četrti odstavek.

Dosedanji četrti odstavek, ki postane peti odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:

“Če se zahtevek glasi na premoženje, ki je v lasti Re-
publike Slovenije, zastopa interese zavezane stranke Držav-
no pravobranilstvo Republike Slovenije.”

Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
“Stranke v postopku ugotavljanja državljanstva kot pred-

hodnega vprašanja v postopku za denacionalizacijo so upra-
vičenec in njegovi pravni nasledniki.”

16. člen
V 62. členu se v prvi alinei tretjega odstavka za prvo

vejico doda besedilo “ter historični izpisek “C” lista,”.

17. člen
V 67. členu se v drugem odstavku besedilo v oklepaju

“(12. člen)” nadomesti z besedilom “(11. in 12. člen)”.

18. člen
V 70. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi

odstavek, ki se glasi:
“Kadar je ugotovitev državljanstva kot predhodno vpra-

šanje v tem postopku odvisna od dokaza o pravni podlagi
pridobitve tujega državljanstva, nosijo dokazno breme o tem
dejstvu stranke, ki uveljavljajo denacionalizacijo.”

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

19. člen
V 74. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
“Glede novega zapuščinskega postopka se uporablja-

jo določbe zakona o dedovanju (Uradni list RS, št. 15/76 in
23/78) ter določbe zakona o dedovanju kmetijskih gospo-
darstev (Uradni list RS, št. 70/95), če je predmet dedovanja
zaščitena kmetija.”

20. člen
V 78. členu se v prvem odstavku beseda “dedovanju”

nadomesti z besedo “denacionalizaciji”.

21. člen
V 84. členu se besedilo “Izvršni svet Skupščine Re-

publike Slovenije” nadomesti z besedilom “Vlada Republike
Slovenije”.

22. člen
V 88. členu se na koncu prvega odstavka doda nov

stavek, ki se glasi:
“Obdelava kmetijskih zemljišč in izvajanje del v gozdo-

vih, ki jih je zavezanec dolžan vrniti v skladu s tem zakonom,
se šteje za dopustno razpolaganje, če poteka v skladu z
zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča oziroma v skladu z
načrti za gospodarjenje z gozdovi.”

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

23. člen
Ne glede na roke, določene z zakonom, ki ureja splo-

šni upravni postopek, je dopustno začeti postopek obnove
zoper pravnomočno odločbo izdano v postopku denaciona-
lizacije, zoper katero ni več možno vložiti izrednih pravnih
sredstev po zakonu, ki ureja splošni upravni postopek, v
roku šest mesecev po uveljavitvi tega zakona v naslednjih
primerih:

1. če je bila tujcu vrnjena nepremičnina v nasprotju z
veljavnimi predpisi;

2. če je prejšnji lastnik premoženja imel pravico od tuje
države zahtevati odškodnino za podržavljeno premoženje in
v drugih primerih, ko je bila premoženjska pravica priznana
osebi, ki po določbah tega zakona ne more biti upraviče-
nec;

3. če v odločbi o denacionalizaciji, v nasprotju s tem
zakonom, ni bila upoštevana za podržavljeno premoženje
izplačana odškodnina;

4. če je bila nepravilno izdana pozitivna ugotovitvena
odločba o državljanstvu.

Predlog za obnovo postopka lahko vložijo stranke v
postopku, državni tožilec, državni pravobranilec in družbeni
pravobranilec, obnovo postopka pa lahko uvede tudi organ,
ki je odločbo izdal.

Predlog za obnovo postopka v pravnomočno končanih
pravdnih in nepravdnih zadevah, v katerih zoper izdano od-
ločbo ni več možno vložiti izrednih pravnih sredstev, se
lahko vloži v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.

Predlog za obnovo iz prejšnjega odstavka lahko vloži
oseba iz drugega odstavka tega člena.

24. člen
V zadevah, v katerih je že bilo odločeno s pravnomoč-

no odločbo, lahko stranke iz 60. člena zakona podajo zah-
tevo iz 25. in 26. člena zakona v roku enega leta od uveljavi-
tve tega zakona.

25. člen
Za odločbe, ki so postale pravnomočne pred uveljavi-

tvijo tega zakona, prične teči enoletni rok iz tretjega odstav-
ka 26.a člena zakona z dnem uveljavitve tega zakona.

26. člen
Organ, ki vodi postopek, je dolžan pozvati vse najemo-

jemalce poslovnih prostorov in stanovanj ter upravičence do
vrnitve, da v roku 60 dni od uveljavitve tega zakona priglasijo
svoje zahtevke iz naslova vlaganj v nepremičnine oziroma
zmanjšanja vrednosti nepremičnin.

27. člen
Sodni in upravni postopki, ki do uveljavitve tega zakona

še niso pravnomočno končani, se končajo po določbah
tega zakona.

28. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 720-01/91-3/213
Ljubljana, dne 16. septembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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



Stran 4856 / Št. 65 / 25. 9. 1998 Uradni list Republike Slovenije

PREDSEDNIK REPUBLIKE

3016. Odlok o pomilostitvi obsojenca

Na podlagi šeste alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije ter 1. člena zakona o pomilosti-
tvi (Uradni list RS, št. 45/95) izdajam

O D L O K
o pomilostitvi obsojenca

Izvršitev kazni preostanka zapora se odpusti:
Ignacu Franku, roj. 12. 12. 1948 v Celju, se odpusti

izvršitev preostanka kazni iz kazni 1 leta in 4 mesecev
zapora.

Št. 725-02-3/98-3
Ljubljana, dne 15. septembra 1998.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

VLADA

3017. Uredba o postopkih notifikacije po sporazumu o
tehničnih ovirah v trgovini in sporazumu o
uporabi sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov

Na podlagi prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96
in 47/97) za izvrševanje zakona o ratifikaciji Marakeškega
sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije
(Uradni list RS, št. 36/95-MP, št. 10/95) izdaja Vlada Re-
publike Slovenije

U R E D B O
o postopkih notifikacije po sporazumu

o tehničnih ovirah v trgovini in sporazumu
o uporabi sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta uredba določa način dela in sodelovanja pristojnih

državnih organov v postopkih notifikacije na področju pripra-
ve standardov, tehničnih predpisov in postopkov za presojo
skladnosti (v nadaljnjem besedilu: dokument) pri izvajanju
posebnih obveznosti, ki jih je prevzela Republika Slovenija
na podlagi sporazuma o tehničnih ovirah v trgovini (v nadalj-
njem besedilu: sporazum WTO/TBT), in priprave sanitarnih
ali fitosanitarnih predpisov na podlagi sporazuma o uporabi
sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov (v nadaljnjem besedilu:
sporazum WTO/SPS), ki sta oba sestavni del Marakeškega
sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije
(WTO).

Določbe te uredbe se na področjih, navedenih v prejš-
njem odstavku, smiselno uporabljajo tudi pri postopkih noti-
fikacije v okviru drugih mednarodnih pogodb o vzpostavitvi
območij proste trgovine, ki obvezujejo Republiko Slovenijo.

Pomen uporabljenih izrazov standard, tehnični predpis
in postopki za presojo skladnosti je podan v Prilogi 1 spora-
zuma WTO/TBT.

Pomen uporabljenega izraza sanitarni ali fitosanitarni
ukrep je podan v Prilogi A sporazuma WTO/SPS.

II. NOTIFIKACIJA PO SPORAZUMU WTO/TBT

1. Notifikacija slovenskih dokumentov

2. člen
Državni organ, ki začne s pripravo dokumenta (v nadalj-

njem besedilu: državni organ), o tem obvesti informacijski
center za področje standardov in tehničnih predpisov v Re-
publiki Sloveniji, ki deluje v okviru Urada Republike Sloveni-
je za standardizacijo in meroslovje (v nadaljnjem besedilu:
poizvedbena točka WTO/TBT).

V obvestilu iz prejšnjega odstavka navede zlasti:
– zakonsko podlago za pripravo dokumenta,
– podatke o kontaktni osebi za stike s poizvedbeno

točko WTO/TBT,
– podatke o proizvodih, ki so zajeti v dokumentu v

pripravi,
– cilje in razloge, ki narekujejo pripravo dokumenta,
– podatke o mednarodnih ali evropskih standardih,

smernicah in priporočilih, ki bodo tvorili podlago za doku-
ment oziroma se nanašajo na iste proizvode,

– razloge za morebitno odstopanje od dokumentov,
navedenih v prejšnji alinei,

– oceno o tem, ali je dokument v pripravi v skladu s
točko 2.9 sporazuma WTO/TBT treba notificirati drugim
članicam WTO.

Obvestilo se poda na obrazcu, ki ga izdela poizvedbe-
na točka WTO/TBT. Obvestilu se priloži tudi morebiti že
izdelan osnutek dokumenta v pripravi.

3. člen
Če poizvedbena točka WTO/TBT po prejemu obvestila

iz prejšnjega člena soglaša z oceno državnega organa, da je
dokument v pripravi treba notificirati drugim članicam WTO,
predloži zadevo v odločitev Ministrstvu za ekonomske odno-
se in razvoj (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). To stori
tudi, če med državnim organom in poizvedbeno točko
WTO/TBT ni mogoče doseči soglasja o potrebnosti oziroma
nepotrebnosti take notifikacije.

V primeru pozitivne odločitve poizvedbena točka
WTO/TBT prek Stalne misije Republike Slovenije pri Orga-
nizaciji združenih narodov v Ženevi (v nadaljnjem besedilu:
misija) notificira dokument v pripravi Sekretariatu WTO. So-
časno o izvedeni notifikaciji obvesti državni organ, ki v roku
najmanj 60 dni od dne obvestitve Sekretariata WTO ne sme
sprejeti predmetnega dokumenta.

Izvedeno notifikacijo poizvedbena točka WTO/TBT ob-
javi v uradnem glasilu Urada RS za standardizacijo in mero-
slovje.

4. člen
Zahteve in pisne pripombe drugih članic WTO v smislu

točk 2.9.3 in 2.9.4 2. člena oziroma točk 5.6.3 in 5.6.4 5.
člena sporazuma WTO/TBT, ki jih prejme poizvedbena toč-
ka WTO/TBT, le-ta posreduje državnemu organu iz 2. člena
te uredbe in ga zaprosi za dostavo prevoda dokumenta ali
njegovega povzetka v angleškem jeziku oziroma pripravo
odgovora na prejete pripombe, iz katerega mora biti jasno
razvidno, ali bodo pripombe v nadaljnji pripravi dokumenta v
celoti ali delno upoštevane kakor tudi razlogi za njihovo
morebitno neupoštevanje. Prevod oziroma odgovor mora
biti izdelan v najkrajšem možnem času.
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Poizvedbena točka WTO/TBT po prejeti odobritvi mini-
strstva nemudoma posreduje dobljeni prevod oziroma od-
govor članici WTO, ki je poslala zahtevo oziroma posredova-
la pisne pripombe. Ministrstvo lahko ob odobritvi v soglasju
z državnim organom iz 2. člena te uredbe določi podaljšanje
60-dnevnega roka iz prejšnjega člena. Če zaradi neupošte-
vanja njenih pisnih pripomb druga članica WTO predlaga
pogajanja, le-ta vodi ministrstvo v sodelovanju z državnim
organom.

5. člen
Določbe o postopku iz 2., 3. in 4. člena te uredbe se

smiselno uporabljajo tudi pri izjemoma dovoljenem naknad-
nem obveščanju o že sprejetem standardu, tehničnem pred-
pisu oziroma postopku za presojo skladnosti na podlagi
točke 2.10 2. člena oziroma točke 5.7 5. člena sporazuma
WTO/TBT.

6. člen
Vse določbe te uredbe, ki se nanašajo na pripravo in

notificiranje dokumentov, veljajo tudi za vse njihove bistvene
spremembe in dopolnitve glede pravil oziroma obsega pro-
izvodov, na katere se nanašajo.

2. Notifikacija tujih dokumentov

7. člen
Notifikacije drugih članic WTO o njihovi pripravi stan-

dardov, tehničnih predpisov in postopkov za presojo sklad-
nosti, ki jih prejme od Sekretariata WTO, misija nemudoma
posreduje poizvedbeni točki WTO/TBT. Ta takoj po preje-
mu notifikacije njeno kopijo posreduje državnemu organu, ki
je v Republiki Sloveniji pristojen za pripravo enakovrstnih
dokumentov. Kopijo notifikacije pošlje tudi tistim gospodar-
skim subjektom, ki so jo predhodno zaprosili za dostavo
notifikacij, ki se nanašajo na določene proizvode. V sprem-
nem dopisu opozori na možnost zaprositi poizvedbeno toč-
ko WTO/TBT za dostavo popolnega besedila notificiranega
dokumenta oziroma dodatnih pojasnil.

Prispelo notifikacijo poizvedbena točka WTO/TBT ob-
javi v uradnem glasilu Urada RS za standardizacijo in mero-
slovje.

8. člen
Če državni organ iz prejšnjega člena oceni, da sprejem

notificiranega dokumenta lahko povzroči nepotrebno oviro v
mednarodni trgovini, mora o tem obvestiti poizvedbeno toč-
ko WTO/TBT, obrazložiti razloge za svojo oceno in predla-
gati spremembe dokumenta. Enako oceno lahko posredu-
jejo tudi gospodarski subjekti in drugi zainteresirani.

Vsi subjekti iz prejšnjega odstavka lahko predlagajo
podaljšanje roka, v katerem druga članica WTO ne sme
sprejeti notificiranega dokumenta, in začetek meddržavnih
pogajanj glede njegove vsebine, če niso upoštevane pred-
hodno poslane pisne pripombe.

Poizvedbena točka WTO/TBT dostavljene ocene in
predloge nemudoma posreduje ministrstvu, ki v sodelovanju
z državnim organom, po potrebi pa tudi z drugimi subjekti iz
prvega odstavka tega člena, odloči o vsebini in obliki more-
bitnih pisnih pripomb, posredovanju predloga za podaljša-
nje roka iz prejšnjega odstavka in meddržavnih pogajanj. Po
sprejetih odločitvah ministrstvo prek poizvedbene točke
WTO/TBT dostavi pripravljena gradiva tisti članici WTO, ki je
posredovala notifikacijo.

III. NOTIFIKACIJA PO SPORAZUMU WTO/SPS

9. člen
Notifikacija priprave sanitarnega ali fitosanitarnega ukre-

pa v obliki zakonov, uredb ali pravilnikov, ki imajo splošno

veljavo, v skladu s 7. členom in Prilogo B sporazuma
WTO/SPS se izvede smiselno enako kot notifikacija doku-
mentov v okviru sporazuma WTO/TBT v skladu z II. poglav-
jem te uredbe.

Naloge poizvedbene točke WTO/SPS, ki so identične
nalogam poizvedbene točke WTO/TBT iz II. poglavja te
uredbe, izvaja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano.

IV. KONČNA DOLOČBA

10. člen
Ta uredba začne veljati tri mesece po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 334-04/98-1
Ljubljana, dne 10. septembra 1998.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

3018. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike
Slovenije v Clevelandu

Na podlagi 27. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni
list RS, št. 1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97)
na predlog ministra za zunanje zadeve Vlada Republike Slove-
nije izdaja

S K L E P
o razrešitvi častnega konzula Republike

Slovenije v Clevelandu

1. člen
Dr. Karl Bonutti se razreši dolžnosti častnega konzula

Republike Slovenije v Clevelandu.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 117-02/98-2
Ljubljana, dne 10. septembra 1998.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

3019. Sklep o odprtju konzulata Republike Slovenije v
Saarbrücknu

Na podlagi 27. člena in 31. zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list RS, št. 1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi Repub-
like Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in
47/97) na predlog ministra za zunanje zadeve Vlada Republi-
ke Slovenije izdaja
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S K L E P
o odprtju konzulata Republike Slovenije

v Saarbrücknu

1. člen
Odpre se Konzulat Republike Slovenije v Saarbrücknu

na čelu s častnim konzulom.
Konzularno območje Konzulata Republike Slovenije v

Saarbrücknu obsega nemško zvezno deželo Saarland.
Konzulat spodbuja in pomaga pri razvijanju gospodar-

skih in kulturnih odnosov ter sodelovanja Republike Slovenije
z nemško zvezno deželo Saarland.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 912-03/98-1
Ljubljana, dne 2. julija 1998.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

3020. Sklep o postavitvi častnega konzula v
Saarbrücknu

Na podlagi 14. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni
list RS, št. 1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97)
na predlog ministra za zunanje zadeve Vlada Republike Slove-
nije izdaja

S K L E P
o postavitvi častnega konzula v Saarbrücknu

1. člen
Za častnega konzula Republike Slovenije v Saarbrücknu

se postavi
dr. Leon Brumen.

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

listu RS.

Št. 912-03/98-1
Ljubljana, dne 2. julija 1998.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA
3021. Odredba o opredelitvi s turizmom neposredno

povezanih dejavnosti in njihovi razvrstitvi v
skupine

Na podlagi 12. člena zakona o pospeševanju turizma
(Uradni list RS, št. 57/98) in 99. člena zakona o upravi
(Uradni list RS, št. 67/94), izdaja minister za malo gospo-
darstvo in turizem

O D R E D B O
o opredelitvi s turizmom neposredno povezanih

dejavnosti in njihovi razvrstitvi v skupine

1. člen
Ta odredba opredeljuje s turizmom neposredno pove-

zane dejavnosti in določa razporeditev teh dejavnosti v sku-
pine glede na njihovo stopnjo odvisnosti od turizma.

2. člen
Opredelitev dejavnosti iz prejšnjega člena, katerih nazi-

vi izhajajo iz uredbe o uvedbi in uporabi standardne klasifika-
cije dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94, 3/95, 33/95 in
15/96), zajema naslednje dejavnosti, ki so glede na stopnjo
odvisnosti od turizma, razporejene v štiri skupine, kot sledi:

1. skupina dejavnosti:
G/50.5 Trgovina na drobno z motornimi gorivi
G/52 Trgovina na drobno, razen z motornimi

vozili; popravila izdelkov široke porabe:
velja le za obrate, ki poslujejo kot proste
carinske prodajalne v skladu s carinskim
zakonom (Uradni list RS, št.
1/91 in 28/95)

H/55 Gostinstvo
I/63.3 Storitve potovalnih agencij in

organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.

O/92.71 Prirejanje iger na srečo
O/92.621 Dejavnost marin

2. skupina dejavnosti:
I/60.10 Železniški prevoz
I/60.21 Drug kopenski potniški prevoz na rednih

progah
I/60.22 Taksi
I/60.23 Drug kopenski potniški prevoz
I/61.10 Morska plovba
I/61.20 Rečna, jezerska plovba in plovba

po prekopih
I/62.10 Zračni prevoz na rednih progah
I/62.20 Izredni zračni prevoz
J/67.13 Druge pomožne dejavnosti, povezane

s finančnim posredništvom
K/70.20 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K/71.22 Dajanje vodnih plovil v najem
K/71.23 Dajanje zračnih plovil v najem
O/92.13 Kinematografska dejavnost
O/92.32 Obratovanje objektov za kulturne

prireditve
O/92.33 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov
O/92.34 Druge razvedrilne dejavnosti
O/92.6 Športna dejavnost
O/92.72 Druge dejavnosti za sprostitev

3. skupina dejavnosti:
DA/15 Proizvodnja hrane in pijač
DM/35.12 Proizvodnja in popravilo čolnov

za razvedrilo in šport
DN/36.40 Proizvodnja izdelkov za šport
G/51.17 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,

tobačnih izdelkov
G/51.3 Trgovina na debelo z živili
G/52.11 Trgovina na drobno v nespecializiranih

prodajalnah, pretežno z živili
G/52.12 Trgovina na drobno v drugih

nespecializiranih prodajalnah
G/52.2 Trgovina na drobno z živili, pijačami,

tobakom v specializiranih prodajalnah
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G/52.31 Dejavnost lekarn
G/52.472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami
G/52.48 Trgovina na drobno v drugih

specializiranih prodajalnah
G/52.62 Trgovina na drobno na tržnicah

in stojnicah
J/65.121 Dejavnost bank
J/66.03 Druga zavarovanja, razen življenjskega
K/71.10 Dajanje avtomobilov v najem
K/71.22 Dajanje vodnih plovil v najem
K/71.23 Dajanje zračnih plovil v najem
K/74.12 Računovodske, knjigovodske in revizijske

dejavnosti, davčno svetovanje
K/74.13 Raziskovanje trga in javnega mnenja
K/74.14 Podjetniško in poslovno svetovanje
K/74.40 Ekonomska propaganda
K/74.81 Fotografska dejavnost
O/93.01 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
O/93.03 Druge storitve za nego telesa
4. skupina dejavnosti:
A/01.12 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,

semen in sadik
A/01.13 Pridelovanje sadja, začimb in rastlin

za proizvodnjo pijač
A/01.5 Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve
B/05.02 Ribogojstvo, ribogojske storitve
DE/22.15 Drugo založništvo
F/45 Gradbeništvo
O/93.02 Dejavnost frizerskih in kozmetičnih

salonov

3. člen
Opredelitev dejavnosti po tej odredbi ne velja za tiste s

turizmom povezane dejavnosti, ki se opravljajo na neprido-
bitni podlagi.

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

Uradnem listu RS.

Št. 017-32/98-1
Ljubljana, dne 17. septembra 1998.

Janko Razgoršek l. r.
Minister

za malo gospodarstvo
in turizem

3022. Odredba o prenehanju veljavnosti odredbe o
prepovedi uvoza in prevoza pošiljk parkljarjev,
izdelkov in surovin, ki izvirajo od parkljarjev iz
Republike Hrvaške

Na podlagi druge točke 112. člena zakona o veteri-
narstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) in
99. člena zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 67/94,
20/95 – odl. US in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

O D R E D B O
o prenehanju veljavnosti odredbe o prepovedi
uvoza in prevoza pošiljk parkljarjev, izdelkov

in surovin, ki izvirajo od parkljarjev
iz Republike Hrvaške

I
Odredba o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk parkljar-

jev, izdelkov in surovin, ki izvirajo od parkljarjev iz Republike
Hrvaške (Uradni list RS, št. 55/93) preneha veljati.

II
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu RS.

Št. 323-03-907/93-6
Ljubljana, dne 4. septembra 1998.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

3023. Odredba o spremembi odredbe o prepovedi in
omejitvah uvoza in prevoza pošiljk parkljarjev,
izdelkov in surovin, ki izvirajo od parkljarjev iz
evropskih držav

Na podlagi druge točke 112. člena zakona o veteri-
narstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) in 99.
člena zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 67/94,
20/95 – odl. US in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

O D R E D B O
o spremembi odredbe o prepovedi in omejitvah

uvoza in prevoza pošiljk parkljarjev, izdelkov
in surovin, ki izvirajo od parkljarjev

iz evropskih držav

I
V II. točki odredbe o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk

parkljarjev, izdelkov in surovin, ki izvirajo od parkljarjev iz
evropskih držav (Uradni list RS, št. 29/93, 59/93, 63/93,
9/94 in 16/96) se za besedilom »v republiki Bolgariji« črta
besedilo »in v županijah Zagrebačka, Krapinsko-Zagorska,
Varaždinska, Koprivničko-Križevačka, Bjelovarsko-Bilogor-
ska, Primorsko-Goranska, Virovitičko-Podravska, Požeško-
Slavonska, Medžimurska in mesto Zagreb v Republiki Hr-
vaški«.

II
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu RS.

Št. 323-03-907/93-7
Ljubljana, dne 4. septembra 1998.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

3024. Odredba o določitvi vrednosti točke za
ugotovitev vrednosti  stanovanja

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

vrednosti  stanovanja

1. člen
Vrednost točke za ugotovitev vrednosti stanovanja je

določena skladno z rastjo vrednosti nemške marke po sred-
njem tečaju Banke Slovenije in je 161,60 SIT.

2. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba

o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanova-
nja (Uradni list RS, št. 60/98).

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

Uradnem listu RS.

Št. 361-00-80/91
Ljubljana, dne 15. septembra 1998.

Minister
za okolje in prostor

dr. Pavel Gantar l. r.

3025. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila
o vrsti in načinu pošiljanja podatkov o stanju in
spremembah dolgov in izdanih jamstev oseb
javnega prava v skladu z 48.a členom zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije

Na podlagi drugega odstavka 48.a člena zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 5/96, 78/97 in 34/98) izdaja minister za finance

N A V O D I L O
o spremembah in dopolnitvah navodila o vrsti

in načinu pošiljanja podatkov o stanju
in spremembah dolgov in izdanih jamstev oseb
javnega prava v skladu z 48.a členom zakona
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije

1. člen
V navodilu o vrsti in načinu pošiljanja podatkov o stanju

in spremembah dolgov in izdanih jamstev oseb javnega pra-
va v skladu z 48.a členom zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 52/98) se v I. točki
1. člena v drugem odstavku za besedo “obveznosti” doda
beseda “do”.

V tretjem odstavku I. točke 1. člena se besedilo: “iz
prvega odstavka” nadomesti z besedilom: “iz I. točke”

V I. točki 1. člena se doda nov, četrti odstavek, ki glasi:
“Kratkoročni dolgovi po tem navodilu so posojila z ročnostjo
do enega leta; dolgoročni dolgovi so posojila z ročnostjo
nad enim letom; obveznosti do dobaviteljev so obveznosti iz
pogodb z odloženim plačilom in dobaviteljski krediti.”

2. člen
V 2. členu se besedilo “podatke pod točko 1” nadome-

sti z besedilom: “podatke pod točko I”, besedilo, “podatke
pod točko 2” nadomesti z besedilom: “podatke pod točko
II”, in besedilo: “podatke pod točko 3” nadomesti z besedi-
lom: “podatke pod točko III”.

3. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu RS.

Št. 403-132/98
Ljubljana, dne 16. septembra 1998.

Mitja Gaspari l. r.
Minister za finance

BANKA SLOVENIJE

3026. Sklep o vzpostavitvi sistema žiro kliringa

Na podlagi tretjega odstavka 73. člena zakona o Agen-
ciji RS za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in
o Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje
(Uradni list RS, št. 48/94, 18/95, 58/95, 73/95, 18/96
in 87/97), v zvezi s 4. točko sklepa o vodenju računov
bank, hranilnic, hranilno kreditnih služb, dugih finančnih
institucij in države pri Banki Slovenije (Uradni list RS, št.
13/98) in v skladu z 20. členom zakona o Banki Slovenije
(Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o vzpostavitvi sistema žiro kliringa

Namen

1. točka
S tem sklepom Banka Slovenije vzpostavlja sistem žiro

kliringa (v nadaljevanju: žiro kliring), ki omogoča izvrševanje
kreditnih plačilnih nalogov malih vrednosti med udeleženka-
mi samimi in izvrševanje plačilnih nalogov iz naslova plačilnih
storitev, ki jih udeleženke opravljajo za komitente.

Udeleženke žiro kliringa

2. točka
Udeleženke žiro kliringa so lahko banke in hranilnice,

ki imajo dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje poslova-
nja in imajo pri njej odprt poravnalni račun.

Agencija RS za plačilni promet je, določeno s tem
sklepom, udeleženka žiro kliringa in izvršuje kreditne plačil-
ne naloge malih vrednosti za pravne osebe s sedežem v
Republiki Sloveniji.

Kreditni plačilni nalog male vrednosti

3. točka
Za kreditni plačilni nalog male vrednosti se šteje nalog,

ki se glasi na znesek, ki ne presega 3,000.000 SIT.

Obračun in poravnava na multilateralni osnovi

4. točka
Banka Slovenije opravlja za udeleženke žiro kliringa

storitve obračuna in poravnave kreditnih plačilnih nalogov
po principu multilateralnega kliringa.

5. točka
Obračun kreditnih plačilnih nalogov udeleženk se izva-

ja preko računov žiro pozicij.
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Banka Slovenije dnevno pobota vse denarne terjatve
posamezne udeleženke z denarnimi obveznostmi, ki jih ima
do drugih udeleženk, kot to izhaja iz obračuna na računih
žiro pozicij.

Terjatve se štejejo za pobotane v trenutku, ko so porav-
nane vse neto denarne obveznosti udeleženk.

6. točka
Del obveznosti, ki ni prenehala v skladu s prejšnjo

točko, je dolžna udeleženka dnevno izpolniti z nakazilom
neto denarnih sredstev iz svojega poravnalnega računa na
žiro klirinški račun Banke Slovenije.

Banka Slovenije takoj po prejetju vseh denarnih sred-
stev neto dolžnic nakaže neto denarna sredstva na poravnal-
ne račune neto upnic.

7. točka
Dan izpolnitve kreditnega plačilnega naloga je dan nje-

gove predložitve v žiro kliring.
Kreditni plačilni nalogi, predloženi v žiro kliring, so

nepreklicni, izpolnitev pa se šteje za dokončno s plačilom
vseh neto denarnih sredstev neto dolžnic na poravnalne
račune neto upnic.

Bilateralna osnova

8. točka
V primeru, da katera od udeleženk dnevno ne izpolni

svoje obveznosti nakazila neto denarnih sredstev iz svojega
poravnalnega računa na žiro klirinški račun, ima Banka Slo-
venije pravico določiti, da se denarne terjatve in obveznosti
udeleženk, ki jih imajo do drugih udeleženk, izkažejo in
denarno poravnajo na bilateralni osnovi.

Stroški

9. točka
Stroške storitev obračuna in poravnave iz predloženih

kreditnih plačilnih nalogov Banka Slovenije udeleženkam
zaračunava v skladu z vsakokrat veljavno tarifo Banke Slo-
venije.

Pravila delovanja

10. točka
Banka Slovenije pred začetkom delovanja sistema žiro

kliringa izda pravila delovanja žiro kliringa, ki podrobneje
urejajo pooblastila in odgovornosti Banke Slovenije v zvezi z
delovanjem sistema, pogoje udeležbe v žiro kliringu, pravi-
ce, obveznosti in odgovornosti udeleženk, način in postop-
ke obračuna in poravnave, upravljanje s tveganji ter postop-
ke v primerih neizpolnjevanja obveznosti udeleženk.

Veljavnost

11. točka
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Ljubljana, dne 22. septembra 1998.

dr. France Arhar l. r.
Guverner

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

3027. Sklep o spremembi sklepa o neizravnanih
aktivnih in pasivnih postavkah banke v tujem
denarju (o odprti devizni poziciji banke)

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

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

(o odprti devizni poziciji banke)

1
V sklepu o neizravnanih aktivnih in pasivnih postavkah

banke v tujem denarju (o odprti devizni poziciji banke) (Urad-
ni list RS, št. 35/97, 79/97, 15/98, 31/98, 37/98 in
42/98) se črta 4. točka.

2
5., 6., 7. in 8. točka postanejo 4., 5., 6. in 7. točka.

3
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Ljubljana, dne 22. septembra 1998.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
dr. France Arhar l. r.

SODNI SVET

3028. Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi
kandidatur za prosto mesto

Na podlagi drugega odstavka 62. člena v zvezi s prvim
odstavkom 66. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94) je Sodni svet Republike Slovenije na 124. seji
dne 10. 9. 1998 sprejel naslednji

S K L E P

Sodni svet Republike Slovenije objavlja javni poziv sod-
nikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto:

– predstojnika Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu.
Kandidati naj prijave z življenjepisom in dokazili o izpol-

njevanju pogojev po zakonu o sodiščih (Uradni list RS, št.
19/94) pošljejo na naslov: Sodni svet Republike Slovenije,
Tavčarjeva 9, Ljubljana, p. p. 639, v 15 dneh od objave
poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Predsednik
Sodnega sveta

Republike Slovenije
Marko Šorli l. r.



Stran 4862 / Št. 65 / 25. 9. 1998 Uradni list Republike Slovenije

3029. Akt o spremembi akta o določitvi števila
sodniških mest na višjih, okrožnih in okrajnih
sodiščih v Republiki Sloveniji

Na podlagi 38. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94) je Sodni svet Republike Slovenije na 124. seji
dne 10. 9. 1998 sprejel

A K T
o spremembi akta o določitvi števila sodniških

mest na višjih, okrožnih in okrajnih sodiščih
v Republiki Sloveniji

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

nih in okrajnih sodiščih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS,
št. 35/94 in 52/98) se število sodniških mest na Okrajnem
sodišču v Kopru spremeni tako, da ima to sodišče predstoj-
nika in deset sodnikov, na Okrajnem sodišču v Piranu pa
tako, da ima to sodišče predstojnika in šest sodnikov.

II
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Predsednik
Sodnega sveta

Republike Slovenije
Marko Šorli l. r.

3030. Sklep o imenovanju sodnic na sodniški mesti
okrožnih sodnic

Sodni svet Republike Slovenije je na 124. seji dne
10. 9. 1998 sprejel

S K L E P
o imenovanju sodnic na sodniški mesti

okrožnih sodnic

Na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem
sodišču v Novi Gorici se z 10. 9. 1998 imenuje Evelin
Toroš.

Na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem
sodišču v Ljubljani se z 10. 9. 1998 imenuje Marija Simič.

Predsednik
Sodnega sveta

Republike Slovenije
Marko Šorli l. r.

3031. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice
okrožnega sodišča

Na podlagi 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94) in tretjega odstavka 24. člena zakona o sodniški
službi (Uradni list RS, št. 19/94 in 8/96) je Sodni svet
Republike Slovenije na 124. seji dne 10. 9. 1998 sprejel

S K L E P
o imenovanju sodnice na položaj svetnice

okrožnega sodišča

Na položaj svetnice okrožnega sodišča se imenuje:
Pika Šamec, okrožna sodnica na Delovnem in socialnem
sodišču v Ljubljani.

Predsednik
Sodnega sveta

Republike Slovenije
Marko Šorli l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

3032. Sklep o imenovanju državnih tožilcev na položaj
svetnikov državnih tožilstev

Na podlagi petega odstavka 23. člena zakona o držav-
nem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94) je personalna komi-
sija na 24. seji dne 10. 6. 1998 sprejela

S K L E P
o imenovanju državnih tožilcev na položaj

svetnikov državnih tožilstev

Na položaj svetnice okrožnega državnega tožilstva se
imenuje: Bojana Škrk Gabrijelčič, okrožna državna tožilka
Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani.

Št. 7/98
Ljubljana, dne 15. septembra 1998.

Generalni državni tožilec
Anton Drobnič l. r.

3033. Sklep o imenovanju državnih tožilcev na položaj
svetnikov državnih tožilstev

Na podlagi petega odstavka 23. člena zakona o držav-
nem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94) je personalna komi-
sija na 19. seji dne 16. 10. 1997 in na 20. seji dne 11. 12.
1997 sprejela

S K L E P
o imenovanju državnih tožilcev na položaj

svetnikov državnih tožilstev

Na položaj svetnice oziroma svetnikov okrožnega dr-
žavnega tožilstva se imenuje:

1. Bojan Ficko, okrožni državni tožilec Okrožnega dr-
žavnega tožilstva v Novem mestu,

2. Slavko Ožbolt, okrožni državni tožilec Okrožnega
državnega tožilstva v Kopru,

3. Andreja Šarabon, okrožna državna tožilka Okrožne-
ga državnega tožilstva v Kranju,

4. Branka Stanič, okrožna državna tožilka Okrožnega
državnega tožilstva v Novi Gorici,

5. Sonja Francetič, okrožna državna tožilka Okrožnega
državnega tožilstva v Novi Gorici.

Št. 8/97
Ljubljana, dne 11. septembra 1998.

Generalni državni tožilec
Anton Drobnič l. r.
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3034. Sklep o spremembi vrednosti točke

Na podlagi zakona o notariatu (Uradni list RS, št.
13/94, 48/94 in 82/94), 13. točka 19. člena statuta No-
tarske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 18/95 in
66/96) ter na podlagi petega odstavka 11. člena notarske
tarife (Uradni list RS, št. 28/95 in 31/96) je Izvršni odbor
Notarske zbornice Slovenije na seji dne 17. 9. 1998 sprejel

S K L E P
o spremembi vrednosti točke

I
Vrednost točke, ki je določena v tretjem odstavku

11. člena notarske tarife (Uradni list RS, št. 28/95 in
31/96), se spremeni tako, da znaša 87,40 SIT.

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

nem listu RS.

Ljubljana, dne 18. septembra 1998.

Predsednik
Notarske zbornice Slovenije

Boris Lepša l. r.

3036. Dodatek k pravilom igre Hitra srečka

Na podlagi zakona o igrah na srečo (Uradni list RS,
št. 27/95) in koncesijske pogodbe št. 471-9/97 z dne
15. 10. 1997 objavlja delniška družba Športna loterija in
igre na srečo

D O D A T E K  K  P R A V I L O M
igre Hitra srečka

Začetek prodaje 1. in 2. segmenta 6. serije srečk igre
Hitra srečka je 21. 9. 1998, zadnji dan prodaje je 3 mesece
od dneva začetka prodaje.

Zadnji dan za izplačilo dobitkov je 5 mesecev od dneva
začetka prodaje.

Janez Bukovnik l. r.
direktor

3035. Poročilo o gibanju plač za julij 1998

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

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

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za julij 1998 znaša 158.334 SIT in je za 0,2
odstotka višja kot junija 1998.

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo
za obdobje maj–julij 1998 znaša 157.313 SIT.

Indeks povprečne mesečne bruto plače na zaposleno
osebo za julij 1998 za obdobje avgust 1997–julij 1998
znaša 103,8.

Št. 941-15-21/98
Ljubljana, dne 18. septembra 1998.

Tomaž Banovec l. r.
Direktor

Statističnega urada
Republike Slovenije
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OBČINE

LJUBLJANA

3037. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
uporabi grba, zastave in imena Mestne občine
Ljubljana

Na podlagi 5. člena statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97 in 13/98) je
Mestni svet mestne občine Ljubljana na 33. seji dne 2. 7.
1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o uporabi
grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljana

1. člen
V odloku o uporabi grba, zastave in imena Mestne

občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 35/96), se doda nov
7. člen, ki glasi:

“Če je mestna zastava izvešena vertikalno, mora biti
prva barva zastavine rute bela, druga barva pa zelena gleda-
no od leve v desno. Grb na njej mora biti postavljen vertikal-
no, kar pomeni, da mora namišljena semitrala grbovega
ščita soupadati z vertikalno semitralo zastavine rute, torej z
delilno črto bele in zelene barvne proge na zastavi”.

2. člen
8. člen se spremeni tako, da glasi:
“Gospodarske družbe, zavodi, ustanove, društva in dru-

ge pravne osebe ter samostojni podjetniki posamezniki, ki
imajo sedež v Mestni občini Ljubljana, lahko zaprosijo, da se
jim dovoli uporaba imena Ljubljana:

– v imenu;
– v zaščitnem znaku;
– v priznanjih, ki jih podeljujejo;
– v obliki spominskih daril in značk.

Mestni svet na predlog župana določi višino denarnega
nadomestila za uporabo imena Ljubljana.

Pravne in fizične osebe iz prvega odstavka tega člena
lahko uporabljajo simbole brez zaprosila, če je z odlokom
tako določeno.”

3. člen
V 13. členu se v oklepaju tretje alinee številka “12”

nadomesti s številko “11”.
Za tretjo alineo se doda četrta alinea, ki glasi:
“– če ne uporablja take simbole Mestne občine Ljublja-

na, kot jih določa odlok (16. člen)”.

4. člen
16. člen se spremeni tako, da glasi:
“Vsebinska in slikovna predstavitev grba in zastave MOL

sta sestavna dela tega odloka”.

5. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati barvno in

geometrijsko pravilo za oblikovanje grba, objavljeno v Urad-
nem listu Republike Slovenije, št. 35/96.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 011-1/97
Ljubljana, dne 2. julija 1998.

Predsednik
Mestnega sveta

mestne občine Ljubljana
Dimitrij Kovačič, dipl. jur. l. r.

VSEBINSKA IN SLIKOVNA PREDSTAVITEV GRBA
MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Grb mesta Ljubljane je upodobljen na ščitu poznogot-
skega stila, sanitske oblike.

Dno rdečega ščita pokriva zeleni trihrib, na katerem
stoji tristrano srebrno obzidje, ki ga zgoraj zaključuje zidni
venec s sedmimi cinami; sredina obzidja ima polkrožni vhod
s pridvignjeno zlato zaporno rešetko, stranski steni pa nosita
po eno, zgoraj polkrožno okno; izza obzidja se dvigata dve
stranici štirioglatega, enonadstropnega stolpa, ki ga zgoraj
zaključuje zidni venec s petimi cinami; vsaka od sten nosi v
nadstropju po eno pravokotno, pokončno okno; na cinah
stolpa čepi zeleni lintver v napadalni drži in enkrat zavitim
puščičastim repom tako, da se s kremplji oklepa druge in
četrte cine. Zlati trak na zunanjem robu ščita služi grbu le v
okras.

Barve:
zelena barva: 100% Y in 100% C, zmaj, hribčki
rdeča barva: 100% Y in 100% M, podlaga.
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VSEBINSKA IN SLIKOVNA PREDSTAVITEV ZASTAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Zastava mesta Ljubljane je pravokotne oblike, razmerje višine “V” proti dolžini “L” je 1:2,5, s tem, da je njena ruta
horizontalno razdeljena na dve, po dimenzijah enaki barvni progi, prva je v beli, druga v zeleni barvi.

Na sredini zastavine rute stoji grb, katerega višina ščita je enaka polovični višini zastavine rute.
Zastava Mestne občine Ljubljana
Zelena barva je 100% Y in 100% C.
Rdeča barva je 100% Y in 100% M.
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3038. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta za del
območja urejanja VS 2/3 Kolezija

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o ure-
janju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS,
št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 26. člena
statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95,
33/95, 71/97 in 13/98) je Mestni svet mestne občine
Ljubljana na 33. seji dne 2. 7. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta za del območja

urejanja VS 2/3 Kolezija

1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko

celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta (Uradni list SRS, št. 6/88,
18/88 in Uradni list RS, št. 40/92, 5/93, 11/95) se
1. člen spremeni tako, da se na koncu pika nadomesti z
vejico in doda besedilo:

“ter spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih
pogojev za plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta za del
območja urejanja VS 2/3 Kolezija, ki jih je izdelala Mestna
občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za urbanizem in
okolje, v januarju 1997.”

2. člen
45. člen se spremeni tako, da šesti odstavek glasi:
“5C/2
Dovoljena je dozidava ali novogradnja za potrebe ne-

posrednega zdravstva ali socialnega varstva (nikakor ne za
upravno-administrativne namene) po morebitni predhodni
odstranitvi obstoječega objekta, ob upoštevanju gradbene
linije in gradbene meje. Gradbena dela morajo potekati pod
arheološkim nadzorom. Zato mora biti Ljubljanski regionalni
zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine pravočasno
obveščen o načrtovanih posegih.

Višinski gabarit je 14.00 – kapni venec.
Etažnost je K+P+3+M.
Dostop je iz Devinske ulice, parkirišče praviloma v ni-

voju pritlične kote.
Objekti na Devinsko ulico naj bodo oblikovno in gaba-

ritno prilagojeni obstoječim vilam – objektom ter 5 m odda-
ljeni od zunanjega roba za pešce.

Drevesa v parku bolnice in njegovem južnem obrobju,
ki tvorijo gozdiček – zeleno cono, se morajo ohraniti v
celoti, tako da ostane zelena površina – park, zlasti v no-
tranjščini območja, nepozidana, prav tako se mora nadalje-
vati z drevoredom, ob Riharjevi do Devinske ulice. Območje
je po uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju
(Uradni list RS, št. 45/95) v tretjem območju varovanja
okolja pred hrupom.

Za pridobitev urbanistično-arhitekturne rešitve je ob-
vezno pred izdelavo lokacijske dokumentacije izvesti javni
natečaj za celotno podobo obrobja in rešitev križišča. Pri
čemer naj bo križišče s semaforji in naj ne bo krožno.
Devinska ulica naj ostane proti križišču zaprta. Lokacijski
dokumentaciji je treba obvezno priložiti pozitivno svetlobno-
tehnično oceno in izračun o obremenitvi okolja s hrupom z
opredelitvijo ustreznih ukrepov.

Komunalno urejanje
Kanalizacija

Na obravnavani morfološki enoti 5C/2 je že zgrajeno
kanalizacijsko omrežje mešanega sistema. Kanalizacija za
odpadno in padavinsko vodo (padavinska voda iz utrjenih
površin in strešna padavinska voda) se navezuje na zbiralnik
A7, ki se ob izlivu Gradaščice v Ljubljanice steka v glavni
kanalski zbiralnik A0.

Ob izdelavi lokacijske dokumentacije je treba pridobiti
ustrezne projektne naloge, ki jih izdela JP Vodovod – Kana-
lizacija.

Vodovod
Za novopredvidene programe in zazidavo je treba pre-

veriti, ali obstoječe vodovodno omrežje ob obravnavani mor-
fološki enoti 5C/2 ustreza vsem pogojem.

Ob izdelavi lokacijske dokumentacije je treba pridobiti
ustrezne projektne naloge, ki jih izdela JP Vodovod – Kana-
lizacija.”

3. člen
73. člen se spremeni tako, da glasi:
Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri:
– Mestni upravi mestne občine Ljubljana, Oddelek za

urbanizem in okolje,
– Upravni enoti Ljubljana, izpostavi Vič-Rudnik,
– krajevni skupnosti, za katero veljajo določbe tega

odloka.

4. člen
74. člen se spremeni tako, da glasi:
“Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpekto-

rat RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in pro-
stor.”

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 30-7/97
Ljubljana, dne 2. julija 1998.

Predsednik
Mestnega sveta

mestne občine Ljubljana
Dimitrij Kovačič, dipl. jur. l. r.

CELJE

3039. Odlok o delnem povračilu stroškov za
organizacijo volilne kampanje za volitve v
mestni svet in za volitve župana Mestne občine
Celje

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika
Mestnega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št.
66/95 in 1/96 – redakcijsko prečiščeno besedilo) izdajam

S K L E P
o objavi odloka o delnem povračilu stroškov za

organizacijo volilne kampanje za volitve v mestni
svet in za volitve župana Mestne občine Celje

Objavljam odlok o delnem povračilu stroškov za organi-
zacijo volilne kampanje za volitve v mestni svet in za volitve
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župana Mestne občine Celje, ki ga je sprejel Mestni svet
mestne občine Celje na seji dne 15. 9. 1998.

Župan
Mestne občine Celje

Jože Zimšek l. r.

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) in 17. člena statuta Mestne
občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96 in 37/97) je
Mestni svet mestne občine Celje na seji dne 15. 9. 1998
sprejel

O D L O K
o delnem povračilu stroškov za organizacijo

volilne kampanje za volitve v mestni svet
in za volitve župana Mestne občine Celje

1. člen
Odlok določa kriterije za delno povračilo stroškov volil-

ne kampanje za lokalne volitve – volitve v mestni svet in za
volitve župana Mestne občine Celje.

2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v mestni svet in za

volitve župana ne smejo preseči zneska, ki ga določa zakon.
Organizator volilne kampanje za volitve v mestni svet in

za volitve župana mora v roku 60 dni po dnevu glasovanja
predložiti mestnemu svetu in računskemu sodišču poročilo
o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.

3. člen
Organizatorji volilne kampanje, katerih listam so pri-

padli mandati za člane mestnega 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 upra-

vičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
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 mestni 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 mestnemu svetu.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 91200-4/98
Celje, dne 15. septembra 1998.

Predsednik
Mestnega sveta

mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

3040. Statutarni sklep o ustanovitvi mestnih četrti in
krajevnih skupnosti v Mestni občini Celje

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika
Mestnega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št.
66/95 in 1/96 – redakcijsko prečiščeno besedilo) izdajam

S K L E P
o objavi statutarnega sklepa o ustanovitvi

mestnih četrti in krajevnih skupnosti v Mestni
občini Celje

Objavljam statutarni sklep o ustanovitvi mestnih četrti in
krajevnih skupnosti v Mestni občini Celje, ki ga je sprejel
Mestni svet mestne občine Celje na seji dne 15. 9. 1998.

Župan
Mestne občine Celje

Jože Zimšek l. r.

Na podlagi 18. in 19. člena zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US,
57/94 in 14/95), na podlagi določb zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 2/94 in 33/94) in na
podlagi 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list
RS, št. 41/95) ter 1. in 10. člena sprememb in dopolnitev
statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 37/97) je
Mestni svet mestne občine Celje na seji dne 15. 9. 1998
sprejel

S T A T U T A R N I    S K L E P
o ustanovitvi mestnih četrti in krajevnih

skupnosti v Mestni občini Celje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem statutarnim sklepom, (v nadaljnjem besedilu:

sklep), se na območju Mestne občine Celje ukinejo obstoje-
če krajevne skupnosti in ustanovijo nove mestne četrti ter
krajevne skupnosti (v nadaljnjem besedilu – četrti oziroma
skupnosti), določijo njihova območja, naloge, imena in se-
deži.

Ta sklep določa tudi organe četrti oziroma skupnosti,
način njihove izvolitve, njihove naloge in pristojnosti, način
financiranja ter pogoje za njihovo delovanje.

2. člen
Četrti oziroma skupnosti so pravne osebe, in kot ožji

deli mestne občine po svojem svetu opravljajo naloge, ki so
pretežno namenjene uresničevanju interesov njihovih prebi-
valcev in ki so jim prenesene v izvajanje s tem sklepom.

Četrt oziroma skupnost zastopa in predstavlja predsed-
nik sveta četrti oziroma skupnosti.

3. člen
Mestna občina Celje je subsidiarno odgovorna za ob-

veznosti posamezne četrti oziroma skupnosti v zadevah, ki
izhajajo iz programov in nalog, ki jih je sprejel mestni svet.

Četrt oziroma skupnost ima svoje ime in žig, ki je okro-
gle oblike s premerom 3,5 cm. V sredini žiga je stiliziran
celjski grb. Na zgornjem obodu žiga je napis – Mestna
občina Celje, na spodnjem obodu pa ime četrti oziroma
skupnosti.
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II. DEJAVNOST ČETRTI IN SKUPNOSTI

4. člen
Mestni svet pooblašča in zadolžuje četrti oziroma skup-

nosti, da:
1. Na področju komunalnega gospodarstva ter ureja-

nja in varstva okolja zagotavljajo skupno z mestno občino
primerne življenjske pogoje občanov, s posebnim poudar-
kom na varovanju življenjskega okolja ter sodelujejo pri pri-
pravi in sprejemanju prostorskih izvedbenih aktov ter njiho-
vih sprememb in dopolnitev, urejanju pogojev za zagotavlja-
nje prometne varnosti, sodelujejo z lastniki in upravniki sta-
novanjskih in poslovnih objektov itd.

2. Na področju družbenih dejavnosti opravljajo naloge,
ki se nanašajo na sodelovanje s socialnimi službami, na
organiziranje sosedske pomoči, organiziranje in vzpodbuja-
nje društvene dejavnosti itd.

3. Sodelujejo v postopkih, ki se nanašajo na izdajo
dovoljenj za izvedbo lokalnih prireditev, obratovanje gostin-
skih lokalov, opravljanje obrtnih in drugih dejavnosti ter spre-
membo namembnosti posameznih poslovnih prostorov.

4. V sodelovanju s pristojnimi službami mestne občine
skrbijo za zagotavljanje in funkcioniranje komunalnih dejav-
nosti in tovrstnih infrastrukturnih objektov in naprav.

5. Opravljajo določene naloge, ki se nanašajo na zašči-
to in reševanje v skladu s pooblastili in zadolžitvami, ki jim ji
naložijo župan oziroma pristojni organi.

6. Po navodilih pristojnih organov opravljajo naloge pri
pripravi in izvedbi volitev in referendumov.

7. Dajejo pobude in predloge za uresničevanje skup-
nih interesov občanov v posamezni četrti oziroma skupnosti
in pri tem sodelujejo z mestnim svetom ter županom in
upravo mestne občine.

8. Opravljajo druge naloge za katere jih pooblasti mest-
ni svet ali župan.

5. člen
Krajevne skupnosti po pooblastilu MOC še posebej:
1. Zagotavljajo izvajanje gospodarske javne službe na

kategoriziranih javnih poteh.
2. Upravljajo in gospodarijo z objekti in napravami, ki

so lokalnega značaja (lokalni vodovodi, igrišča ipd).

III. MESTNE ČETRTI

6. člen
Na območjih dosedanjih krajevnih skupnosti Center,

Kajuh, Slavko Šlander, Savinja, Lava, Dečkovo naselje, Dol-
go polje, Nova vas, Hudinja in Gaberje se ustanovijo nove
mestne četrti, ki prevzamejo poimenovanje po dosedanjih
krajevnih skupnostih.

Območja novih mestnih četrti obsegajo območja na-
vedenih dosedanjih krajevnih skupnosti v nespremenjenih
mejah.

7. člen
Sedeže navedenih mestnih četrti določajo njihovi statu-

ti. Dve ali več mestnih četrti ima lahko skupni sedež.
S statutom mestne četrti se lahko območje mestne

četrti razdeli na več sosesk.

IV. KRAJEVNE SKUPNOSTI

8. člen
Na območjih dosedanjih krajevnih skupnosti Ostrožno,

Medlog, Šmartno v Rožni dolini, Škofja vas, Ljubečna, Tr-

novlje, Teharje, Aljažev hrib in Pod gradom, se ustanovijo
nove krajevne skupnosti, ki prevzamejo poimenovanje po
dosedanjih krajevnih skupnostih.

Območja novih krajevnih skupnosti obsegajo območja
navedenih dosedanjih krajevnih skupnosti v nespremenje-
nih mejah.

9. člen
Sedeži krajevnih skupnosti so določeni z njihovimi

statuti.
S statutom krajevne skupnosti se lahko območje kra-

jevne skupnosti razdeli na več sosesk.

V. ORGANI ČETRTI OZIROMA SKUPNOSTI

10. člen
Organi četrti oziroma skupnosti so svet mestne četrti

oziroma krajevne skupnosti (v nadaljevanju: svet) in nadzorni
odbor mestne četrti oziroma krajevne skupnosti (v nadalje-
vanju: nadzorni odbor).

Svet izvolijo po večinskem načelu na neposrednih in
tajnih volitvah volilci, ki imajo volilno pravico in imajo stalno
bivališče na tistem območju, za katerega je ustanovljena
četrt oziroma skupnost.

11. člen
Člane nadzornega odbora izvoli svet. Člani nadzornega

odbora ne morejo biti člani sveta ali člani njegovih delovnih
teles.

Število članov prvih svetov je od sedem do enajst.
Število članov prvih nadzornih odborov je tri.
Na volitvah so izvoljeni kandidati, ki so dobili največje

število glasov volilcev. V primeru, da zadnja dva ali več
kandidatov dobijo enako število glasov, odloči o članstvu v
svetu oziroma nadzornem odboru med njimi žreb.

12. člen
Mandatna doba izvoljenih članov sveta in nadzornega

odbora traja 4 leta.
Svet na svoji prvi seji izmed svojih članov izvoli pred-

sednika in njegovega namestnika.
Predsednika nadzornega odbora izvolijo izmed sebe

člani nadzornega odbora na svoji prvi seji.

13. člen
Volitve v organe četrti oziroma skupnosti razpiše s skle-

pom župan Mestne občine Celje v roku, ki omogoča izved-
bo volitev sočasno z lokalnimi volitvami.

S posebnim sklepom ob razpisu volitev, objavi župan
na predlog organov dosedanjih krajevnih skupnosti, tudi
volilne enote za vsako posamezno četrt oziroma skupnost
ter število članov sveta, ki se volijo v vsaki izmed njih.

Volitve vodijo in izvajajo občinska volilna komisija in
volilne komisije četrti oziroma skupnosti, ki jih na predlog
organov dosedanjih krajevnih skupnosti imenuje občinska
volilna komisija. Če organi obstoječih krajevnih skupnosti v
roku iz prejšnjega odstavka ne predlagajo volilnih komisij, jih
imenuje občinska volilna komisija.

14. člen
Za izvedbo volitev v organe četrti oziroma skupnosti ter

za sklic prve seje njihovih organov, se smiselno uporabljajo
določbe zakona o lokalnih volitvah.
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15. člen
Svet opravlja zlasti naslednje naloge:
– sprejema statut četrti oziroma skupnosti,
– voli predsednika sveta in njegovega namestnika,
– voli člane nadzornega odbora,
– imenuje člane delovnih teles sveta,
– sprejema letni program dela,
– sprejema letni finančni načrt in zaključni račun,
– spremlja in obravnava problematiko iz delovnega po-

dročja oziroma pristojnosti četrti oziroma skupnosti na svo-
jem območju in občinskemu svetu ter županu predlaga
ustrezne ukrepe,

– daje pobudo za sklic zbora občanov ali za razpis
referenduma o določenem vprašanju, v skladu s statutom
MOC,

– predlaga razpis referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka,

– sodeluje z županom, občinskim svetom in občinski-
mi službami pri urejanju vprašanj v četrti oziroma skupnosti,

– opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti v skladu s
statutom MOC, statutom četrti oziroma skupnosti ali na os-
novi sklepov občinskega sveta, župana, zbora volilcev in
drugih pristojnih organov.

Svet lahko za opravljanje določenih nalog iz svoje pri-
stojnosti imenuje stalna ali začasna delovne telesa (komisi-
je). Število članov in njihove naloge se opredelijo v statutu
četrti oziroma skupnosti.

16. člen
Predsednik sveta predstavlja in zastopa četrt oziroma

skupnost, sklicuje in vodi seje sveta, skrbi za ustrezno sode-
lovanje z županom, občinskim svetom in službami občinske
uprave ter opravlja druge naloge za katere ga zadolži ali
pooblasti svet. Pristojnosti predsednika podrobneje določa
statut.

17. člen
Nadzorni odbor nadzoruje materialno in finančno po-

slovanje sveta.
Nadzorni odbor mora o svojih ugotovitvah poročati sve-

tu četrti oziroma skupnosti, najmanj enkrat letno pa mestne-
mu svetu in nadzornemu odboru Mestne občine Celje.

18. člen
Organizacijsko-tehnična in administrativna dela v zvezi

z delom sveta in njegovih delovnih teles ter nadzornega
odbora, kot tudi druge naloge za potrebe četrti oziroma
skupnosti, praviloma za dve ali več četrti oziroma skupnostih
opravlja tajnik.

Tajniki so v delovnem razmerju pri občinski upravi MOC
in za svoje delo odgovarjajo tajniku MOC ter predsedniku
sveta četrti oziroma skupnosti, za katero (katere) opravljajo
svoje naloge.

Naloge in pooblastila tajnika MOC podrobneje določa
odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave
Mestne občine Celje, naloge tajnika četrti oziroma skupno-
sti pa njen statut.

VI. NAČIN FINANCIRANJA ČETRTI OZIROMA SKUPNOSTI

19. člen
Delovanje četrti oziroma skupnosti se financira iz na-

slednjih virov:
– iz proračuna Mestne občine Celje,
– iz prihodkov, ustvarjenih z lastnim poslovanjem,
– iz prostovoljnih prispevkov občanov in drugih dona-

torjev,

– iz naslova morebitnih samoprispevkov v skupnosti,
– iz drugih virov, v skladu z zakonom in občinskimi

predpisi.
Osnove in merila za financiranje četrti oziroma skupno-

sti določi mestni svet s posebnim sklepom.

20. člen
Svet je dolžan predložiti mestnemu svetu letni program

in finančni načrt do 31. oktobra vsako leto za naslednje leto.
V finančnem načrtu mora biti natančno opredeljena

predvidena struktura financiranja letnega programa.

21. člen
Letni program in finančni načrt četrti oziroma skupnosti

mora v delu in obsegu, ki naj bi se financiral iz proračunskih
sredstev MOC, potrditi mestni svet.

22. člen
Četrti oziroma skupnosti lahko s sredstvi, ki jih pridobi-

jo iz naslova drugih prihodkov iz druge, tretje, četrte in pete
alinee 19. člena razpolagajo samostojno, v skladu s svojimi
programi in zakonom ter statutom MOC.

23. člen
Četrt oziroma skupnost opravlja osnovna finančna in

knjigovodska opravila – blagajniško poslovanje, ostale fi-
nančno-računovodske naloge pa opravlja pristojna služba
občinske uprave.

VII. MEDSEBOJNA RAZMERJA MED ČETRTMI OZIROMA
SKUPNOSTMI IN ORGANI MESTNE OBČINE CELJE

24. člen
Pri uresničevanju svojih nalog in skupnih interesov če-

trti oziroma skupnosti medsebojno sodelujejo in usklajujejo
svoje aktivnosti.

Četrti oziroma skupnosti sestavljajo svoje programe
in finančne načrte s pristojnimi službami uprave mestne
občine.

Mestni svet ob sestavi proračuna mestne občine potrdi
program in finančni načrt za posamezno četrt oziroma skup-
nost.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

25. člen
Obstoječe krajevne skupnosti in njihovi organi nadalju-

jejo z delom do konstituiranja na prvih volitvah izvoljenih
organov novih četrti oziroma skupnosti.

26. člen
V pravnem prometu prevzamejo novoustanovljene četr-

ti oziroma skupnosti vse pravice in obveznosti bivših krajev-
nih skupnosti, na območju katerih so bile ustanovljene.

27. člen
Delovna sredstva in opremo ter morebitno drugo pre-

mično in nepremično premoženje obstoječih krajevnih skup-
nosti, praviloma prevzamejo nove četrti oziroma skupnosti.

O premoženju bivših krajevnih skupnosti, ki ni več po-
trebno za funkcioniranje novoustanovljenih četrti oziroma
skupnosti, odloči mestni svet s sklepom.

Četrt oziroma skupnost lahko odsvoji svoje nepremič-
no premoženje le s soglasjem mestnega sveta.
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Organi novih četrti oziroma skupnosti morajo v enem
mesecu po prevzemu funkcij z upravo Mestne občine urediti
delovna razmerja v krajevnih skupnostih zaposlenih delav-
cev, v treh mesecih pa vprašanja, ki zadevajo morebitna
premoženjskopravna razmerja.

28. člen
Prve redne volitve v organe četrti oziroma skupnosti se

lahko opravijo tudi v drugem roku, kot je to določeno v
prvem odstavku 13. člena.

29. člen
Novoustanovljene četrti oziroma skupnosti morajo v

treh mesecih po konstituiranju sprejeti svoje statute in druge
splošne akte, s katerimi uredijo svoje delo in poslovanje.

Statut in drugi splošni akti četrti oziroma skupnosti
morajo biti usklajeni s statutom Mestne občine Celje in tem
statutarnim sklepom.

Pred uveljavitvijo mora statute skupnosti potrditi statu-
tarna komisija Mestne občine Celje.

30. člen
Priloga tega sklepa je karta z vrisanimi mejami območij

četrti oziroma skupnosti, ki je na vpogled v sekretariatu
mestnega sveta ter tajništvu občinske uprave.

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

listu RS.

Št. 01200-05/96
Celje, dne 15. septembra 1998.

Predsednik
Mestnega sveta

mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

DOBROVA-HORJUL-POLHOV GRADEC

3041. Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov
svetov krajevnih skupnosti Črni vrh, Dobrova,
Polhov Gradec in Šentjošt

Na podlagi 19.a člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94 – odl. US RS Uradni
list RS, št. 57/94, 14/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98) in 17. člena statuta Občine Dobrova-Horjul-
Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 42/95) je Občinski svet
občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec na 32. seji dne 15. 9.
1998 sprejel

O D L O K
o določitvi volilnih enot in števila članov svetov
krajevnih skupnosti Črni vrh, Dobrova, Polhov

Gradec in Šentjošt

1. člen
S tem odlokom se določi število članov svetov krajev-

nih skupnosti v Občini Dobrova-Horjul-Polhov Gradec in
volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti.

2. člen
Krajevna skupnost Črni vrh
Svet KS ima deset članov. V krajevni skupnosti se

določi 4 volilne enote:
1. volilna enota Črni vrh, volijo se trije člani,
2. volilna enota Smolnik, volijo se trije člani,
3. volilna enota Srednji vrh, volita se dva člana,
4. volilna enota Rovt, volita se dva člana.

Krajevna skupnost Dobrova
Svet KS ima dvanajst članov. V krajevni skupnosti se

določi 12 volilnih enot:
1. volilna enota Osredek pri Dobrovi, voli se en član,
2. volilna enota Žirovnikov Graben, voli se en član,
3. volilna enota Hruševo, voli se en član,
4. volilna enota Selo, voli se en član,
5. volilna enota Gabrje, voli se en član,
6. volilna enota Šujica, voli se en član,
7. volilna enota Stranska vas, voli se en član,
8. volilna enota Podsmreka, voli se en član,
9. volilna enota Brezje pri Dobrovi, voli se en član,
10. volilna enota Razori-Draževnik, voli se en član,
11. volilna enota Dobrova-zahod, voli se en član,
12. volilna enota Dobrova, voli se en član.

Krajevna skupnost Polhov Gradec
Svet KS ima štirinajst članov. V krajevni skupnosti se

določi 10 volilnih enot:
1. volilna enota Polhov Gradec-novi del, volita se dva

člana,
2. volilna enota Polhov Gradec-stari del in Setnica,

volita se dva člana,
3. volilna enota Briše, voli se en član,
4. volilna enota Praproče, voli se en član,
5. volilna enota Podreber-Srednja vas, volita se dva

člana,
6. volilna enota Podreber-Pristava-Ravnik, voli se en

član,
7. volilna enota Babna Gora-Belica-Hrastenice-Log, vo-

lita se dva člana,
8. volilna enota Dolenja vas-Dvor, voli se en član,
9. volilna enota Selo, voli se en član,
10. volilna enota Setnik-Zalog, voli se en član.

Krajevna skupnost Šentjošt
Svet KS ima sedem članov. V krajevni skupnosti se

določi 7 volilnih enot:
1. volilna enota Butajnova, voli se en član,
2. volilna enota Medvedov Graben, voli se en član,
3. volilna enota Planina, voli se en član,
4. volilna enota Reženija, voli se en član,
5. volilna enota Suhi dol-Kurja vas, voli se en član,
6. volilna enota Potok, voli se en član,
7. volilna enota Šentjošt, voli se en član.

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

nem listu RS.

Št. 006-07-1881/98
Dobrova-Horjul-Polhov Gradec, dne 15. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Dobrova-Horjul-Polhov
Gradec

Anton Gerjolj l. r.
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3042. Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Dobrova-
Polhov Gradec

Na podlagi 2. in 5. člena zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih
območij (Uradni list RS, št. 56/98) in 22. in 117. člena
zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. št. 72/93,
7/94 in 33/94), je Občinski svet občine Dobrova-Horjul-
Polhov Gradec na 32. seji 15. 9. 1998 sprejel

O D L O K
o določitvi volilnih enot v Občini Dobrova-Polhov

Gradec

1. člen
Za območje Občine Dobrova-Polhov Gradec se za voli-

tve članov občinskega sveta in župana določi ena volilna
enota, ki obsega območje občine.

2. člen
V volilni enoti se voli šestnajst članov občinskega sveta

in župana.

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

listu RS.

Št. 006-07-1754/98
Dobrova-Horjul-Polhov Gradec,
dne 16. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Dobrova-Horjul-Polhov
Gradec

Anton Gerjolj l. r.

3043. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
občine Dobrova-Polhov Gradec

Na podlagi določil zakona o lokalnih volitvah (Uradni list
RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) zakona o ustanovi-
tvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št.
60/94, 69/94 – pop. in 69/94) ter zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi
njihovih območij (Uradni list RS, št. 56/98) je Občinski svet
občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec na 32. seji 15. 9.
1998 sprejel

S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije občine

Dobrova-Polhov Gradec

V Občinsko volilno komisijo občine Dobrova-Polhov
Gradec se imenujejo:

1. za predsednico: Slavka Alič, Setnik 4, Polhov Gra-
dec,

2. za namestnico predsednice: Milena Malovrh, Hor-
julska c. 69, Dobrova,

3. za člana: Ivan Polajnar, Polhov Gradec 2a, Polhov
Gradec,

4. za namestnika člana: Marko Jankovec, Črni vrh 5,
Polhov Gradec,

5. za člana: Albin Oven, Polhograjska c. 57, Dobrova,
6. za namestnico člana: Tatjana Plestenjak, Cesta dveh

potokov 2, Dobrova,
7. za člana: Andrej Malovrh, Pristava 5, Polhov Gra-

dec,
8. za namestnika člana: Janez Kavčič, Šentjošt 56,

Horjul.

Št. 006-07-1885/98
Dobrova-Horjul-Polhov Gradec, dne 16. septembra

1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Dobrova-Horjul-Polhov
Gradec

Anton Gerjolj l. r.

3044. Pravilnik o podaljšanju obratovalnega časa v
gostinskih obratih

Na podlagi 12. člena zakona o gostinstvu (Uradni list
RS, št. 1/95) in 16. in 17. člena pravilnika o merilih za
določitev obratovalnega časa gostinskih obratov (Uradni list
RS, št. 15/95), 17. člena statuta Občine Dobrova-Horjul-
Polhov Gradec, je svet občine na 31. seji 10. 9. 1998
sprejel

P R A V I L N I K
o podaljšanju obratovalnega časa v gostinskih

obratih

1
S tem pravilnikom se določajo kriteriji, po katerih se

ravna v primeru zahteve gostinca za podaljšanje obratoval-
nega časa gostinskega lokala.

2
S podaljšanim obratovalnim časom lahko poslujejo:
– restavracije in gostilne, ki gostom strežejo z jedmi in

so v stanovanjskih objektih oziroma strnjenih delih stano-
vanjskega naselja, največ do 23. ure, ob petkih in sobotah
do 24. ure,

– okrepčevalnice, bifeji in dnevni bari, največ do 22.30,
ob petkih in sobotah do 23. ure.

3
Gostinec mora vlogi za podaljšanje obratovalnega časa

priložiti:
– soglasje lastnika objekta, kjer se lokal nahaja v koli-

kor gostinec ni lastnik objekta,
– soglasje lastnikov - sosedov, ki mejijo na gostinski

lokal v razponu 100 m od lokala.
V primeru, da je eden od teh soglasij negativen ima

organ občine pravico vlogo o podaljšanju časa zavrniti.
Veljavna so soglasja, ki niso starejša od 60 dni pred

vložitvijo zahtevka gostinca.

4
Soglasje o podaljšanju obratovalnega časa se gostincu

lahko med letom odvzame in to v primeru:
– da so zaznamovane pritožbe občanov,
– da je bilo v času podaljšanega delovnega časa več-

krat posredovano s strani policije.
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V tem primeru je odvzeta možnost pridobitve soglasja k
podaljšanju obratovalnega časa tudi za eno leto v naprej,
brez obravnave občinskega organa.

5
Soglasje za podaljšani obratovalni čas se izda za dolo-

čen čas – eno koledarsko leto. Po preteku te dobe mora
gostinec vlogo obnoviti, v nasprotnem primeru se mu pravi-
ca do podaljšanja prekine.

6
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem

listu RS.

Št. 032-01-1785/98
Dobrovo-Horjul-Polhov Gradec,
dne 16. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Dobrova-Horjul-Polhov
Gradec

Anton Gerjolj l. r.

DORNAVA

3045. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v
Občinski svet občine Dornava

Na podlagi 20. člena in 22. člena zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95)
in člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij (Uradni list
RS, št. 56/98) ter 18. člena statuta Občine Dornava (Urad-
ni vestnik občin Ormož in Ptuj) je Občinski svet občine
Dornava na 7. izredni seji dne 15. 9. 1998 sprejel

O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve članov

v Občinski svet občine Dornava

1. člen
Za območje Občine Dornava se za volitve članov ob-

činskega sveta določi 5 volilnih enot, v katerih se skupno
voli enajst svetnikov.

2. člen
Volilne enote se oblikujejo tako, da se en član občin-

skega sveta voli na približno enako število prebivalcev ter
obsega območje posamezne vasi.

3. člen
Za volitve članov občinskega sveta se določijo nasled-

nje volilne enote:
1. volilna enota obsega naselje Dornava od (h. št. 1

do 80). Volita se dva člana.
2. volilna enota obsega naselje Dornava od (h. št. 81

do 149). Volita se dva člana.
3. volilna enota obsega naselje Mezgovci ob Pesnici.

Volita se dva člana.
4. volilna enota obsega naselja Bratislavci, Lasigovci,

Polenci, Polenšak, Prerad. Volijo se trije člani.
5. volilna enota obsega naselja Brezovci, Slomi, Streja-

ci, Strmec pri Polenšaku, Žamenci. Volita se dva člana.

4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem potrditve na seji občinske-

ga sveta in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 06-10-40798
Dornava, dne 15. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Dornava
Jože Hojnik l. r.

3046. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
Občine Dornava

Na podlagi 28. člena zakona o postopku za ustanovi-
tev občin ter določitev 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 Dornava na 7. izredni seji dne 15. 9. 1998 sprejel

S K L E P
o imenovanju občinske volilne komisije Občine

Dornava

1
V občinsko volilno komisijo Občine Dornava se za do-

bo štirih let imenujejo:
1. Elizabeta Peteršič, Dornava 85/b, za predsednico

komisije,
2. Milan Šilak, Mezgovci ob Pesnici 4/a, za namestni-

ka predsednice,
3. Zlatka Tuš, Mezgovci ob Pesnici 1, za člana,
4. Tatjana Mar-Vrtič, Dornava 136, za namestnico člana,
5. Stanko Krajnc, Mezgovci ob Pesnici 19, za člana,
6. Marija Kekec, Polenšak 15/b, za namestnika člana,
7. Marjan Kondrič, Dornava 5, za člana,
8. Bojan Munda, Polenšak 24, za namestnika.

2
Ta sklep začne veljati z dnem potrditve na seji občinske-

ga sveta in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 06-10-408/98
Dornava, 15. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Dornava

Jožef Hojnik l. r.

DUPLEK

3047. Sklep o določitvi volilnih enot v Vaški skupnosti
Vurberk

Na podlagi šestega odstavka 109. člena zakona o
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in
70/95) in v skladu z 10. členom statuta Občine Duplek
(MUV, št. 13/95, 1/96 in 23/97) je Svet vaške skupnosti
Vurberk na seji dne 14. 9. 1998 sprejel
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S K L E P
o določitvi volilnih enot v Vaški skupnosti

Vurberk

I
Za volitve članov Sveta VS Vurberk se določi ena volil-

na enota, ki obsega naselje Vurberk, brez hišnih številk od 1
do vključno 11, od 13 do vključno 15 ter številke 139, 140
in 141.

II
Svet vaške skupnosti Vurberk šteje pet članov.

III
Sedež volilne komisije vaške skupnosti je Vurberk 93,

S. Duplek.

IV
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati

naslednji dan po objavi.

Št. 7/98
Vurberk, dne 14. septembra 1998.

Predsednik
Sveta vaške skupnosti Vurberk

Konrad Bezjak l. r.

3048. Sklep o določitvi volilnih enot v Vaški skupnosti
Dvorjane

Na podlagi šestega odstavka 109. člena zakona o
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in
70/95) in v skladu z 10. členom statuta Občine Duplek
(MUV, št. 13/95, 1/96 in 23/97) je Svet vaške skupnosti
Dvorjane na seji dne 14. 9. 1998 sprejel

S K L E P
o določitvi volilnih enot v Vaški skupnosti

Dvorjane

I
Za volitve članov Sveta VS Dvorjane se določi ena

volilna enota, ki obsega naselje Dvorjane, Ciglence – del in
Vurberk s hišnimi številkami od 1 do vključno 11, od 13 do
vključno 15 ter številke 139, 140 in 141.

II
Svet Vaške skupnosti Dvorjane šteje sedem članov.

III
Sedež volilne komisije vaške skupnosti je Dvorjane 38,

S. Duplek.

IV
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati

naslednji dan po objavi.

Št. 11/98
Dvorjane, dne 14. septembra 1998.

Predsednik
Sveta vaške skupnosti Dvorjane

Marjan Krepek l. r.

3049. Sklep o določitvi volilnih enot v Vaški skupnosti
Zimica

Na podlagi šestega odstavka 109. člena zakona o
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in
70/95) in v skladu z 10. členom statuta Občine Duplek
(MUV, št. 13/95, 1/96 in 23/97) je Svet vaške skupnosti
Zimica na seji dne 14. 9. 1998 sprejel

S K L E P
o določitvi volilnih enot v Vaški skupnosti Zimica

I
Za volitve članov Sveta VS Zimica se določi ena volilna

enota, ki obsega naselje Zimica.

II
Svet vaške skupnosti Zimica šteje pet članov.

III
Sedež volilne komisije vaške skupnosti je Zimica 49,

Zg. Korena.

IV
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati

naslednji dan po objavi.

Št. 8/98
Zimica, dne 14. septembra 1998.

Predsednik
Sveta vaške skupnosti Zimica

Branko Ruis l. r.

3050. Sklep o določitvi volilnih enot v Vaški skupnosti
Korena

Na podlagi šestega odstavka 109. člena zakona o
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in
70/95) in v skladu z 10. členom statuta Občine Duplek
(MUV, št. 13/95, 1/96 in 23/97) je Svet vaške skupnosti
Korena na seji dne 17. 9. 1998 sprejel

S K L E P
o določitvi volilnih enot v Vaški skupnosti Korena

I
Za volitve članov Sveta VS Korena se določi ena volilna

enota, ki obsega naselje Jablance, Sp. Korena, Zg. Korena
in Žikarce.

II
Svet vaške skupnosti Korena šteje sedem članov.

III
Sedež volilne komisije vaške skupnosti je Zg. Korena

26, Zg. Korena.

IV
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati

naslednji dan po objavi.

Št. 7/98
Korena, dne 17. septembra 1998.

Predsednik
Sveta vaške skupnosti Korena

Venčeslava Pulko l. r.
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3051. Sklep o določitvi volilnih enot v Vaški skupnosti
Zg. Duplek

Na podlagi šestega odstavka 109. člena zakona o
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in
70/95) in v skladu z 10. členom statuta Občine Duplek
(MUV, št. 13/95, 1/96 in 23/97) je Svet vaške skupnosti
Zg. Duplek na seji dne 14. 9. 1998 sprejel

S K L E P
o določitvi volilnih enot v Vaški skupnosti

Zg. Duplek

I
Za volitve članov sveta VS Zg. Duplek se določi ena

volilna enota, ki obsega naselje Zg. Duplek.

II
Svet vaške skupnosti Zg. Duplek šteje sedem članov.

III
Sedež volilne komisije vaške skupnosti je Zg. Duplek

98, S. Duplek.

IV
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati

naslednji dan po objavi.

Št. 9/98
Zg. Duplek, dne 14. septembra 1998.

Predsednik
Sveta vaške skupnosti Zg. Duplek

Jožef Kapun l. r.

3052. Sklep o določitvi volilnih enot v Vaški skupnosti
Sp. Duplek

Na podlagi šestega odstavka 109. člena zakona o
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in
70/95) in v skladu z 10. členom statuta Občine Duplek
(MUV, št. 13/95, 1/96 in 23/97) je Svet vaške skupnosti
Sp. Duplek na seji dne 13. 9. 1998 sprejel

S K L E P
o določitvi volilnih enot v Vaški skupnosti

Sp. Duplek

I
Za volitve članov Sveta VS Sp. Duplek se določi ena

volilna enota, ki obsega naselja Sp. Duplek in Ciglence – del.

II
Svet vaške skupnosti Sp. Duplek šteje sedem članov.

III
Sedež volilne komisije vaške skupnosti je Cesta

4. julija 106, Sp. Duplek.

IV
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati

naslednji dan po objavi.

Št. 4/98
Sp. Duplek, dne 13. septembra 1998.

Predsednik
Sveta vaške skupnosti

Sp. Duplek
Marija Trep l. r.

GORNJI PETROVCI

3053. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v
Občinski svet občine Gornji Petrovci

Na podlagi 20. in 22. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) in
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi
občin ter o določitvi njihovih območjih (Uradni list RS, št.
56/98) ter 21. in 24. člena statuta Občine Gornji Petrovci
(Uradni list RS, št. 35/95) je Občinski svet občine Gornji
Petrovci na 31. izredni seji dne 14. 9. 1998 sprejel

O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve članov

v Občinski svet občine Gornji Petrovci

1. člen
Za območje Občine Gornji Petrovci se za volitve članov

občinskega sveta določita dve volilni enoti, v kateri se skup-
no voli trinajst članov.

2. člen
Volilni enoti se oblikuje tako, da se en član občinskega

sveta voli na približno enako število prebivalcev ter obsegata
območje krajevnih skupnosti: Gornji Petrovci, Križevci in
Šulinci.

3. člen
Za volitve članov občinskega sveta se določita nasled-

nji volilni enoti:
1. Volilna enota št. 1, v katero so vključene vasi: Gornji

Petrovci, Košarovci, Križevci, Kukeč, Panovci in Peskovci in
v kateri se voli šest članov občinskega sveta.

2. Volilna enota št. 2, v katero so vključene vasi: Adri-
janci, Boreča, Lucova, Martinje, Neradnovci, Stanjevci, Šu-
linci in Ženavlje in v kateri se voli šest članov občinskega
sveta.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 3058/98
Gornji Petrovci, dne 14. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Gornji Petrovci
Karel Hari, dipl. inž. agr. l. r.
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3054. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Gornji
Petrovci

Na podlagi zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 70/97) in
134. člena statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS,
št. 35/95) je Občinski svet občine Gornji Petrovci na
31. izredni seji dne 14. 9. 1998 sprejel

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

Občine Gornji Petrovci

1. člen
V statutu Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št.

35/95) se na koncu 7. člena, doda besedilo:
O imenu in sedežu občine oziroma njeni spremembi se

ugotovi volja prebivalcev naselij, vključenih v občino, z refe-
rendumom.

Ime občine se določi po imenu središčnega ali druge-
ga naselja v občini ali po krajinskem imenu. Ime občine je
lahko sestavljeno iz imen več naselij v občini. Kot sedež
občine se praviloma določi središčno naselje.

Pri določitvi imena in sedeža občine je treba upoštevati
zgodovinske in prometne vidike ter ustaljene splošne krajin-
ske oznake.

Kadar zaradi spremembe območja občine naselje, po
katerem je imela občina ime ali je bilo sedež ni več v tej
občini, se v postopku za spremembo območja občine dolo-
či tudi novo ime ali sedež občine.

2. člen
Besedilo 11. člena se spremeni tako, da glasi:
Na območju občine se ustanovijo ožji deli občine (kra-

jevne skupnosti).
Ustanovijo se naslednji ožji deli občine oziroma krajev-

ne skupnosti:
1. Krajevna skupnost Gornji Petrovci z naseljema: Gor-

nji Petrovci in Peskovci.
2. Krajevna skupnost Križevci z naselji: Košarovci, Kri-

ževci, Kukeč in Panovci.
3. Krajevna skupnost Šulinci z naselji: Adrijanci, Boreča,

Lucova, Martinje, Neradnovci, Stanjevci, Šulinci in Ženavlje.
Ožji deli občine – krajevne skupnosti, so pravne ose-

be. V okviru krajevnih skupnosti se lahko ustanovijo vaške
skupnosti, ki pa niso pravne osebe. Občinski svet lahko s
spremembo statuta ukine ožji del občine ali spremeni njego-
vo 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.
Pobude za ustanovitev ožjih delov občine ali za spremembo
njihovih območij lahko da zbor krajanov ali 10% prebivalcev
dela občine. Občinski svet mora pobudo obvezno obravna-
vati in do nje zavzeti stališče. Pred ustanovitvijo ožjih delov
občine (ne velja za že ustanovljene ožje dele občine) ali pred
spremembo njihovih območij, mora občinski 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 ob-
močje ožjega dela občine.

3. člen
Besedilo 12. člena se spremeni tako, da glasi:
Občinski svet lahko s sklepom prenese upravljanje

določenih zadev iz občinske pristojnosti v pristojnost ožjih
delov občine.

Za ta namen določi občinski svet tudi ustrezna sred-
stva.

4. člen
V poglavju 6. se v 14. členu črta druga alinea:
– izvensodno poravnavo sporov.

5. člen
V 21. členu se besedilo sedemnajste alinee spremeni

tako, da glasi:
– odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premože-

nja, če ni z zakonom drugače določeno.

6. člen
V 24. členu se besedilo drugega odstavka spremeni

tako, da glasi:
Člani občinskega sveta se volijo po proporcionalnem

sistemu.

7. člen
Zadnji odstavek 31. člena se črta.

8. člen
V 35. členu se besedilo četrte alinee spremeni tako,

da glasi:
– predlaga v sprejem občinskemu svetu odloke in dru-

ge akte iz pristojnosti občinskega sveta. Odlok in druge akte
iz pristojnosti občinskega sveta, lahko predloži tudi vsak
posamezni član občinskega sveta razen proračuna in za-
ključnega računa proračuna ter drugih aktov, za katere je v
zakonu ali statutu občine določeno, da jih sprejema občin-
ski svet na predlog župana.

9. člen
Besedilo 40. člena se spremeni tako, da glasi:
Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe

v občini.
V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem

občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe prora-

čunskih sredstev,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov prora-

čunskih sredstev.
Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti

poslovanja pristojnih organov, organov in organizacij porab-
nikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občin-
skimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem in ocenje-
vanje učinkovitosti in gospodarske porabe občinskih prora-
čunskih sredstev.

Delo nadzornega odbora je javno.
Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah, ocenah in mne-

njih izdela poročilo s priporočili in predlogi ter ga posreduje
občinskemu svetu najmanj dvakrat letno.

Občinski svet, župan ter organi uporabnikov občinskih
proračunskih sredstev so dolžni obravnavati poročilo nad-
zornega odbora ter upoštevati njegova priporočila in predlo-
ge v skladu s svojimi pristojnostmi.

Nadzorni odbor, sprejema poslovnik o svojem delo-
vanju.

10. člen
Besedilo 41. člena se spremeni tako, da glasi:
Nadzorni odbor ima tri člane.
Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet na pred-

log komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
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Člani nadzornega odbora opravljajo svoje naloge ne-
poklicno.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občin-
skega sveta, župan, podžupan, člani svetov ožjih delov obči-
ne, tajnik občine, delavci občinske uprave, člani poslovod-
stev organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev ter
člani vodstev političnih strank.

Člane nadzornega odbora lahko razreši občinski svet
na predlog nadzornega odbora, če so podani pogoji iz 37/a
člena zakona o lokalni samoupravi Članstvo v nadzornem
odboru preneha z dnem razrešitve.

11. člen
Besedilo 42. člena se spremeni tako, da glasi:
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzorne-

ga odbora zagotavlja župan in občinska uprava.
Posamezne strokovne naloge nadzora lahko opravi iz-

vedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje ob-
činski svet.

12. člen
V 43. členu se pod naslovom: Sveti: črta tretja alinea.

13. člen
V 48. členu se
6. Krajevna skupnost v povezavi z občino. Besedilo

spremeni tako, da glasi:
Ožji deli občine v povezavi z občino.
7. Organi krajevne skupnosti.

14. člen
Besedilo 49. člena se spremeni tako, da glasi:
Organ ožjega dela občine je svet krajevne skupnosti, ki

ga izvolijo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na ob-
močju ožjega dela občine.

Način izvolitve ožjega dela občine določa zakon.

15. člen
Besedilo 50. člena se spremeni tako, da glasi:
Število članov sveta ožjega dela občine določi občinski

svet.
Sveti ožjih delov občine imajo naslednje število članov:
1. Svet krajevne skupnosti Gornji Petrovci, sedem čla-

nov,
2. Svet krajevne skupnosti Križevci, sedem članov,
3. Svet krajevne skupnosti Šulinci, osem članov.
Svet ožjega dela občine ima predsednika, ki ga izmed

sebe izvolijo člani sveta ožjega dela občine.
Svet ožjega dela občine lahko občinskemu svetu pred-

laga odločitve, ki se nanašajo na ožji del občine.
Svet ožjega dela občine mora župana občine obveščati

o svojih sejah. Župan ima pravico biti navzoč in razpravljati
na sejah sveta ožjega dela občine brez pravice glasovanja.

Svet ožjega dela občine sprejema odločitve na svoji
seji z večino glasov navzočih članov.

Svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča veči-
na članov.

Predsednik sveta ožjega dela občine predstavlja svet,
ga sklicuje in vodi njegove seje.

16. člen
Besedilo 51. člena se spremeni tako, da glasi:
Zaradi učinkovitejšega uresničevanja skupnih potreb in

interesov je občina razdeljena na ožje del občine (krajevne
skupnosti).

Ožji deli občine, se lahko v skladu z njihovimi statuti
razdelijo na vaške skupnosti.

17. člen
Besedilo 52. člena glasi:
Ožji deli občine (krajevne skupnosti) sprejemajo svoj

statut na katerega mora dati soglasje občinski svet in sicer
pred objavo v Uradnem listu RS.

18. člen
Besedilo 53. člena se spremeni tako, da glasi:
Ožji deli občine opravljajo naloge, ki so jim prenešene

v izvajanje z odlokom ali sklepom Občinskega sveta občine
Gornji Petrovci.

Te naloge pa so zlasti:
– upravlja in razpolaga s svojim premoženjem in

sredstvi,
– sprejema program razvoja svojega območja,
– sprejema proračun in zaključni račun,
– upravlja in vzdržuje lastne komunalne objekte,
– upravlja in vzdržuje pokopališča,
– vzdržuje javne poti in druge javne površine,
– skrbi za požarno varnost in organizira reševalno

pomoč,
– razpisuje referendum za krajevni samoprispevek,
– pospešuje kulturne in druge društvene dejavnosti.

19. člen
Besedilo 54. člena se spremeni tako, da glasi:
Viri financiranja ožjega dela občine so:
– lastni viri iz premoženja,
– odstopljen del proračuna občine za financiranje ozi-

roma sofinanciranje programov ožjega dela občine,
– sredstva iz samoprispevka,
– odstopljene takse oziroma pristojbine,
– rente,
– prostovoljni prispevki fizičnih in pravnih oseb,
– s plačili za storitve,
– drugi viri.
Ožji del občine se ne sme zadolževati.
Prihodki in odhodki ožjega dela občine morajo biti

zajeti v njegovem finančnem načrtu, ki je sestavni del občin-
skega proračuna.

20. člen
Besedilo 55. člena se spremeni tako, da glasi:
Organ ožjega dela občine je svet ožjega dela občine.

(svet krajevne skupnosti).
Odbor vaške skupnosti je vaški odbor, ki ni pravna

oseba.

21. člen
Besedilo 56. člena se spremeni tako, da glasi:
Za volitve članov organa ožjega dela občine in vaških

odborov, se smiselno uporabljajo določbe zakona o lokalnih
volitvah.

Člani vaškega odbora se volijo neposredno. Predsed-
nik vaškega odbora je tisti član vaškega odbora, ki je na
volitvah dobil največ glasov.

Predsednik vaškega odbora je istočasno tudi član or-
gana (sveta) ožjega dela občine. V vsakem naselju se voli od
tri do pet članov vaškega odbora.

Volilno pravico imajo volilni upravičenci s stalnim prebi-
vališčem na območju ožjega dela občine oziroma vaške
skupnosti.

Mandat članov organa ožjega dela občine in članov
vaških odborov traja 4 leta.

22. člen
Besedilo 57. člena se spremeni tako, da glasi:
V svetu ožjega dela občine ima svojega predstavnika

vsaka vaška skupnost. Svet ožjega dela občine ima pred-
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sednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta ožjega dela
občine.

Za predsednika sveta ožjega dela občine je izvoljen tisti
član sveta, ki dobi največje število glasov članov sveta ožje-
ga dela občine.

Svet ožjega dela občine lahko imenuje tudi tajnika, ki
pomaga predsedniku sveta pri njegovem delu, piše zapisni-
ke in opravlja druge naloge po naročilih predsednika sveta.

23. člen
Besedilo 68. člena se spremeni tako, da glasi:
Občinska uprava Občine Gornji Petrovci deluje kot

enoten organ.
Funkcionalno je razdeljena na:
– urad župana in
– strokovno službo.
Organizacijo in delovno področje občinske uprave do-

loča občinski svet na predlog župana s splošnim aktom ter
določi njihovo notranjo organizacijo in delovno področje.

24. člen
Za sedanjim besedilom 69. člena statuta, se doda

novo besedilo:
Kadar je v občini ustanovljenih več organov občinske

uprave, pooblasti tajnik za posamezne naloge v zvezi z njiho-
vim vodenjem predstojnike teh organov, katere imenuje in
razrešuje župan.

O sporih o pristojnosti med organi občinske uprave
odloča župan.

O izločitvi predstojnika organa občinske uprave ali za-
poslenega v občinski upravi odloča tajnik občine, ki v prime-
ru izločitve predstojnika občinske uprave o stvari tudi odloči,
če je predstojnik pooblaščen za odločanje v upravnih stva-
reh.

O izločitvi tajnika občine ali župana odloča občinski
svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.

V prvi vrstici drugega odstavka se besedilo: “tajnik ob-
činske uprave“ zamenja z besedilom: tajnik občine.

25. člen
Sedanje besedilo 79. člena se črta in se nadomesti:
Občina ne more opravljati za drugo občino nalog, ki so

po zakonu ali drugem predpisu naloge občinske uprave.
Občine se lahko odločijo, da ustanovijo enega ali več

organov skupne občinske uprave.
Organ skupne občinske uprave je ustanovljen, ko splo-

šni akt o njegovi ustanovitvi na skupen predlog županov
občin, sprejmejo občinski sveti.

Podrobnejša določila o delu in pristojnostih organa
skupne občinske uprave se določijo v aktu in ustanovitvi
tega organa.

26. člen
Besedilo 138. člena se črta.

27. člen
Besedilo 139. člena se črta.

28. člen
Za 137. členom statuta se doda nov 138. člen:
Občina Gornji Petrovci mora uskladiti vse svoje akte z

dopolnitvami statuta v 30 dneh po njegovi objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

29. člen
Za 138. členom statuta se doda nov 139. člen:
Ožji deli občine morajo vskladiti svoje statute z dopol-

nitvami statuta Občine Gornji Petrovci v 60 dneh po njegovi
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

30. člen
Na koncu statuta se doda nov 141. člen:
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Gornji Pe-

trovci začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Št. 3059/98
Gornji Petrovci, dne 14. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

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

GROSUPLJE

3055. Preimenovanje člana Občinske volilne komisije
občine Grosuplje

Na podlagi prve alinee 37.a člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97 in 10/98 ter odločb US RS) in 30. člena
zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94,
33/94 in 70/95 ter odločbe US RS) in v zvezi z ugotovitve-
nim sklepom Občinskega sveta občine Grosuplje, z dne 16.
septembra 1998, je Občinska volilna komisija občine Gro-
suplje

U G O T O V I L A,

da je članu Občinskega sveta občine Grosuplje, Avgu-
stu Grilu, prenehal mandat zaradi spremembe prebivališča
in s tem izgube volilne pravice.

Da je mandat za člana Občinskega sveta občine Gro-
suplje prešel na naslednjega kandidata z liste LDS, pod zap.
št. 6, to je Božidar Gabrijel, roj. 2. 3. 1944, stanujoč
Jurčičeva cesta 16, Šmarje-Sap.

Kandidat je dne 15. 9. 1998 podal pisno izjavo, da
sprejema mandat.

Št. 108-15/95
Grosuplje, dne 17. septembra 1998.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Grosuplje
Janez Ahlin, dipl. jur. l. r.

HODOŠ-ŠALOVCI

3056. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v
Občinski svet občine Hodoš

Na podlagi 20. člena in 22. člena zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95)
in 1. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list
RS, št. 56/98) ter 19. člena statuta Občine Hodoš-Šalovci
(Uradni list RS, št. 39/95) je Občinski svet občine Hodoš-
Šalovci na 10. izredni seji dne 15. septembra 1998 sprejel
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O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve članov

v Občinski svet občine Hodoš

1. člen
Za območje Občine Hodoš se za volitve članov občin-

skega sveta določijo štiri volilne enote, v katerih se skupno
voli sedem članov.

2. člen
Volilne enote se oblikujejo tako, da se en član občin-

skega sveta voli na približno enako število prebivalcev.

3. člen
Za volitve članov občinskega sveta se določijo nasled-

nje volilne enote:
1. Volilna enota obsega vas Hodoš. Volijo se trije člani.
2. Volilna enota obsega vas Krplivnik. Voli se en član.
3. Volilna enota obsega vas Hodoš v kateri državljani

Republike Slovenije na podlagi posebne volilne pravice in
na podlagi 40. člena zakona o lokalni samoupravi izvolijo
dva člana.

4. Volilna enota obsega vas Krplivnik v kateri državljani
Republike Slovenije na podlagi posebne volilne pravice in
na podlagi 40. člena zakona o lokalni samoupravi izvolijo
enega člana.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 062-02-42/98
Šalovci, dne 15. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Hodoš-Šalovci
Emil Balek l. r.

3057. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v
Občinski svet občine Šalovci

Na podlagi 20. člena in 22. člena zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95)
in 1. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list
RS, št. 56/98) ter 19. člena statuta Občine Hodoš-Šalovci
(Uradni list RS, št. 39/95) je Občinski svet občine Hodoš-
Šalovci na 10. izredni seji dne 15. septembra 1998 sprejel

O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve članov

v Občinski svet občine Šalovci

1. člen
Za območje Občine Šalovci se za volitve članov občin-

skega sveta določijo štiri volilne enote, v katerih se skupno
voli sedem članov.

2. člen
Volilne enote se oblikujejo tako, da se en član občin-

skega sveta voli na približno enako število prebivalcev.

3. člen
Za volitve članov občinskega sveta se določijo nasled-

nje volilne enote:
1. Volilna enota obsega vasi: Markovci, Čepinci in

Budinci. Volijo se trije člani.
2. Volilna enota obsega vasi: Šalovci in Dolenci. Volita

se dva člana.
3. Volilna enota obsega vas: Domanjševci. Voli se en

član.
4. Volilna enota obsega celotno Občino Šalovci v kate-

ri pripadniki madžarske narodnosti na podlagi posebne volil-
ne pravice izvolijo enega predstavnika v občinski svet.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 062-02-41/98
Šalovci, dne 15. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Hodoš-Šalovci
Emil Balek l. r.

3058. Spremembe statuta Občine Hodoš-Šalovci

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97)
ter na podlagi 145. člena statuta Občine Hodoš-Šalovci
(Uradni list RS, št. 39/95) je Občinski svet občine Hodoš-
Šalovci na 10. izredni seji dne 15. septembra 1998 sprejel

S P R E M E M B E   S T A T U T A
Občine Hodoš-Šalovci

1. člen
V statutu Občine Hodoš-Šalovci (Uradni list RS, št.

39/95) se črtajo naslednji členi: 10. člen, 11. člen,
12. člen, 60. člen, 61. člen, 62. člen, 63. člen, 64. člen,
65. člen, 66. člen, 67. člen, 68. člen, 70. člen, 71. člen in
74. člen.

2. člen
V 75. členu se črta zadnji odstavek.

3. člen
V 78. členu se v tretjem odstavku črta besedilo »krajev-

nih skupnosti oziroma njenem delu« ter črta se v celoti peti
odstavek tega člena.

4. člen
V 95. členu se črta drugi odstavek.

5. člen
V 114. členu se črta v prvem odstavku drugi stavek.

6. člen
Črta se 149. člen.
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PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

7. člen
Ker se celotna sprememba statuta nanaša na preneha-

nje delovanja krajevnih skupnosti, obstoječi sveti krajevnih
skupnosti opravljajo svojo funkcijo do 31. 12. 1998.

Celotno premoženje in obveznosti krajevnih skupnosti
preide na občino.

8. člen
Sprememba statuta začne veljati z dnem objave v Urad-

nem listu RS.

Št. 062-02-43/98
Šalovci, dne 15. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Hodoš-Šalovci
Emil Balek l. r.

3059. Statutarni sklep o ustanovitvi narodnostnega
sveta Občine Hodoš in Občine Šalovci, ter za
volitve članov v svet MNSS Občine Hodoš in
Občine Šalovci na rednih volitvah 1998

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93), na podlagi zakona narodnostne samoupravne
skupnosti (Uradni list RS, št. 65/94) in na podlagi zakona o
ustanovitvi občin, ter o določitvi njihovih območij (Uradni list
RS, št. 60/94) je svet MNSS Občine Hodoš-Šalovci na
izredni seji dne 14. septembra 1998 sprejel

S T A T U T A R N I  S K L E P
o ustanovitvi narodnostnega sveta Občine

Hodoš in Občine Šalovci, ter za volitve članov
v svet MNSS Občine Hodoš in Občine Šalovci

na rednih volitvah 1998

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Na podlagi dopolnilnega zakona o ustanovitvi občin,

ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 56/98),
se ustanovita dve novi Občini Hodoš in Šalovci, se hkrati
ustanovita dve narodnostni skupnosti.

2. člen
Sedež MNSS v Občini Hodoš bo v vaško-kulturnem

domu na Hodošu št. 52. Sedež MNSS v Občini Šalovci bo v
vaško-gasilskem domu Domanjševci št. 67.

3. člen
Novo ustanovljene narodnostne skupnosti so pravne

naslednice MNSS Občine Hodoš-Šalovci.

4. člen
Občinske narodnostne skupnosti so najkasneje v še-

stih mesecih, dolžne sprejeti novi statut v skladu z obstoječi-
mi zakoni v RS. Do sprejetja statutov se uporablja ta statutar-
ni sklep z veljavnimi zakoni.

II. VOLITVE OBČINSKIH NARODNOSTNIH SVETOV

5. člen
Predstavnike občinskega narodnostnega sveta volijo

na splošnih in tajnih volitvah. Aktivna in pasivna volilna pravi-
ca pripada izključno le pripadnikom madžarske narodnosti.

Za izvedbo volitev se primerno uporabljajo določbe
zakona o lokalnih volitvah, ki urejajo volitve v občinski svet.

Prve volitve razpiše predsednik MNSS Občine Hodoš-
Šalovci.

6. člen
Volitve predstavnikov občinskega narodnostnega sveta

potekajo na osnovi narodnostnega volilnega imenika. Ime-
nik je zaradi vpogleda in v skladu z zakonom, dostopen
volilcem. Kolikor je imenik pomanjkljiv, lahko vsak, ki ima
volilno pravico, svojo narodnostno pripadnost potrdi s pod-
pisom, torej lahko pride na narodnostni volilni imenik oziro-
ma se da od tam črtati.

7. člen
Volitve občinskih narodnostnih svetov vodi volilna ko-

misija, ki jo imenuje svet madžarske narodnostne samou-
pravne skupnosti, enotno za celotno narodnostno področje
(trije člani + trije namestniki). Delo volilne komisije vodi
predsednik komisije, kateri ima tudi namestnika. Na funkcijo
predsednika je lahko imenovan le pravnik.

Sklepi volilne komisije so pravnomočni, če so na seji
prisotni trije člani oziroma v primeru njihove odsotnosti, nji-
hovi namestniki.

V času volitev morajo biti prisotni vsi člani in tudi njihovi
namestniki.

Svet občinske narodnostne skupnosti se lahko odloči
tako, da volitve opravi ena občinska volilna komisija in odbo-
ri, hkrati z volitvami v občinske svete, vendar mora dati
soglasje za imenovanje članov občinske volilne komisije.

8. člen
Za predstavnika občinskega narodnostnega sveta lah-

ko kandidira vsak, ki izpolnjuje pogoje 5. člena tega statutar-
nega sklepa.

Za kandidature je potrebno najmanj 15 podpisov volil-
cev, ki so navedeni v volilnem imeniku. Razen tega lahko
kandidirajo tudi ustanove, organizacije (kulturna društva, za-
vodi za kulturo in informiranje, šole, ki opravljajo dejavnosti
narodnostnega značaja oziroma politične organizacije na-
rodnosti).

Kandidature je potrebno poslati volilni komisiji do dolo-
čenega datuma. Kandidatura je veljavna, če jo s svojim
podpisom potrdi tudi kandidirana oseba.

9. člen
Po ugotovitvi rezultatov in zakonitosti kandidature volil-

na komisija po občinah predlaga volilno listo svojih predstav-
nikov. Seznam kandidatov na glasovnici sestavi svet občin-
ske madžarske narodnostne samoupravne skupnosti, oziro-
ma občinska volilna komisija na podlagi žreba.

Na glasovnici mora biti vsaj za eno mesto več kandida-
tov, kot se jih voli v dani občini.

10. člen
Volitve potekajo po ti. večinskem sistemu oziroma volil-

ci glasujejo za kandidate, ki se jim zdijo na volilni listi kandi-
datov najbolj ustrezni.

Izvoljeni bodo kandidati, ki v skladu z danim številčnim
stanjem dobijo največ glasov. V primeru morebitne poznejše
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zamenjave predstavnika (iz kakršnega koli razloga), bo ose-
ba, ki je na vrsti po določenem okvirnem številu, automatsko
postal predstavnik.

11. člen
Funkcija predstavnika občinskega narodnostnega sve-

ta ne izključuje drugih predstavniških funkcij.
Predstavniki madžarske narodnosti, ki imajo v narod-

nostnih občinskih svetih poseben status, so glede na svojo
funkcijo člani občinskih narodnostnih svetov.

Kolikor so predstavniki s posebnim statusom izvolili
tudi na listi skupnosti ali narodnostni listi občine, predstav-
nik občinskega narodnostnega sveta ne bo on, ampak na-
slednji kandidat za predstavnika, ki je v danem okrožju dobil
največ glasov.

12. člen
Redne volitve članov sveta MNSS v Občini Hodoš in

Šalovci se opravijo hkrati z rednimi lokalnimi volitvami.

13. člen
Za izvedbo volitev skrbijo občinske volilne komisije in

krajevna volilna telesa. V Občini Hodoš volitve izvede ena
občinska volilna komisija in volilni odbori. V Občini Šalovci
pa posebna občinska volilna komisija in odbor za volitve
predstavnikov narodnosti.

Kar zadeva naselja, skupina naselij narodnostno meša-
nega področja, se voli takole:

Občina Hodoš skupaj sedem predstavnikov:
Hodoš pet predstavnikov,
Krplivnik dva predstavnika,
Občina Šalovci skupaj štiri predstavnike:
Domanjševci štiri predstavnike.

14. člen
Volitve za narodnostno skupnost, za naselje Domanj-

ševci, v Občini Šalovci se volitve opravijo, kot ena volilna
enota.

Za naselje Hodoš in Krplivnik, v Občini Hodoš se voli-
tve opravijo kot dve volilni enoti.

III. KONSTITUIRANJE OBČINSKEGA NARODNOSTNEGA
SVETA

15. člen
Prvo sejo občinskega sveta skliče predhodni predsed-

nik narodnostne skupnosti najkasneje 20 dni po volitvah in
jo vodi do izvolitev organov sveta.

Svet je sklepčen, če je na seji več kot polovica članov
prisotnih. Sklepi so veljavni, če je za sklep glasovalo več kot
polovica prisotnih članov.

Za sprejem statuta je potrebna dvetretjinska večina
članov.

16. člen
Predsednika in podpredsednika občinska narodnostna

sveta izvolita izmed svojih članov s tajnim glasovanjem na
1. redni seji.

Kandidaturo predsednika in podpredsednika morata
najmanj dva člana in kandidat podpisati.

Izvoljeni so tisti kandidati, kateri so dobili največ glasov
od prisotnih članov, najmanj pa eno tretjino.

Kolikor je več kandidatov in v prvem krogu nobeden
kandidat ne dobi zgoraj omenjenih glasov, se glasovanje
ponovi. Kolikor kandidati še v drugem krogu ne dobijo zado-
sti glasov, se kandidatura ponovi.

17. člen
Predstavnike pomurskega sveta občinski narodnostni

sveti izvolijo izmed svojih članov s tajnim glasovanjem na
1. redni seji.

Število članov iz posamezne občine določa statutarni
sklep pomurske madžarske narodne skupnosti.

18. člen
Na prvi redni seji občinske narodnostne skupnosti, za

izvolitev organov in predstavnikov strokovno vodi občinska
volilna komisija.

IV. KONČNA DOLOČBA

19. člen
Statutarni sklep začne veljati, ko je objavljen v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Hodoš, dne 14. septembra 1998.

Predsednik MNSS
Občine Hodoš-Šalovci

Ludvik Orban l. r.

3060. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
občine Šalovci

Na podlagi 38. in 35. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) ter
22. člena statuta Občine Hodoš-Šalovci (Uradni list RS, št.
39/95) je Občinski svet občine Hodoš-Šalovci na 10. izred-
ni seji dne 15. septembra 1998 sprejel

S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije občine

Šalovci

I
V Občinsko volilno komisijo občine Šalovci se imenujejo:
– za predsednika: Jože Korpič, roj. 1956, Čepinci 147,
– za namestnika predsednika: Ladislav Vegi, roj. 1956,

Domanjševci 43,
– za člana: Emil Šebok, roj. 1954, Šalovci 148,
– za namestnika: Štefan Jankovič, roj. 1935, Budinci 5,
– za člana: Ernest Čahuk, roj. 1952, Domanjševci 93,
– za namestnika: Slavko Jankovič, roj. 1962, Dolenci 10,
– za člana: Aleksander Abraham, roj. 1940, Markovci

103,
– za namestnika: Arpad Janko, roj. 1951, Šalovci 120.

II
Sedež občinske volilne komisije je v prostorih Občine

Šalovci, Šalovci 163.

III
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.

Št. 062-02-38/98
Šalovci, dne 15. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Hodoš-Šalovci
Emil Balek l. r.
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3061. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
občine Hodoš

Na podlagi 38. in 35. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) ter
22. člena statuta Občine Hodoš-Šalovci (Uradni list RS,
št. 39/95) je Občinski svet občine Hodoš-Šalovci na
10. izredni seji dne 15. septembra 1998 sprejel

S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije

občine Hodoš

I
V Občinsko volilno komisijo občine Hodoš se imenu-

jejo:
– za predsednika: Robert Stojko, roj. 1964, Sebebor-

ci 94,
– za namestnika predsednika: Boris Štefanec, roj.

1954, Rožno naselje 38, M. Sobota,
– za člana: Bojan Bočkorec, roj. 1974, Krplivnik 27,
– za namestnika: Sandor Balaic, roj. 1941, Krpliv-

nik 43,
– za člana: Helena Roman, roj. 1964, Hodoš 75,
– za namestnika: Alenka Jonaš, roj. 1979, Hodoš 6,
– za člana: Geza Toth, roj. 1958, Hodoš 13,
– za namestnika: Boris Abraham, roj. 1976, Ho-

doš 50.

II
Sedež občinske volilne komisije je v prostorih Občine

Hodoš, Hodoš 53.

III
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem

listu RS.

Št. 062-02-39/98
Šalovci, dne 15. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Hodoš-Šalovci
Emil Balek l. r.

3062. Sklep o imenovanju posebne Občinske volilne
komisije občine Šalovci

Na podlagi 33. in 35. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) ter
22. člena statuta Občine Hodoš-Šalovci (Uradni list RS,
št. 39/95) je Občinski svet občine Hodoš-Šalovci na
10. izredni seji dne 15. septembra 1998 sprejel

S K L E P
o imenovanju posebne Občinske volilne komisije

občine Šalovci

I
V posebno Občinsko volilno komisijo občine Šalovci

se imenujejo:
– za predsednika: Franc Kolarič, roj. 1933, M. Sobo-

ta, Polje 12,

– za namestnika predsednika: Danica Poredoš, roj.
1951, M. Sobota, Šolsko naselje 1,

– za člana: Ludvik Šebok, 1949, Domanjševci 92/a,
– za namestnika: Vladimir Pocak, roj. 1960, Domanj-

ševci 129,
– za člana: Josip Kranjec, roj. 1953, Domanjševci 153,
– za namestnika: Franc Šanca, roj. 1961, Domanjšev-

ci 149,
– za člana: Ludvik Časar, roj. 1935, Domanjševci 62,
– za namestnika: Karel Kerčmar, roj. 1937, Domanj-

ševci 30.

II
Sedež občinske volilne komisije je v prostorih Občine

Šalovci, Šalovci 163.

III
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem

listu RS.

Št. 062-02-40/98
Šalovci, dne 15. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Hodoš-Šalovci
Emil Balek l. r.

3063. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Šalovci

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) in 22. člena statuta Občine
Hodoš-Šalovci (Uradni list RS, št. 39/95) je Občinski svet
občine Hodoš-Šalovci na 10. izredni seji dne 15. septem-
bra 1998 sprejel

S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje

za lokalne volitve v Občini Šalovci

I
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrni-

tev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini
Šalovci.

II
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne

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

Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo
preseči 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v
občini. Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne
kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira,
lahko povečajo še za 20 tolarjev na posameznega volilnega
upravičenca v občini.

III
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za

svetnike v občinskem svetu imajo pravico do povrnitve stroš-
kov volilne kampanje v višini 60 tolarjev za dobljeni glas, pri
čemer skupni znesek povrnjenih sredstev ne sme preseči
zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občin-
skemu svetu in računskemu sodišču.
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IV
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upra-

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

Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata
na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov
v višini 60 tolarjev za dobljeni glas le na 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 Ob-
čine Šalovci v roku 30 dni po predložitvi poročila občinske-
mu svetu in računskemu sodišču.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 062-02-44/98
Šalovci, dne 15. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Hodoš-Šalovci
Emil Balek l. r.

3064. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Hodoš

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) in 22. člena statuta Občine
Hodoš-Šalovci (Uradni list RS, št. 39/95) je Občinski svet
občine Hodoš-Šalovci na 10. izredni seji dne 15. septem-
bra 1998 sprejel

S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje

za lokalne volitve v Občini Hodoš

I
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev

stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Hodoš.

II
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne

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

Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo
preseči 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v
občini. Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne
kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira,
lahko povečajo še za 20 tolarjev na posameznega volilnega
upravičenca v občini.

III
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za

svetnike v občinskem svetu imajo pravico do povrnitve stroš-
kov volilne kampanje v višini 60 tolarjev za dobljeni glas, pri
čemer skupni znesek povrnjenih sredstev ne sme preseči
zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občin-
skemu svetu in računskemu sodišču.

IV
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upra-

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

Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata
na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov
v višini 60 tolarjev za dobljeni glas le na 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 Ob-
čine Hodoš v roku 30 dni po predložitvi poročila občinske-
mu svetu in računskemu sodišču.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 062-02-45/98
Šalovci, dne 15. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Hodoš-Šalovci
Emil Balek l. r.

HRPELJE-KOZINA

3065. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Hrpelje-
Kozina

Na podlagi 25., 39. in 40. 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
in 47/93, 71/93, 71/93, 29/95 in 44/97) ter 4. in
11. člena statutarnega sklepa Občine Hrpelje-Kozina (Urad-
ni list RS, št. 7/95) je Občinski svet občine Hrpelje-Kozina
na 6. izredni seji dne 8. 9. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o prostorskih ureditvenih pogojih
Občine Hrpelje-Kozina

1. člen
V odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o pro-

storskih ureditvenih pogojih v Občini Sežana (Uradne obja-
ve, št. 28/91) ter spremembah in dopolnitvah PUP v Občini
Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 22/95) se za 38. členom
doda nov 38.a člen, ki glasi:

“V strnjenih naseljih in v bližini javnih zavodov (šole in
vrtci) na območju občine, ni dovoljena gradnja in uporaba
objektov in naprav za potrebe kemijske industrije in vseh
ostalih industrijskih ali polindustrijskih obratov (nepremični
viri onesnaževanja), kjer lahko pride do emisij prašnatih
delcev (brusilnice) oziroma organskih topil (lakirnice)”.

2. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati osmi dan

po objavi v Uradnem listu RS.
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Št. 275/98
Hrpelje-Kozina, dne 8. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Hrpelje-Kozina
Karlo Kastelic l. r.

IG

3066. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve v svete
vaških skupnosti na območju Občine Ig in
njihovih pristojnosti

Na podlagi 111. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) in 6. člena
statuta Občine Ig je Občinski svet občine Ig na seji dne
17. 9. 1998 sprejel

O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve v svete vaških

skupnosti na območju Občine Ig in njihovih
pristojnosti

1. člen
S tem odlokom se na območju občine Ig določijo volil-

ne enote za volitve vaških svetov in število članov sveta, ki se
volijo po enotah in pristojnosti, ki jih občina prenese na
vaški svet.

2. člen
Volilne enote se oblikujejo po posameznih vaseh, lah-

ko pa se vas, ki ima zelo majhno število prebivalcev pridruži
sosednji vasi. Vaški sveti štejejo tri do sedem članov.

3. člen
Za volitve vaških svetov v Občini Ig se določi 19 volilnih

enot:
1. volilna enota obsega naselje Brest. V 1. volilni enoti

se voli štiri člane vaškega sveta. Volišče je eno, in sicer
gasilski dom Brest.

2. volilna enota obsega naselje Dobravica. V 2. volilni
enoti se voli tri člane vaškega sveta. Volišče je eno, in sicer
Novi gasilski dom Ig.

3. volilna enota obsega naselje Kremenica. V 3. volilni
enoti se voli tri člane vaškega sveta. Volišče je eno, in sicer
Novi gasilski dom Ig.

4. volilna enota obsega naselje Golo, Selnik. V 4. volil-
ni enoti se voli štiri člane vaškega svet. Volišče je eno, in
sicer Golo – gasilski dom.

5. volilna enota obsega naselje Gornji Ig. V 5. volilni
enoti se voli tri člane vaškega sveta. Volišče je eno, in sicer
gasilski dom Iška vas.

6. volilna enota obsega naselje Ig. V 6. volilni enoti se
voli sedem članov vaškega sveta. Volišča sta dva, in sicer
Novi gasilski dom Ig ter športna dvorana Mokerc Ig.

7. volilna enota obsega naselje Iška Loka. V 7. volilni
enoti se voli štiri člane vaškega sveta. Volišče je eno, in
sicer gasilski dom Iška Loka.

8. volilna enota obsega naselje Iška vas. V 8. volilni
enoti se voli štiri člane vaškega sveta. Volišče je eno, in
sicer gasilski dom Iška vas.

9. volilna enota obsega naselje Iška. V 9. volilni enoti
se voli tri člane vaškega sveta. Volišče je eno, in sicer
gasilski dom Iška vas.

10. volilna enota obsega naselje Kot. V 10. volilni enoti
se voli tri člane vaškega sveta. Volišče je eno, in sicer
gasilski dom Kot.

11. volilna enota obsega naselje Matena. V 11. volilni
enoti se voli štiri člane vaškega sveta. Volišče je eno, in
sicer gasilski dom Matena.

12. volilna enota obsega naselji Visoko in Rogatec nad
Želimljami. V 12. volilni enoti se voli štiri člane vaškega
sveta. Volišče je eno, in sicer gasilski dom Golo.

13. volilna enota obsega naselje Sarsko. V 13. volilni
enoti se voli tri člane vaškega sveta. Volišče je eno, in sicer
Novi gasilski dom Ig.

14. volilna enota obsega naselje Staje. V 14. volilni
enoti se voli tri člane vaškega sveta. Volišče je eno, in sicer
gasilski dom Kot.

15. volilna enota obsega naselje Strahomer. V 15. vo-
lilni enoti se voli tri člane vaškega sveta. Volišče je eno, in
sicer gasilski dom Vrbljene.

16. volilna enota obsega naselje Škrilje. V 16. volilni
enoti se voli tri člane vaškega sveta. Volišče je eno, in sicer
gasilski dom Škrilje.

17. volilna enota obsega naselje Tomišelj. V 17. volilni
enoti se voli štiri člane vaškega sveta. Volišče je eno, in
sicer gasilski dom Tomišelj.

18. volilna enota obsega naselje Vrbljene. V 18. volilni
enoti se voli tri člane vaškega sveta. Volišče je eno, in sicer
gasilski dom Vrbljene.

19. volilna enota obsega naselje Zapotok. V 19. volilni
enoti se voli tri člane vaškega sveta. Volišče je eno, in sicer
gasilski dom Golo.

4. člen
Volitve v vaške svete izvajajo občinska volilna komisija

in volilni odbori.

5. člen
Sedež občinske volilne komisije je na Občini Ig.

6. člen
Mandatna doba vaškega sveta traja do drugih rednih

volitev v občinski svet.

7. člen
Člane vaškega sveta se voli po večinskem sistemu.

8. člen
Predsednik vaškega sveta je član, ki dobi največ gla-

sov.

9. člen
Pristojnosti, ki jih občina prenese na vaški svet:
– koordinacija med svetom in občino v izražanju komu-

nalnih potreb na njihovem območju,
– daje pobude za dodatno prometno ureditev javnih in

vaških poti, za ureditev javne razsvetljave in javne snage,
– daje pobude za urejanje socialnega vprašanja kraja,
– pobude in mnenja daje vaški svet oziroma njegov

predsednik občinskemu svetu,
– vaški svet sodeluje pri ureditvi prostora in svoje mne-

nje prenaša na občinski svet.
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10. člen
Ta odlok se uporablja od dneva sprejema, to je od

17. 9. 1998 dalje, veljati pa začne z dnem objave v Urad-
nem listu RS.

Št. 1127
Ig, dne 18. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Ig
Janez Cimperman l. r.

IVANČNA GORICA

3067. Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih
skupnosti v Občini Ivančna Gorica

Na podlagi 19.a člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, št. 45/94 –
odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95
– obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba
US, 26/97, 70/97 in 10/98) ter druge alinee 17. člena
statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivanč-
na Gorica, št. 1/95) je Občinski svet občine Ivančna Gorica
na 7. korespondenčni seji dne 21. 9. 1998 sprejel

O D L O K
o določitvi števila članov svetov krajevnih

skupnosti v Občini Ivančna Gorica

1. člen
S tem odlokom se določi število članov svetov krajev-

nih skupnosti v Občini Ivančna Gorica.

2. člen
Organ krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti, ki

šteje:
– v KS Ambrus 7 članov;
– v KS Dob 11 članov;
– v KS Ivančna Gorica 11 članov;
– v KS Krka 15 članov;
– v KS Metnaj 11 članov;
– v KS Muljava 7 članov;
– v KS Sobrače 7 članov;
– v KS Stična 9 članov;
– v KS Šentvid pri Stični 13 članov;
– v KS Temenica 9 članov;
– v KS Višnja Gora 13 članov;
– v KS Zagradec 15 članov.

3. člen
Občinska volilna komisija in volilne komisije krajevnih

skupnosti imajo pristojnosti in opravljajo naloge v skladu z
zakonom o lokalnih volitvah ter v skladu s sklepom o razme-
jitvi pristojnosti volilnih komisij pri volitvah v svete krajevnih
skupnosti (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 3/96).

4. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, prenehajo veljati

določila o številu članov sveta krajevnih skupnosti posamez-
nih krajevnih skupnosti na območju Občine Ivančna Gorica.

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

nem listu RS.

Št. 00601-0001/98
Ivančna Gorica, dne 21. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Ivančna Gorica
mag. Jurij Gorišek l. r.

KAMNIK

3068. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov
Občinskega sveta občine Kamnik

Na podlagi 22. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95), 6. člena zakona
o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni
list RS, št. 60/94, 69/94, 73/94 – odločba US, 73/95 –
odločba US in 56/98) in 17. člena statuta Občine Kamnik
(Uradni list RS, št. 39/93, 25/97 in 47/98) je Občinski
svet občine Kamnik na 5. (izredni) seji, dne 9. 9. 1998
sprejel

O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve članov

Občinskega sveta občine Kamnik

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Za proporcionalne volitve članov Občinskega sveta ob-

čine Kamnik (v nadaljevanju: občinski svet) se v Občini
Kamnik oblikujejo volilne enote.

2. člen
Ta odlok določa volilne enote za volitve članov občin-

skega sveta ter število članov, ki se volijo v posamezni
volilni enoti in ureja druga vprašanja v zvezi z oblikovanjem
volilnih enot.

II. OBLIKOVANJE VOLILNIH ENOT

3. člen
Volilne enote se oblikujejo tako, da se en član občin-

skega sveta voli na približno enako število prebivalcev.

4. člen
Občinski svet šteje devetindvajset članov.
Za volitve članov občinskega sveta se določijo štiri

volilne enote, v kateri se voli devetindvajset članov.

5. člen
Za volitve članov občinskega sveta se določijo nasled-

nje volilne enote, s številom članov, ki se volijo:
1. volilna enota obsega območje krajevnih skupnosti:

Motnik, Špitalič, Tuhinj, Šmartno v Tuhinju, Vranja peč, Pšaj-
novica, Srednja vas pri Kamniku, Sela pri  Kamniku in Nev-
lje. V volilni enoti se voli šest članov.



Uradni list Republike Slovenije Št. 65 / 25. 9. 1998 / Stran 4887

2. volilna enota obsega območje krajevnih skupnosti:
Godič, Črna pri Kamniku, Kamniška Bistrica, Mekinje in
Tunjice. V volilni enoti se voli šest članov.

3. volilna enota obsega območje krajevnih skupnosti:
Duplica, Šmarca in  Volčji potok. V volilni enoti se voli
sedem članov.

4. volilna enota obsega območje krajevnih skupnosti:
Novi trg, Kamnik Center,  Perovo, Podgorje in Zaprice. V
volilni enoti se voli deset članov.”

III. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

6. člen
Z iztekom mandatne dobe članov občinskega sveta

preneha veljati odlok o določitvi volilnih enot za volitve čla-
nov Občinskega sveta občine Kamnik (Uradni list RS, št.
64/94).

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

nem listu Republike Slovenije in se uporablja od razpisa
volitev v občinski svet.

Št. 01504-27/98
Kamnik, dne 9. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta občine Kamnik
Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.

3069. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov
Občinskega sveta občine Komenda

Na podlagi 22. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95), 6. člena zakona
o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni
list RS, št. 60/94, 69/94, 73/94 – odločba US, 73/95 –
odločba US in 56/98) in 17. člena statuta Občine Kamnik
(Uradni list RS, št. 39/93, 25/97 in 47/98) je Občinski
svet občine Kamnik na 5. (izredni) seji, dne 9. 9. 1998
sprejel

O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve članov

Občinskega sveta občine Komenda

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Za proporcionalne volitve članov Občinskega sveta ob-

čine Komenda (v nadaljevanju: občinski svet) se v Občini
Komenda oblikujejo volilne enote.

2. člen
Ta odlok določa volilne enote za volitve članov občin-

skega sveta ter število članov, ki se volijo v posamezni
volilni enoti in ureja druga vprašanja v zvezi z oblikovanjem
volilnih enot.

II. OBLIKOVANJE VOLILNIH ENOT

3. člen
Volilne enote se oblikujejo tako, da se en član občin-

skega sveta voli na približno enako število prebivalcev.

4. člen
Občinski svet šteje štirinajst članov.
Za volitve članov občinskega sveta se določita dve

volilni enoti, v kateri se voli štirinajst članov.

5. člen
Za volitve članov občinskega sveta se določijo nasled-

nje volilne enote, s številom članov, ki se volijo:
1. volilna enota obsega območje krajevnih skupnosti

Komenda in Križ. V volilni enoti se voli devet članov.
2. volilna enota obsega območje Krajevne skupnosti

Moste. V volilni enoti se voli pet članov.

III. KONČNA DOLOČBA

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

nem listu Republike Slovenije in se uporablja od razpisa
volitev v občinski svet.

Št. 01504-28/98
Kamnik, dne 9. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta občine Kamnik
Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.

KOČEVJE

3070. Spremembe in dopolnitve statuta Občine
Kočevje

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 –
odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95
– obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba
US, 26/97 in 70/97) in 16. člena statuta Občine Kočevje
(Uradni list RS, št. 39/95, 48/95 – popravek in 23/97) je
Občinski svet občine Kočevje na 40. redni seji dne 22. 9.
1998 sprejel

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

Občine Kočevje

1. člen
V statutu Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 39/95,

45/95 – popravek in 23/97) se 1. člen spremeni tako, da
glasi:

“Območje Občine Kočevje obsega območja nasled-
njih naselij: Borovec pri Kočevski Reki, Breg pri Kočevju,
Brezovica pri Predgradu, Bukova gora, Cvišlerji, Čeplje,
Črni Potok pri Kočevju, Dol, Dolga vas, Dolnja Briga, Dolnje
Ložine, Gorenje, Gornja Briga, Gornje Ložine, Gotenica,
Hreljin, Hrib pri Koprivniku, Jelenja vas, Kačji Potok, Kleč,
Klinja vas, Knežja Lipa, Koblarji, Kočarji, Koče, Kočevje,
Kočevska Reka, Komolec, Konca vas, Koprivnik, Kralji,
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Kuhlarji, Laze pri Oneku, Laze pri Predgradu, Livold, Mač-
kovec, Mahovnik, Mala Gora, Mlaka pri Kočevju, Mlaka pri
Kočevski Reki, Mokri Potok, Morava, Mozelj, Mrtvice, Muha
vas, Nemška Loka, Nove Ložine, Novi Lazi, Ograja, Onek,
Paka pri Predgradu, Podlesje, Podstene, Polom, Predgrad,
Preža, Primoži, Pugled pri Starem Logu, Rajhenav, Rajndol,
Rogati Hrib, Sadni Hrib, Seč, Slovenska vas, Smuka, Spod-
nja Bilpa, Spodnji Log, Stara Cerkev, Stari Breg, Stari Log,
Staro Brezje, Suhi Potok, Svetli Potok, Šalka vas, Škrilj,
Štalcerji, Topla Reber, Trnovec, Vimolj pri Predgradu, Vrbo-
vec, Vrt, Zajčje Polje, Zdihovo in Željne“.

2. člen
Iz prvega odstavka 6. člena se v drugi vrstici črta bese-

da “Kostel“.
Četrti odstavek 6. člena črta.
Osmi odstavek 6. člena se spremeni tako, da glasi:
“Krajevna skupnost Stara Cerkev obsega naselja: Breg

pri Kočevju, Dolnje Ložine, Gorenje, Gornje Ložine, Kleč,
Koblarji, Komolec, Konca vas, Mala Gora, Mlaka pri Kočev-
ju, Mrtvice, Nove Ložine, Polom, Pugled pri Starem Logu,
Seč, Slovenska vas, Smuka, Stara Cerkev, Stari log, Topla
Reber, Trnovec in Vrbovec“.

3. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji

dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 013-3/95-112
Kočevje, dne 22. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kočevje
Alojz Košir l. r.

3071. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
volitvah v svete krajevnih skupnosti Občine
Kočevje

Na podlagi 19.a člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 –
odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95
– obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba
US, 26/97 in 70/97), 109. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) ter na
podlagi 16. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št.
39/95, 48/95 – popravek in 23/97) je Občinski svet obči-
ne Kočevje na 40. redni seji dne 22. 9. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o volitvah

v svete krajevnih skupnosti Občine Kočevje

1. člen
V odloku o volitvah v svete krajevnih skupnosti Občine

Kočevje (Uradni list RS, št. 56/96) se 6. člen spremeni
tako, da se glasi:

Svet krajevne skupnosti Stara cerkev šteje deset čla-
nov.

Za volitve članov sveta KS se določi devet volilnih enot,
in sicer:

1. volilna enota obsega naselja Gornje Ložine, Dolnje
Ložine in Nove Ložine.

V 1. volilni enoti se voli enega člana sveta KS.
2. volilna enota obsega naselji Koblarji in Mrtvice.
V 2. volilni enoti se voli enega člana sveta KS.
3. volilna enota obsega naselje Slovenska vas.
V 3. volilni enoti se voli enega člana sveta KS.
4. volilna enota obsega naselje Breg pri Kočevju.
V 4. volilni enoti se voli enega člana sveta KS.
5. volilna enota obsega naselje Mlaka pri Kočevju.
V 5. volilni enoti se voli enega člana sveta KS.
6. volilna enota obsega naselji Stara Cerkev in Konca

vas.
V 6. volilni enoti se volita dva člana sveta KS.
7. volilna enota obsega naselji Gorenje in Mala Gora.
V 7. volilni enoti se voli enega člana sveta KS.
8. volilna enota obsega naselja Stari Log, Smuka, Pu-

gled, Kleč, Komolec, Topla Reber in Trnovec.
V 8. volilni enoti se voli enega člana sveta KS.
9. volilna enota obsega naselja Polom, Seč in Vrbovec.
V 9. volilni enoti se voli enega člana sveta KS.

2. člen
8. člen se črta.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 800-1/96-112
Kočevje, dne 22. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kočevje
Alojz Košir l. r.

3072. Odlok o delnem povračilu stroškov
organizatorjem volilne kampanje kandidatov za
volitve župana in list kandidatov za volitve
članov Občinskega sveta občine Kočevje

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) in 16. člena statuta Občine
Kočevje (Uradni list RS, št. 39/95, 48/95 – popravek in
23/97) je Občinski svet občine Kočevje na 40. redni seji
dne 22. 9. 1998 sprejel

O D L O K
o delnem povračilu stroškov organizatorjem

volilne kampanje kandidatov za volitve župana
in list kandidatov za volitve članov Občinskega

sveta občine Kočevje

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Ta odlok ureja vprašanja o delnem povračilu stroškov

organizatorjem volilne kampanje kandidatov za župana in list
kandidatov za Občinski svet občine Kočevje.
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II. POVRAČILO STROŠKOV

2. člen
Organizatorji volilne kampanje, katerih listam so pri-

padli mandati za člane v občinskem svetu, imajo pravico do
povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev za
dobljeni glas.

3. člen
Organizatorji volilne kampanje kandidatov za župana

imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini
40 tolarjev za vsak dobljeni glas, če je za njihovega kandida-
ta glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upra-
vičencev, ki so glasovali.

Organizatorja, katerih kandidata sta kandidirala v dru-
gem krogu glasovanja, sta upravičena do povrnitve stro-
škov, na osnovi dobljenih glasov drugega kroga glasovanja,
se pa stroški povečajo še za 20 tolarjev na posameznega
volilnega upravičenca.

4. člen
Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči

zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila, ki ga
morajo organizatorji volilne kampanje dostaviti občinskemu
svetu in računskemu sodišču.

5. člen
Organizator volilne kampanje za člane občinskega sve-

ta ali kampanje za župana mora v 60 dneh po dnevu glaso-
vanja poslati občinskemu svetu in računskemu sodišču po-
ročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kam-
panjo.

Poročilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podat-
ke o virih sredstev in načinu njihove porabe ter vse podatke
iz 19. člena zakona o volilni kampanji.

6. člen
Po sklepu občinskega sveta se organizatorju volilne

kampanje za volitve članov občinskega sveta ali za volitve
župana oziroma kandidatov volilni stroški na njegovo zahte-
vo povrnejo iz občinskega proračuna najkasneje v treh me-
secih po predložitvi poročila o financiranju volilne kampanje,
predloženega v skladu s 5. členom tega odloka.

7. člen
Organizator volilne kampanje, ki ni politična stranka,

mora morebitni presežek zbranih sredstev nameniti v huma-
nitarne namene.

III. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

8. člen
Vsi zneski iz tega odloka, ki določajo višino povrnitve

stroškov za volilno kampanjo, se za vsake volitve revalorizira-
jo v skladu z 32. členom zakona o volilni kampanji.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 800-4/98-112
Kočevje, dne 22. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kočevje
Alojz Košir l. r.

3073. Odlok o delnem povračilu stroškov
organizatorjem volilne kampanje kandidatov za
volitve župana in list kandidatov za volitve
članov Občinskega sveta občine Kostel

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) in 16. člena statuta Občine
Kočevje (Uradni list RS, št. 39/95, 48/95 – popravek in
23/97) je Občinski svet občine Kočevje na 40. redni seji
dne 22. 9. 1998 sprejel

O D L O K
o delnem povračilu stroškov organizatorjem

volilne kampanje kandidatov za volitve župana
in list kandidatov za volitve članov Občinskega

sveta občine Kostel

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Ta odlok ureja vprašanja o delnem povračilu stroškov

organizatorjem volilne kampanje kandidatov za župana in list
kandidatov za Občinski svet občine Kostel.

II. POVRAČILO STROŠKOV

2. člen
Organizatorji volilne kampanje, katerih listam so pri-

padli mandati za člane v občinskem svetu, imajo pravico do
povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev za
dobljeni glas.

3. člen
Organizatorji volilne kampanje kandidatov za župana

imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini
40 tolarjev za vsak dobljeni glas, če je za njihovega kandida-
ta glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upra-
vičencev, ki so glasovali.

Organizatorja, katerih kandidata sta kandidirala v dru-
gem krogu glasovanja, sta upravičena do povrnitve stro-
škov, na osnovi dobljenih glasov drugega kroga glasovanja,
se pa stroški povečajo še za 20 tolarjev na posameznega
volilnega upravičenca.

4. člen
Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči

zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila, ki ga
morajo organizatorji volilne kampanje dostaviti občinskemu
svetu in računskemu sodišču.

5. člen
Organizator volilne kampanje za člane občinskega sve-

ta ali kampanje za župana mora v 60 dneh po dnevu glaso-
vanja poslati Občinskemu svetu občine Kostel in računske-
mu sodišču poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih
za volilno kampanjo.

Poročilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podat-
ke o virih sredstev in načinu njihove porabe ter vse podatke
iz 19. člena zakona o volilni kampanji.

6. člen
Po sklepu občinskega sveta se organizatorju volilne

kampanje za volitve članov občinskega sveta ali za volitve
župana oziroma kandidatov volilni stroški na njegovo zahte-
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vo povrnejo iz občinskega proračuna Občine Kostel najka-
sneje v treh mesecih po predložitvi poročila o financiranju
volilne kampanje, predloženega v skladu s 5. členom tega
odloka.

7. člen
Organizator volilne kampanje, ki ni politična stranka,

mora morebitni presežek zbranih sredstev nameniti v huma-
nitarne namene.

III. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

8. člen
Vsi zneski iz tega odloka, ki določajo višino povrnitve

stroškov za volilno kampanjo, se za vsake volitve revalorizira-
jo v skladu z 32. členom zakona o volilni kampanji.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 800-4/98-112
Kočevje, dne 22. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kočevje
Alojz Košir l. r.

3074. Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času
volilne kampanje

Na podlagi 16. člena statuta Občine Kočevje (Uradni
list RS, št. 39/95, 48/95 – popravek in 23/97) v zvezi s
5. členom odloka o plakatiranju in oglaševanju na območju
Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 50/97) in določbami
zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97)
je Občinski svet občine Kočevje na 40. redni seji dne 22. 9.
1998 sprejel

O D L O K
o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne

kampanje

1. člen
S tem odlokom so določeni način in pogoji plakatiranja

v času volilne kampanje na območju Občine Kočevje za
volitve članov občinskega sveta, članov svetov krajevnih
skupnosti in župana.

Volilno kampanjo lahko organizirajo sami kandidati,
predlagatelji kandidatov ali kandidatnih list oziroma politične
stranke ali drugi organizatorji volilne kampanje (v nadaljeva-
nju: organizatorji volilne kampanje).

2. člen
Objekti, s pomočjo katerih se izvaja volilna kampa-

nja so:
– obstoječa plakatna mesta v mestu Kočevje in drugih

krajih občine (oglasni stebri, oglasne deske itd.)
– prostostoječi panoji (premične table)
– ostala mesta, primerna za plakatiranje (vitrine, zaseb-

ni objekti, reklamne table podjetij ipd.).

3. člen
Plakatna mesta, ki jih Občina Kočevje enakopravno

zagotavlja posameznim organizatorjem volilne kampanje so:
– v KS Kočevje-mesto na Trgu zbora odposlancev

(mestna ploščad) in v Titovem parku po en prostostoječi
pano za enega organizatorja

– v ostalih krajevnih skupnostih na krajevno običajen
način in na mestih, ki jih le-te same določijo.

Način in pogoje uporabe teh mest določajo organi
krajevnih skupnosti.

V krajevnih skupnostih je plakate potrebno prinesti nji-
hovim predsednikom oziroma tajnikom. Tako bodo zagotov-
ljeni enaki pogoji za vse organizatorje volilne kampanje.

V mestu Kočevje pa bo izvajalec nameščanja in odstra-
njevanja plakatov Komunala Kočevje, po ceniku izvajalca
storitve. Izvajalec skrbi, da se plakatiranje izvaja v skladu z
zakonom in tem odlokom.

4. člen
Plakatiranje zunaj plakatnih mest, navedenih v prvi in

drugi alinei 2. člena tega odloka, je dovoljeno le s soglasjem
lastnika oziroma upravljalca objekta (tabla, stavba, zemljišče
ipd.) in po predhodno plačani komunalni taksi na Občini
Kočevje.

Proti plačilu komunalne takse omogoča Občina Kočev-
je organizatorjem volilne kampanje še dodatni prostor na
parc. št. 2063/2 (novi Itas) in parc. št. 28 (LIK Kočevje),
obe k.o. Kočevje, ki sta v občinski lastnini.

5. člen
Za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, vključ-

no s sankcioniranjem kršitev tega odloka, se smiselno upo-
rabljajo določbe zakona o volilni kampanji (Uradni list RS,
št. 62/94 in 17/97).

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 343-15/98-102
Kočevje, dne 22. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kočevje
Alojz Košir l. r.

3075. Sklep o imenovanju v občinsko volilno komisijo
novoustanovljene Občine Kostel

Na podlagi 6. člena zakona o ustanovitvi občin ter o
določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 44/96 in
56/98), 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) ter 16. člena
statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 39/95, 48/95 -
popravek in 23/97) je Občinski svet občine Kočevje na
40. redni seji dne 22. 9. 1998 sprejel naslednji

S K L E P

I
V občinsko volilno komisijo novoustanovljene občine

Kostel se imenujejo:
za predsednico: Anica Vršnik, roj. 1968, Oskrt 7, 1336

Vas,
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za namestnico predsednice: Vanda Bratož, roj. 1951,
Vas 4b, 1336 Vas,

za članico: Mojca Zdravič, roj. 1964, Nova Sela 4,
1336 Vas,

za namestnika članice: Miha Južnič, roj. 1980, Fara
25, 1336 Vas,

za članico: Marija Jurjevič, roj. 1940, Vrh 2, 1336
Vas,

za namestnika članice: Mirko Letig, roj. 1937, Gornja
Žaga 1, 1336 Vas,

za člana: Cvetko Florjan Skok, roj. 1936, Planina 3,
1336 Vas,

za namestnika člana: Miha Lisac, roj. 1979, Pirče 9,
1336 Vas.

II
Sedež občinske volilne komisije je v KS Kostel, Vas 1,

1336 Vas.

III
Mandatna doba občinske volilne komisije traja štiri leta.

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.

Št. 061-1/95-20
Kočevje, dne 22. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kočevje
Alojz Košir l. r.

KOMEN

3076. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na
zemljišču

Na podlagi 16. in 73. 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

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljišču

1
Ukine se status javnega dobra na zemljišču, parc. št.

1375/23, dvorišče v izmeri 165 m2, k.o. Tomačevica.

2
Parcela št. 1375/23, k.o. Tomačevica postane zem-

ljišče družbene lastnine v uporabi Občine Komen in se vpiše
v ustrezni zemljiškoknjižni vložek, kjer je vpisana družbena
lastnina in imetnica uporabe Občina Komen.

3
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 06202-018/98-14
Komen, dne 10. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Komen
Ivan Žvokelj l. r.

KOZJE

3077. Odlok o spremembi odloka o določitvi števila
članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih
enot za prve redne volitve v svete krajevnih
skupnosti v Občini Kozje

Na podlagi 19.a člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97 in 70/97)
ter na podlagi 17. člena statuta Občine Kozje (Uradni list
RS, št. 54/95) je Občinski svet občine Kozje na
28. seji dne 16. 9. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o določitvi števila članov

svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot
za prve redne volitve v svete krajevnih skupnosti

v Občini Kozje

1. člen
V odloku o določitvi števila članov svetov krajevnih skup-

nosti in volilnih enot za prve redne volitve v svete krajevnih
skupnosti v Občini Kozje (Uradni list RS, št. 23/96) se v
preambuli odloka na začetku doda besedilo “Na podlagi
19.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 57/94, 14/95, 26/97 in 70/97) in“.

2. člen
V naslovu odloka se črtata besedi “prve redne“.

3. člen
1. člen odloka se spremeni tako, da glasi:
“S tem odlokom se določi število članov svetov krajev-

nih skupnosti in volilne enote za volitve v svete teh skupnosti
v Občini Kozje.“

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

nem listu RS.

Št. 06202-28-003/98
Kozje, dne 16. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Kozje
Mihael Zakošek l. r.

3078. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov
občinskega sveta in župana Občine Kozje

Na podlagi 20. in 22. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) in 17.
ter 20. člena statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 54/95)
je Občinski svet občine Kozje na 28. redni seji dne 16. 9.
1998 sprejel

O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve članov

občinskega sveta in župana Občine Kozje

1. člen
Za volitve članov Občinskega sveta občine Kozje se

določijo tri volilne enote, kjer se skupno voli petnajst članov
sveta.
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2. člen
Za volitve članov občinskega sveta se določijo nasled-

nje volilne enote:
1. volilna enota obsega območja KS Lesično in KS

Zagorje, v njej se voli pet članov sveta;
2. volilna enota obsega območje KS Kozje, v njej se

voli pet članov sveta.
3. volilna enota obsega območja KS Buče, KS Osre-

dek pri Podsredi in KS Podsreda, v njej se voli pet članov
sveta.

3. člen
Za volitve župana je volilna enota območje celotne

Občine Kozje.

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

nem listu RS.

Št. 06202-28-001/98
Kozje, dne 16. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Kozje
Mihael Zakošek l. r.

3079. Statutarni sklep

Na podlagi 64. in 19.a člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97 in
70/97) ter na podlagi 17. člena statuta Občine Kozje (Urad-
ni list RS, št. 54/95) je Občinski svet občine Kozje na
28. redni seji dne 16. 9. 1998 sprejel

S T A T U T A R N I   S K L E P

I
V statutu Občine Kozje se 19. člen spremeni tako, da

glasi:
“Občinski svet ima 15 članov.“

II
V statutu Občine Kozje se 110. člen spremeni tako, da

glasi:
“Število članov sveta krajevne skupnosti določa ta sta-

tut.
Sveti krajevnih skupnosti imajo naslednje število članov:
– Buče 7,
– Kozje 11,
– Lesično 11,
– Osredek 5,
– Podsreda 9,
– Zagorje 7.“

III
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS.

Št. 06202-28-002/98
Kozje, dne 16. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Kozje
Mihael Zakošek l. r.

3080. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Kozje

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) in 17. člena statuta Občine
Kozje (Uradni list RS, št. 54/95) je Občinski svet občine
Kozje na 28. redni seji dne 16. 9. 1998 sprejel

S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje

za lokalne volitve v Občini Kozje

I
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev

stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Kozje.

II
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne

smejo preseči 60 tolarjev na posameznega volilnega upra-
vičenca 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

člane občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati
za člane v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve
stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev za dobljeni
glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme
preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila
občinskemu svetu in računskemu sodišču.

IV
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upra-

vičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer
40 tolarjev za dobljeni glas.

Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata
na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroš-
kov le na osnovi dobljenih glasov na ponovnem glasova-
nju. Organizatorjema volilne kampanje oziroma kandidato-
ma za župana se povrnejo stroški v višini 60 tolarjev za
dobljeni glas.

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 Kozje v roku 30 dni po predložitvi poročila občin-
skemu svetu in računskemu sodišču.

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

nem listu RS.

Št. 06202-28-004/98
Kozje, dne 16. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Kozje
Mihael Zakošek l. r.
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LAŠKO

3081. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov
občinskega sveta in volitve župana v Občini
Laško

Na podlagi določbe 29. In 38. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US,
45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba
US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odločba US, 9/96
– odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97 in
10/98) ter 23. in 24. člena statuta Občine Laško (Uradni
list RS, št. 34/95), je Občinski svet občine Laško, na
1. izredni seji dne 16. septembra 1998 sprejel

O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve članov

občinskega sveta in volitve župana v Občini Laško

1. člen
Ta odlok določa volilne enote za volitve članov občin-

skega sveta in za volitve župana v Občini Laško.

I. VOLILNE ENOTE ZA VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA
SVETA

2. člen
Za volitve članov Občinskega sveta občine Laško so

določene tri volilne enote, v katerih se voli 23. članov občin-
skega sveta.

V vsaki volilni enoti se voli član občinskega sveta na
približno enako število prebivalcev.

3. člen
Volilne enote so oblikovane za območje ene ali več

krajevnih skupnosti.
1. volilna enota obsega območje Krajevne skupnosti

Laško.
V tej volilni enoti se voli osem članov občinskega sveta.
2. volilna enota obsega območja krajevnih skupnosti:

Rečica, Marija Gradec, Vrh nad Laškim in Breze.
V tej volilni enoti se voli osem članov občinskega sveta.
3. volilna enota obsega območja krajevnih skupnosti:

Rimske Toplice, Jurklošter, Sedraž in Zidani most.
V tej volilni enoti se voli sedem članov občinskega

sveta.

II. VOLILNA ENOTA ZA VOLITVE ŽUPANA

4. člen
Za volitve župana se določi območje Občine Laško kot

ena volilna enota.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 006071/98-5-1
Laško, dne 16. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Laško
Matevž Kolar l. r.

3082. Odlok o določitvi števila članov sveta KS, ki se
volijo v krajevnih skupnostih na območju Občine
Laško

Na podlagi določbe 19.a in 29. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US,
45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba
US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odločba US, 9/96
– odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97 in
10/98) ter 23. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS,
št. 34/95), je Občinski svet občine Laško, na prvi izredni
seji dne 16. septembra 1998 sprejel

O D L O K
o določitvi števila članov sveta KS, ki se volijo

v krajevnih skupnostih na območju Občine
Laško

1. člen
Ta odlok določa število članov sveta krajevne skupno-

sti, ki se volijo v krajevnih skupnostih na območju Občine
Laško.

2. člen
Za volitve članov sveta v krajevnih skupnostih na ob-

močju Občine Laško je določeno število članov sveta, ki se
jih voli:

članov sveta
1. Krajevna skupnost Breze 7
2. Krajevna skupnost Jurklošter 9
3. Krajevna skupnost Laško 11
4. Krajevna skupnost Marija Gradec 10
5. Krajevna skupnost Rečica 7
6. Krajevna skupnost Rimske Toplice 8
7. Krajevna skupnost Sedraž 6
8. Krajevna skupnost Vrh nad Laškim 7
9. Krajevna skupnost Zidani most 7.

3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS Slovenije in

začne veljati z dnem objave.

Št. 00608-1/98-5-1
Laško, dne 16. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Laško
Matevž Kolar l. r.

LENART

3083. Sprememba statuta Krajevne skupnosti Lenart

Na podlagi 16. člena statuta Občine Lenart (Uradni list
RS, št. 33-1619/95) je Svet KS Lenart dne 16. septembra
1998 sprejel

S P R E M E M B O  S T A T U T A
Krajevne skupnosti Lenart

1. člen
V statutu Krajevne skupnosti Lenart (Uradni list RS, št.

56/96) se spremeni 19. člen tako, da glasi:
Svet krajevne skupnosti šteje enajst članov.
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2. člen
Ta sprememba začne veljati štirinajst dni po objavi v

Uradnem listu RS, pred tem pa si mora svet krajevne skup-
nosti pridobiti soglasje občinskega sveta.

Št. 15/96
Lenart, dne 16. septembra 1998.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Lenart

Edi Golob l.r.

LENDAVA

3084. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v
Občinski svet občine Lendava

Na podlagi 5. člena zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih obmo-
čij (Uradni list RS, št. 56/98) je Občinski svet občine Len-
dava na seji dne 14. 9. 1998 sprejel

O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve članov

v Občinski svet občine Lendava

1. člen
S tem odlokom se za volitve članov Občinskega sveta

občine Lendava določijo 4 volilne enote, v katerih se skup-
no voli dvaindvajset članov sveta.

2. člen
Volilne enote se oblikujejo tako, da se na približno

enako število prebivalcev voli šest oziroma osem članov
občinskega sveta ter obsega volilna enota območje več
krajevnih skupnosti v Občini Lendava.

Za volitve dveh članov občinskega sveta – predstavni-
kov madžarske narodnosti se oblikuje 1 volilna enota, ki
obsega območje celotne Občine Lendava.

3. člen
Volilne enote so:
1. volilna enota: Obsega območje krajevnih skupnosti:

Lendava, Gorice pri Lendavi, Dolga vas. Voli se devet članov
sveta.

2. volilna enota: Obsega območje krajevnih skupnosti:
Mostje-Banuta, Genterovci, Radmožanci, Hotiza, Kot, Kap-
ca, Gaberje, G. Lakoš. Voli se šest članov sveta.

3. volilna enota: Obsega območje krajevnih skupnosti:
Dolnji Lakoš, Čentiba, Dolina, Pince, Pince Marof-Benica,
Petišovci. Voli se pet članov sveta.

4. volilna enota: Obsega območje Občine Lendava.
Volita se dva člana sveta – predstavnika madžarske

narodne skupnosti.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 006-01-02/98
Lendava, dne 14. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Lendava

Anton Balažek l. r.

3085. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v
Občinski svet občine Dobrovnik

Na podlagi 5. člena zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih obmo-
čij (Uradni list RS, št. 56/98) je Občinski svet občine Len-
dava na seji dne 14. septembra 1998 sprejel

O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve članov

v Občinski svet občine Dobrovnik

1. člen
S tem odlokom se za volitve članov Občinskega sveta

občine Dobrovnik določijo 4 volilne enote, v katerih se skup-
no voli sedem članov sveta.

2. člen
Volilne enote se oblikujejo tako, da se na približno

enako število prebivalcev volita dva oziroma en član sveta ter
obsega volilna enota območje enega naselja v Občini Do-
brovnik.

Za volitve treh članov Občinskega sveta občine
Dobrovnik – predstavnikov s posebno volilno pravico se
oblikuje 1 volilna enota, ki obsega območje celotne Občine
Dobrovnik.

3. člen
Predstavnike s posebno volilno pravico v Občinskem

svetu občine Dobrovnik volijo državljani Republike Sloveni-
je, ki so vpisani v splošni občinski volilni imenik, niso pa
vpisani v posebni občinski volilni imenik občanov – pripadni-
kov madžarske narodnosti.

4. člen
Volilne enote so:
1. volilna enota: Obsega območje naselja Dobrovnik.

Volita se dva člana sveta.
2. volilna enota: Obsega območje naselja Žitkovci. Voli

se en član sveta.
3. volilna enota: Obsega območje naselja Strehovci.

Voli se en član sveta.
4. volilna enota: Obsega območje občine Dobrovnik.

Volijo se trije člani sveta – predstavniki s posebno volilno
pravico.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 006-01-01/98
Lendava, dne 7. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Lendava

Anton Balažek l. r.

3086. Statutarni sklep Občine Lendava

Na podlagi 38. člena in v zvezi z določilom 64. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98) ter 24. člena statu-
ta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/95, 20/96, 21/97
in 52/98) je Občinski svet občine Lendava na seji dne
14. septembra 1998 sprejel naslednji
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S T A T U T A R N I  S K L E P

1. člen
V statutu Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/95,

20/96, 21/97 in 52/98) se v 26. členu določi da Občinski
svet občine Lendava šteje dvaindvajset članov, od katerih
sta dva člana predstavnika madžarske narodne skupnosti.

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

nem listu RS.

Št. 01300-0002/95
Lendava, dne 14. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Lendava

Anton Balažek l. r.

3087. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Lendava

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) in 24. člena statuta Občine
Lendava (Uradni list RS, št. 32/95, 20/96, 21/97 in 52/98)
je Občinski svet občine Lendava na 6. izredni seji dne
14. 9. 1998 sprejel

S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje

za lokalne volitve v Občini Lendava

I
S tem sklepom se določijo kriteriji za delno povrnitev

stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Len-
dava.

II
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne

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

Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo
preseči 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v
občini. Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne
kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira,
lahko povečajo še za 20 tolarjev na posameznega upravi-
čenca 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 volil-
ne kampanje v višini 60 tolarjev za dobljeni glas, pri čemer
skupni znesek povrnjenih sredstev ne sme preseči zneska
porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu sve-
tu in računskemu sodišču.

IV
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upra-

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

Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata
na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov
v višini 60 tolarjev za dobljeni glas le na 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 Ob-
čine Lendava v roku 30 dni po predložitvi poročila občinske-
mu svetu in računskemu sodišču.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 006-01-06/98
Lendava, dne 14. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Lendava

Anton Balažek l. r.

3088. Sklep o imenovanju v občinsko volilno komisijo

Na podlagi 5. člena zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih obmo-
čij (Uradni list RS, št. 56/98) ter 24. člena statuta Občine
Lendava (Uradni list RS, št. 32/95, 20/96, 21/97 in 52/98)
je Občinski svet občine Lendava na seji dne 14. 9. 1998
sprejel naslednji

S K L E P

1
V Občinsko volilno komisijo občine Dobrovnik se za

mandatno dobo 4 let imenujejo:
1. Hoblaj Ružica, dipl. pravnica, Lendava, Kranjčeva

8, za predsednico komisije,
2. Lajter Terezija, pravnica, Dobrovnik 6/c, za namest-

nico predsednika,
3. Mataič Štefan, Dobrovnik 8, za člana,
4. Vörös Erzsébet, Dobrovnik 22, za namestnico člana,
5. Cuk Štefan, Dobrovnik 26, za člana,
6.Toplak Sandi, Dobrovnik 294/a, za namestnika člana,
7. Kovač Mateja, Strehovci 49, za člana,
8. Preišpenger Milena, Žitkovci 29, za namestnico

člana.

2
Sedež občinske volilne komisije je v prostorih Kultur-

nega doma v Dobrovniku.

3
Ta sklep velja z dnem sprejema in se objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 006-01-03/98
Lendava, dne 14. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Lendava

Anton Balažek l. r.
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3089. Sklep o razrešitvi dolžnosti in imenovanju v
občinsko volilno komisijo

Na podlagi 38. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/97) je Občinski svet
občine Lendava na seji dne 14. 9. 1998 sprejel naslednji

S K L E P

1
V Občinski volilni komisiji občine Lendava se razrešijo

dolžnosti:
1. namestnika predsednika komisije:
Kontrec Franc iz Lendave, Kranjčeva 8
2. člana oziroma namestnika člana komisije:
– Štefan Mataič iz Dobrovnika 8
– Gojko Horvat iz Lendave, Kidričeva 13
ter imenujejo:
1. za namestnika predsednika komisije
– Marija Ternar, dipl. pravnica iz Lendave, Tomšičeva 2
2. za člana oziroma namestnika člana komisije:
– Bojan Devetak, pravnik iz Lendave, Župančičeva 6 –

za člana
– Žilbert Tivadar, dipl. ek. iz Lendave, H. Mohorja 9 –

za namestnika člana.

2
Ta sklep velja z dnem sprejema.

Št. 006-01-04/98
Lendava, dne 14. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Lendava

Anton Balažek l. r.

3090. Sklep o razrešitvi dolžnosti in imenovanju v
posebno občinsko volilno komisijo

Na podlagi 33. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/97) je Ob-
činski svet občine Lendava na seji dne 14. 9. 1998 sprejel
naslednji

S K L E P

1
V Posebni občinski volilni komisiji občine Lendava za

volitve članov sveta – predstavnikov madžarske narodnosti
se razrešita dolžnosti člana oziroma namestnika člana:

1. Janos Bukovec iz Dobrovnika 168
2. Terezija Lajter iz Dobrovnika 6/a
ter imenujeta:
1. Irma Hrelja – Csaszar iz Petišovec, Lendavska 1 –

za člana komisije
2. Valerija Pečelin iz Čentibe n.h. - za namestnika

člana komisije.

2
Ta sklep velja z dnem sprejema.

Št. 006-01-05/98
Lendava, dne 14. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Lendava

Anton Balažek l. r.

LITIJA

3091. Sklep o razrešitvi dosedanje in imenovanje nove
Občinske volilne komisije občine Litija

Na podlagi odloka o volitvah članov svetov krajevnih in
mestnih skupnosti v Občini Litija (Uradni list RS, št. 14/96)
in statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 41/95, 70/95 in
6/96) je Občinski svet občine Litija na 41. seji dne 21. 9.
1998 sprejel

S K L E P
o razrešitvi dosedanje in imenovanje nove

Občinske volilne komisije občine Litija

1. člen
Razreši se dosedanja občinska volilna komisija v se-

stavi:
Miroslav Bregar, CKS 15, Litija – predsednik,
Marko Godec, Ul. solidarnosti 4, Litija – namestnik

predsednika,
Vojko Mohar, Cesta Dušana Kvedra 8, Litija – član,
Igor Kajtna, Ljubljanska c. 2, Litija – namestnik člana,
Kristina Potočnik, Vače 30, Vače – član,
Marta Peršin, Prvomajska ul. 3, Litija – namestnik

člana,
Peter Jereb, Trg na stavbah 1, Litija – član,
Marija Lemut, Gubčeva 12, Litija – namestnik člana.

2. člen
Imenuje se nova občinska volilna komiija v sestavi:
Anton Primožič, Grbinska c. 14, Litija – predsednik,
Jože Čož, Slatna 7, Šmartno pri Litiji – namestnik pred-

sednika,
Kristina Potočnik, Vače 30, Vače – član,
Martin Fele, Valvazorejva ul. 43, Šmartno pri Litiji –

namestnik člana,
Marko Povše, Ulica Luke Svetca 5, Litija – član,
Lado Ribič, Polšnik 33, Polšnik – namestnik člana,
Igor Kajtna, Ljubljanska cesta 2, Litija – član,
Dr. Pavel Pajntar, Trg na stavbah 1, Litija – namestnik

člana.

Št. 008-4/98
Litija, dne 21. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Litija
Franci Rokavec l. r.
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LJUBNO

3092. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
družbenega plana Občine Mozirje za obdobje
1986–2000, dopolnjenega leta 1989 in
srednjeročnega družbenega plana Občine
Mozirje za obdobje 1986–1990 za območje
Občine Ljubno

Občinski svet občine Ljubno je na podlagi 2. člena
zakona o planiranju v prehodnem obdobju (Uradni list RS,
št. 48/90), 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97) ter 16. člena statuta Občine Ljubno (Uradno
glasilo Gornji grad, Mozirje, Nazarje, Ljubno in Luče, št.
1/95) na seji dne 31. 8. 1998 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in

dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
družbenega plana Občine Mozirje za obdobje

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

Mozirje za obdobje 1986–1990 za območje
Občine Ljubno

I
Javno se razgrne osnutek odloka o spremembah in

dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Obči-
ne Mozirje za obdobje 1986–2000, dopolnjenega leta 1998
in srednjeročnega družbenega plana Občine Mozirje za ob-
dobje 1986–1990 za območje Občine Ljubno.

II
Dokumentacija bo javno razgrnjena v prostorih Občine

Ljubno, Cesta v Rastke 12, Ljubno ob Savinji. Razgrnitev bo
vsak delovni dan, in sicer ob ponedeljkih in torkih od 7. do
15. ure, ob sredah od 7. do 17. ure ter ob četrtkih in petkih
od 7. do 14. ure. Javna razgrnitev bo trajala 30 dni od
objave v Uradnem listu RS, in sicer od 18. septembra do
vključno 18. oktobra 1998.

III
V času javne razgrnitve lahko k dokumentu podajo

svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne ose-
be, organizacije in skupnosti in le-te posredujejo Občini
Ljubno, Cesta v Rastke 12, Ljubno ob Savinji.

IV
V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava, in

sicer 22. septembra 1998 ob 19. uri, v prostorih Občine
Ljubno.

Št. 061-2/98
Ljubno, dne 31. avgusta 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Ljubno
Stanko Zagožen l. r.

LUČE

3093. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v
Občinski svet občine Luče in za volitve župana
Občine Luče

Na podlagi 19. in 20. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) in v
povezavi z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o
ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij (Uradni list
RS, št. 56/98) ter na podlagi 20. člena statuta Občine Luče
(Uradno glasilo občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno
in Luče, št. 1/95) je Občinski svet občine Luče na 32. redni
seji dne 14. 9. 1998 sprejel

O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve članov

v Občinski svet občine Luče in za volitve župana
Občine Luče

1. člen
Za volitve članov v Občinski svet občine Luče se določi

7 volilnih enot, v katerih se voli skupaj enajst članov občin-
skega sveta.

1. volilna enota oseba naselje Konjski vrh. V tej volilni
enoti se voli en član občinskega sveta.

2. volilna enota obsega naselje Krnica. V tej volilni
enoti se voli dva člana občinskega sveta.

3. volilna enota obsega naselje Luče. V tej volilni enoti
se voli tri člane občinskega sveta.

4. volilna enota obsega naselje Podveža. V tej volilni
enoti se voli en član občinskega sveta.

5. volilna enota obsega naselje Podvolovljek. V tej volil-
ni enoti se voli en član občinskega sveta.

6. volilna enota obsega naselje Raduha. V tej volilni
enoti se voli dva člana občinskega sveta.

7. volilna enota obsega naselje Strmec. V tej volilni
enoti se voli en član občinskega sveta.

Sedež volilnih enot je v Lučah, Luče 106, 3334 Luče.

2. člen
Za volitve župana Občine Luče je volilna enota območ-

je celotne Občine Luče.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 002-14/98
Luče, dne 15. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Luče
Alojz Selišnik l. r.

3094. Spremembo statuta Občine Luče

Na podlagi 9., 89. in 90. člena statuta Občine Luče
(Uradno glasilo občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno
in Luče, št. 1/95 in 1/96) je Občinski svet občine Luče na
32. redni seji dne 14. 9. 1998 sprejel
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S P R E M E M B O   S T A T U T A
Občine Luče

1. člen
Spremeni se prvi odstavek 19. člena, ki glasi:
Občinski svet ima enajst članov.

2. člen
Ta sprememba statuta začne veljati 1. 1. 1999.

Luče, dne 14. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Luče
Alojz Selišnik l. r.

MAJŠPERK

3095. Odlok o spremembah odloka o proračunu
Občine Majšperk za leto 1998

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/95) ter na podlagi 18. člena statuta Občine
Majšperk (Uradni list RS, št. 27/95 in 47/96), je Občinski
svet občine Majšperk na seji dne 10. 9. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine

Majšperk za leto 1998

1. člen
V odloku o proračunu Občine Majšperk za leto 1998

(Uradni list RS, št. 20/97), se 2. člen spremeni tako, da
glasi:

Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 1998
znašajo 522,298.000 tolarjev.

Spremembe višine prihodkov in odhodkov občinskega
proračuna so prikazane v bilanci prihodkov in odhodkov, ki
je sestavni del proračuna.

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

nem listu RS, uporabljati pa se začne z dnem sprejema na
občinskem svetu.

Št. 405-02-0001/98
Majšperk, dne 10. septembra 1998.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Majšperk

mag. Darinka Fakin l. r.

3096. Spremembe in dopolnitve statuta Občine
Majšperk

Na podlagi 29. in 64. člena zakona o lokalni samo-
upravi (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, 73/95 – odločba US, 9/96

– odločba US, 39/96 – odločba US, 44/96 – odl. US,
26/97, 70/97, 10/98) in 18. člena statuta Občine Majš-
perk je Občinski svet občine Majšperk na seji dne 10. 9.
1998 sprejel

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

Občine Majšperk

1. člen
V statutu Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 27/95,

47/96) se pod točko 4. nadzorni odbor črta besedilo 33. in
34. člena in nadomesti z novimi členi:

33. člen
Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne

porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe prora-

čunskih sredstev občine in njenih ožjih delov,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov prora-

čunskih sredstev.
V okviru te pristojnosti nadzorni odbor opravlja nasled-

nje naloge:
– pregleduje in proučuje pravne predpise in akte, s

katerimi so določeni nameni porabe javnih sredstev v
občini,

– proučuje obligacijske in finančne listine, ki nastajajo
ob porabi sredstev v občini,

– ugotavlja skladnost ravnanja s pravnimi predpisi ter
gospodarnost in namenskost trošenja sredstev in njihov uči-
nek glede na opredeljeni cilj,

– izdeluje nadzorstveni zapisnik in poročila,
– obravnava pripombe strank v postopkih nadzora,
– sprejema poročila, mnenja in priporočila oziroma

predloge ukrepov nadzorovanim osebam,
– obvešča pristojne organe občine in predlaga ukrepe

iz njihove pristojnosti,
– obvešča javnost o ugotovitvah.
Nadzorni odbor ima pravico in dolžnost biti seznanjen s

celotnim premoženjsko-pravnim in finančnim poslovanjem
občine. Nadzorni odbor ima pravico poslovanje pregledovati
in presojati s stališča zakonitosti, namenskosti in smotrnosti
ter ima pravico zahtevati revizije pri pristojnih organih ter
podati prijavo zaradi suma storitve prekrška ali suma storitve
kaznivega dejanja.

Nadzorni odbor oziroma njegovi člani so pri izvajanju
pristojnosti in nalog, ki so opredeljene s tem statutom, sa-
mostojni in neodvisni.

34. člen
Nadzorni odbor šteje tri člane, ki jih imenuje in razrešu-

je občinski svet.
Občinski svet imenuje člane nadzornega odbora na

predlog članov sveta.
Člani nadzornega odbora so izvoljeni, če je za vsakega

izmed njih glasovala večina članov občinskega sveta.
Za člane nadzornega odbora ne morejo biti imenovani

člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani svetov ožjih
delov občine, tajnik občine, delavci občinske uprave, člani
poslovodstev organizacij, ki so uporabniki proračunskih sred-
stev.

2. člen
Za 34. členom se dodajo novi 34.a, 34.b, 34.c, 34.č,

34.d, 34.e, 34.f., 34.h., 34.g, 34.i, 34.j, 34.k in 34.l člen.
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34.a člen
Za člana nadzornega odbora je lahko imenovana ose-

ba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je občan Občine Majšperk in ima slovensko držav-

ljanstvo,
– ima najmanj srednjo strokovno izobrazbo,
– da ni bil obsojen za kaznivo dejanje, ki je po zakonu

ovira za sklenitev delovnega razmerja v državnih organih in
organih lokalnih skupnosti.

34.b člen
Mandat članov nadzornega odbora traja kot mandat

članov občinskega sveta z možnostjo ponovnega imenova-
nja.

Članstvo v nadzornem odboru preneha, če član nad-
zornega odbora:

– odstopi,
– nastopijo razlogi, ko članstvo ni več možno,
– izda poslovno tajno v zvezi z delom nadzornega od-

bora,
– iz drugih utemeljenih razlogov.

34.c člen
O razrešitvi člana nadzornega odbora odloča občinski

svet.
Predlog za razrešitev poda član nadzornega odbora,

nadzorni odbor, župan, občinski svet ali član občinskega
sveta.

Občinski svet razreši člana nadzornega odbora, če v
postopku razrešitve ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za razre-
šitev iz prejšnjega člena statuta.

34.č člen
Delo v nadzornem odboru je nepoklicno.
Člani nadzornega odbora imajo pravico do nagrade za

svoje delo, skladno s predpisom občinskega sveta, s kate-
rim so določene pravice do nadomestil in nagrad nepoklic-
nim funkcionarjem.

34.d člen
Konstitutivno sejo nadzornega odbora skliče predsed-

nik občinskega sveta. Nadzorni odbor izmed svojih članov
izvoli predsednika.

Nadzorni odbor sprejema odločitve na svoji seji z veči-
no glasov navzočih članov. Odbor veljavno sklepa, če je na
seji navzočih večina članov.

Predsednik predstavlja nadzorni odbor in zastopa nje-
gove ugotovitve, mnenja, priporočila in predloge pred orga-
ni občine in nadzorovanih oseb, podpisuje pisne odpravke
nadzornega odbora, organizira delo in strokovno pomoč ter
pripravlja in vodi seje.

Predsednik lahko za opravljanje posameznih nalog ali
za nadomeščanje v času svoje odsotnosti pooblasti drugega
člana nadzornega odbora.

Župan se ima pravico udeleževati sej nadzornega od-
bora razen v primeru, če nadzorni odbor ne odloči drugače.

34.e člen
Nadzorni odbor sprejme poslovnik o svojem delu, s

katerim določi organizacijo svojega dela in dolžnosti pred-
sednika in članov pri izvajanju nadzora, postopek nadzora,
način odločanja, dokumentacijo oziroma evidentiranje dela
nadzornega odbora.

Poslovnik nadzornega odbora mora biti v skladu s tem
statutom.

34.f člen
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzorne-

ga odbora zagotavljata župan in občinski urad. Posamezne
posebne strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec,
ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet.

Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v
občinskem proračunu iz sredstev za delo občinskih organov
in občinskega urada.

Odredbodajalec za stroške nadzornega odbora je
župan.

34.h člen
Nadzorni odbor opravlja redne in izredne nadzore.
V okviru rednega nadzora odbor vsako leto preverja:
– skladnost predloga zaključnega računa s proraču-

nom in odločitvami občinskega sveta,
– skladnost finančnih načrtov uporabnikov proračun-

skih sredstev po programu,
– pravilnost in gospodarnost razpolaganja z občinskim

premoženjem.

34.g člen
Nadzorni odbor opravlja izredne nadzore po lastni pre-

soji, na zahtevo župana ali pet članov občinskega sveta.
Kadar odbor opravlja izredni nadzor, mora o tem obve-

stiti organ občine oziroma tistega, pri katerem namerava
opraviti nadzor, najkasneje osem dni pred izvedbo nadzora.

Župan in občinski svet imata pravico zahtevati od nad-
zornega odbora, da opravi nadzor pri posameznem uporab-
niku ali skupini uporabnikov proračunskih sredstev. Zahte-
va, ki jo poda župan ali občinski svet za izredni nadzor, mora
biti obrazložena.

34.i člen
Nadzorni odbor v okviru nadzora in v skladu s svojimi

pristojnostmi sprejme poročilo, lahko pa sprejema tudi pri-
poročila in predloge.

34.j člen
Dokončni akt nadzornega odbora je poročilo.
Poročilo mora nadzorni odbor pripraviti po vsakem

rednem ali izrednem nadzoru in ga poslati občinskemu
svetu in županu. Nadzorni odbor predstavi poročilo občin-
skemu svetu.

Poročilo mora obsegati podatke o samem poteku nad-
zora, ugotovitvah in rezultatih nadzora.

Občinski organi so dolžni upoštevati mnenja, priporo-
čila in predloge nadzornega odbora in so v skladu s svojimi
pristojnostmi dolžni storiti vse za zagotovitev spoštovanja
aktov odbora.

34.k člen
Organi občine, občinski urad, zavodi, podjetja, skladi

in drugi uporabniki proračunski sredstev (v nadaljnjem bese-
dilu: stranke v postopku) so dolžni nadzornemu odboru omo-
gočiti nadzor.

Stranka ima pravico izraziti svoje mnenje in ugovarjati
ugotovitvam nadzornega odbora. Stranka mora svoje mne-
nje ali ugovor posredovati nadzornemu odboru v roku 15 dni
po prejemu ugotovitve nadzornega odbora.

Na zahtevo stranke lahko nadzorni odbor iz upraviče-
nih razlogov roke tudi podaljša.

Nadzorni odbor o postopku nadzora in svoji zahtevi
obvesti župana in občinski svet. V primeru, da nadzorovana
stranka svojih dolžnosti ne izvrši, nadzorni odbor lahko zah-
teva posredovanje župana.
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V primeru neupoštevanja odločitev nadzornega odbora
so občinski organi dolžni zahtevati izvedbo postopkov razre-
šitve članov poslovodstev uporabnikov proračunskih sred-
stev oziroma jih razrešiti, če so pristojni za njihovo imenova-
nje, izvesti disciplinske postopke zoper odgovorne delavce,
zahtevati postopanje pristojne inšpekcije, računskega sodi-
šča ali drugega organa.

34.l člen
Nadzorni odbor lahko obvešča javnost o ugotovitvah

nadzora. Pri obveščanju javnosti mora upoštevati uradne in
poslovne skrivnosti nadzorovanih ter dostojanstvo, dobro
ime in integriteto posameznikov. Nadzorni odbor sme obve-
stiti javnost o svojih ugotovitvah šele takrat, ko je njegovo
poročilo dokončno in ga potrdi občinski svet.

Obveščanje javnosti nadzornega odbora je zagotovlje-
no s končnim letnim poročilom ob zaključnem računu ob-
činskega proračuna za preteklo leto.

3. člen
Spremeni se besedilo 53. člena in glasi:
Predstojnik občinske uprave je župan, delo občinske

uprave pa neposredno vodi tajnik občine oziroma njegov
namestnik, ki ju imenuje in razrešuje župan.

4. člen
Doda se novi 53.a člen in glasi:
Občina ne more opravljati za drugo občino nalog, ki so

po zakonu ali drugem predpisu naloge občinske uprave.
Občina se lahko odloči ustanoviti enega ali več orga-

nov skupne občinske uprave.
Organ skupne občinske uprave je ustanovljen, ko splo-

šni akt o njegovi ustanovitvi, na skupen predlog županov
občin, sprejmejo občinski sveti.

5. člen
Spremeni se besedilo 63. člena in glasi:
O sporih o pristojnosti med delavci občinske uprave

odloča župan.
O izločitvi zaposlenega v občinski upravi pri vodenju

upravnega postopka odloča tajnik občine.

6. člen
V 86. členu se doda novi četrti odstavek, ki glasi:
Odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta

lahko predloži vsak posamezni član občinskega sveta, razen
proračuna in zaključnega računa proračuna ter drugih ak-
tov, za katere je po tem statutu določeno, da jih sprejme
občinski svet na predlog župana.

7. člen
Spremeni se besedilo prvega odstavka 32. člena in

glasi:
Občina ima dva podžupana.

8. člen
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Majšperk zač-

nejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije razen 3. člena, ki se prične uporabljati s konstituira-
njem novih občinskih organov po rednih volitvah v letu 1998.

Št. 015-02-0001/98
Majšperk, dne 10. septembra 1998.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Majšperk

mag. Darinka Fakin l. r.

3097. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v
občinski svet in za volitve župana Občine
Majšperk

Na podlagi 20. in 22. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) in
18. člena statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št.
27/95, 47/96) je Občinski svet občine Majšperk na seji
dne 10. 9. 1998 sprejel

O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve članov

v občinski svet in za volitve župana
Občine Majšperk

1. člen
Za volitve članov v Občinski svet občine Majšperk se

določita dve volilni enoti, v katerih se voli skupno štirinajst
članov sveta.

1. volilna enota obsega območje Krajevne skupnosti
Majšperk z naselji:

– Breg, Jelovice, Koritno, Lešje, Majšperk, Medved-
ce, Naraplje, Planjsko, Preša, Sestrže, Sitež, Skrblje, Spod-
nja Sveča in Stanečka vas.

V volilni enoti se voli osem članov občinskega sveta.

2. volilna enota obsega območje Krajevne skupnosti
Ptujska Gora in območje Krajevne skupnosti Stoperce z
naselji:

– Bolečka vas, Doklece, Dol pri Stopercah, Grdina,
Janški vrh, Kupčinji vrh, Podlože, Ptujska Gora, Slape, Sto-
govce, Stoperce in Zgornja Sveča.

V volilni enoti se voli šest članov občinskega sveta.

2. člen
Za volitve župana je volilna enota območje celotne

Občine Majšperk.

3. člen
Ta odlok začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

določitvi volilnih enot v Občini Majšperk (Uradni vestnik ob-
čin Ormož in Ptuj, št. 20/94).

Št. 006-07-0001/98
Majšperk, dne 10. septembra 1998.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Majšperk

mag. Darinka Fakin l. r.

3098. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v
občinski svet in za volitve župana v
novoustanovljeni Občini Žetale

Na podlagi 5. člena zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih obmo-
čij (Uradni list RS, št. 56/98), 20. in 21. člena zakona o
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in
70/95) in 18. člena statuta Občine Majšperk (Uradni list
RS, št. 27/95, 47/96) je Občinski svet občine Majšperk na
seji dne 10. 9. 1998 sprejel
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O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve članov

v občinski svet in za volitve župana
v novoustanovljeni Občini Žetale

1. člen
Za volitve članov v Občinski svet občine Žetale se

določi pet volilnih enot, v katerih se voli skupno sedem
članov sveta.

1. Volilna enota obsega naselje Čermožiše.
V volilni enoti se voli dva člana občinskega sveta.

2. Volilna enota obsega naselje Dobrina.
V volilni enoti se voli enega člana občinskega sveta.

3. Volilna enota obsega naselje Kočice.
V volilni enoti se voli enega člana občinskega sveta.

4. Volilna enota obsega naselje Nadole.
V volilni enoti se voli enega člana občinskega sveta.

5. Volilna enota obsega naselje Žetale.
V volilni enoti se voli dva člana občinskega sveta.

2. člen
Za volitve župana je volilna enota območje celotne

Občine Žetale.

3. člen
Ta odlok začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

določitvi volilnih enot v Občini Majšperk (Uradni vestnik ob-
čin Ormož in Ptuj, št. 20/94).

Št. 006-07-0002/98
Majšperk, dne 10. septembra 1998.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Majšperk

mag. Darinka Fakin l. r.

3099. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
sestavi in načinu volitev organov krajevnih
skupnosti v Občini Majšperk

Na podlagi 19.a člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl.
US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna
razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97
in 10/98) in 18. člena statuta Občine Majšperk (Uradni list
RS, št. 27/95, 47/96) je Občinski svet občine Majšperk na
seji dne 10. 9. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o sestavi
in načinu volitev organov krajevnih skupnosti

v Občini Majšperk

1. člen
V odloku o sestavi in načinu volitev organov krajevnih

skupnosti v Občini Majšperk (Uradni list RS, št. 62/95) se
spremeni besedilo 2. člena in glasi:

Krajevna skupnost Majšperk
Svet krajevne skupnosti šteje enajst članov in ima

6 volilnih enot.
1. volilna enota Majšperk

in Stanečka vas – trije člani
2. volilna enota Koritno in Lešje – en član
3. volilna enota Breg – dva člana
4. volilna enota Preša, Skrblje in

Sp. Sveča – en član
5. volilna enota Sestrže in Medvedce – dva člana
6. volilna enota Naraplje, Planjsko,

Sitež in Jelovice – dva člana

Krajevna skupnost Ptujska gora
Svet krajevne skupnosti Ptujska Gora šteje enajst čla-

nov in ima 7 volilnih enot.
1. volilna enota Ptujska Gora – trije člani
2. volilna enota Bolečka vas – en član
3. volilna enota Doklece – en član
4. volilna enota Podlože – dva člana
5. volilna enota Stogovci – dva člana
6. volilna enota Slape – en član
7. volilna enota Janški vrh – en član

Krajevna skupnost Stoperce
Svet krajevne skupnosti Stoperce šteje enajst članov in

ima 5 volilnih enot.
1. volilna enota Dol pri Stopercah – en član
2. volilna enota Grdina – dva člana
3. volilna enota Kupčinji vrh – dva člana
4. volilna enota Stoperce – štirje člani
5. volilna enota Zgornja Sveča – dva člana

V 5. členu se črtajo besede: »v posameznem volilnem
okraju« in nadomestijo z besedami: »v posamezni volilni
enoti«.

3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejema na seji občin-

skega sveta in se objavi v Uradnem listu RS.

Št. 006-070002/98
Majšperk, dne 10. septembra 1998.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Majšperk

mag. Darinka Fakin l. r.

3100. Odlok o podelitvi naziva Častni občan Občine
Majšperk

Občinski svet občine Majšperk je na podlagi 15. člena
odloka o priznanjih Občine Majšperk (Uradni list RS, št.
56/97) in 18. člena statuta Občine Majšperk (Uradni list
RS, št. 27/95, 47/96) na seji dne 10. 9. 1998 sprejel

O D L O K
o podelitvi naziva Častni občan Občine Majšperk

1. člen
S tem odlokom se podeli naziv Častni občan Občine

Majšperk prim. dr. sc. Maksu Penu, dr. med..
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2. člen
Naziv Častni občan Občine Majšperk se podeli za za-

gotavljanje osnovnega zdravstvenega varstva prebivalcem
na območju Občine Majšperk ter za trajne uspehe na po-
dročju medicinske znanosti.

3. člen
Podelitev naziva Častni občan Občine Majšperk bo

20. septembra 1998 na osrednji prireditvi ob drugem ob-
činskem prazniku Občine Majšperk.

4. člen
Ta odlok stopi v veljavo z dnem sprejetja na seji Občin-

skega sveta občine Majšperk.

Št. 032-04-0003/98
Majšperk, dne 10. septembra 1998.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Majšperk

mag. Darinka Fakin l. r.

3101. Sklep o imenovanju volilne komisije v
novoustanovljeni Občini Žetale

Na podlagi 38. in 117. 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. 44/96) in 18.
člena statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 27/95,
47/96) je Občinski svet občine Majšperk na seji dne
10. septembra 1998 sprejel

S K L E P
o imenovanju volilne komisije v novoustanovljeni

Občini Žetale

1. člen

 V občinsko volilno komisijo Občine Žetale se imenu-
jejo:

1. Predsednica – Krivec Irena, Žetele 8 B, 2289
Žetale,
namestnica – Kolar Helena, Žetale 78, 2289
Žetale.

2. Član – Letonja Janez, Žetale 57, 2289 Žetale,
namestnik – Gajšek Jožef, Žetale 60, 2289
Žetale.

3. Član – Jazbec Berta, Žetale 14 A, 2289 Žetale,
namestnik – Hohnec Anton, Nadole 16, 2289
Žetale.

4. Član – Jazbec Štefka, Žetale 12 A, 2289 Žetale,
namestnik – Štraus Milan, Dobrina 60, 2289
Žetale.

2. člen
Sedež volilne komisije je v Žetalah št. 1, pošta 2289

Žetale.

3. člen
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 032-04-0002/98
Majšperk, dne 10. septembra 1998.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Majšperk

mag. Darinka Fakin l. r.

MEDVODE

3102. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov
občinskega sveta in župana Občine Medvode

Na podlagi 22. in 117. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) ter
17. in 19. člena statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št.
34/95 in 47/95) je Občinski svet občine Medvode na
42. seji dne 15. 9. 1998 sprejel

O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve članov

občinskega sveta in župana Občine Medvode

1. člen
Za izvedbo volitev članov Občinskega sveta občine

Medvode se določijo 3 volilne enote, v katerih se skupno
voli triindvajset članov občinskega sveta.

1. volilna enota obsega območje Krajevne skupnosti
Smlednik, Krajevne skupnosti Pirniče in Krajevne skupnosti
Zbilje. Voli se osem članov občinskega sveta.

2. volilna enota obsega območje Krajevne skupnosti
Medvode in Krajevne skupnosti Senica. Voli se sedem
članov občinskega sveta.

3. volilna enota obsega območje Krajevne skupnosti
Preska, Krajevne skupnosti Trnovec-Topol, Krajevne skup-
nosti Sora, Krajevne skupnosti Vaše-Goričane. Voli se osem
članov občinskega sveta.

2. člen
Za volitve župana je volilna enota območje celotne

Občine Medvode.

3. člen
Volitve v občinski svet in volitve župana vodi in izvaja

Volilna komisija občine Medvode.

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

nem listu Republike Slovenije in se uporablja za izvedbo
volitev članov občinskega sveta in župana v letu 1998.

5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati sklep o

določitvi volilnih enot za izvedbo volitev v občinski svet in
volitev župana v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 68/94).

Št. 2215/98
Medvode, dne 15. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Medvode

Mitja Ljubeljšek l. r.
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MEŽICA

3103. Sklep o razrešitvi in imenovanju predsednice
občinske volilne komisije

Na podlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) ter.
16. člena statuta Občine Mežica (MUV, št. 7/95) je Občin-
ski svet občine Mežica na 5. izredni seji dne 14. 9. 1998
sprejel naslednji

S K L E P

I
Občinski svet razrešuje predsednico občinske volilne

komisije Marijo Praper, Podjunska 12, Mežica in sicer zara-
di njenega odstopa.

II
Občinski svet imenuje novo predsednico občinske vo-

lilne komisije, Metko Steblovnik, dipl. jur., Ob Šumcu 3,
Mežica.

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

nem listu RS.

Št. 006-01-1/98
Mežica, dne 14. septembra 1998.

Podpredsednik
Občinskega sveta

občine Mežica
Zoran Mlakar l. r.

3104. Sklep o razrešitvi in imenovanju članice
občinske volilne komisije

Na podlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) ter 16.
člena statuta Občine Mežica (MUV, št. 7/95) je Občinski
svet občine Mežica na 5. izredni seji dne 14. 9. 1998
sprejel naslednji

S K L E P

I
Občinski svet razrešuje članico občinske volilne komi-

sije Irmo Rebula, Leška 5 b, Mežica in sicer zaradi njenega
odstopa.

II
Občinski svet imenuje novo članico občinske volilne

komisije, Cvetko Žlebnik, Trg 4. aprila 6, Mežica.

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

nem listu RS.

Št. 006-01-1/98
Mežica, dne 14. septembra 1998.

Podpredsednik
Občinskega sveta

občine Mežica
Zoran Mlakar l. r.

3105. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Mežica

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) in 16. člena statuta Občine
Mežica (MUV, št 7/95) je Občinski svet občine Mežica na
5. izredni seji dne 14. 9. 1998 sprejel

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

lokalne volitve v Občini Mežica

I
S tem sklepom se določijo kriteriji za delno povrnitev

stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Me-
žica.

II
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne

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

Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo
preseči 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v
občini. Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne
kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira,
lahko povečajo še za 20 tolarjev na posameznega volilnega
upravičenca v občini.

III
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za

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

IV
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upra-

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

Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata
na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov
v višini 60 tolarjev za dobljeni glas le na 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 Ob-
čine Mežica v roku 30 dni po predložitvi poročila občinske-
mu svetu in računskemu sodišču.

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

nem listu RS.

Št. 006-01-2/98
Mežica, dne 14. septembra 1998.

Podpredsednik
Občinskega sveta

občine Mežica
Zoran Mlakar l. r.
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NOVO MESTO

3106. Odlok o določitvi volilne enote za volitve članov
Občinskega sveta mestne občine Novo mesto

Na podlagi 22. in 117. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 in 70/95)
ter 6. člena zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njiho-
vih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94,73/94 –
odločba US in 73/95 – odločba US, 56/98) ter 17. člena
statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št.
13/95, 37/95, 8/96, 23/96, 68/96 in 58/98) je Občin-
ski svet mestne občine Novo mesto na 39. seji dne 10. 9.
1998 sprejel

O D L O K
o določitvi volilne enote za volitve članov

Občinskega sveta mestne občine Novo mesto

1. člen
S tem odlokom se določa volilna enota za volitve čla-

nov Občinskega sveta mestne občine Novo mesto.

2. člen
Za volitve članov Občinskega sveta mestne občine No-

vo mesto se določi ena volilna enota, v kateri se voli skupno
dvaintrideset članov občinskega sveta. Člani občinskega
sveta se volijo po proporcionalnem načelu.

3. člen
Volilna enota za volitve članov občinskega sveta je

celotno območje Mestne občine Novo mesto, določeno z
zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi
občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št.
56/98).

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 012-104/98-12
Novo mesto, dne 10. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

3107. Odlok o določitvi volilne enote za volitve članov
Občinskega sveta občine Dolenjske Toplice

Na podlagi 22. in 117. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 in 70/95)
ter 6. člena zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njiho-
vih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94, 73/94 –
odločba US in 73/95 – odločba US, 56/98) ter 17. člena
statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št.
13/95, 37/95, 8/96, 23/96, 68/96 in 58/98) je Občin-
ski svet mestne občine Novo mesto na 39. seji dne 10. 9.
1998 sprejel

O D L O K
o določitvi volilne enote za volitve članov

Občinskega sveta občine Dolenjske Toplice

1. člen
S tem odlokom se določa volilna enota za volitve čla-

nov Občinskega sveta občine Dolenjske Toplice.

2. člen
Za volitve članov Občinskega sveta občine Dolenjske

Toplice se določi ena volilna enota, v kateri se voli skupno
dvanajst članov občinskega sveta. Člani občinskega sveta
se volijo po proporcionalnem načelu.

3. člen
Volilna enota za volitve članov občinskega sveta je

celotno območje Občine Dolenjske Toplice, določeno z
zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi
občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št.
56/98).

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 012-105/98-12
Novo mesto, dne 10. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

3108. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov
Občinskega sveta občine Mirna Peč

Na podlagi 22. in 117. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 in 70/95)
ter 6. člena zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njiho-
vih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94, 73/94 –
odločba US in 73/95 – odločba US, 56/98) ter 17. člena
statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št.
13/95, 37/95, 8/96, 23/96, 68/96 in 58/98) je Občin-
ski svet mestne občine Novo mesto na 39. seji dne 10. 9.
1998 sprejel

O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve članov

Občinskega sveta občine Mirna Peč

1. člen
S tem odlokom se določajo volilne enote za volitve

članov Občinskega sveta občine Mirna Peč.

2. člen
Za volitve članov Občinskega sveta občine Mirna Peč

se določi pet volilnih enot, v kateri se voli skupno deset
članov občinskega sveta. Člani občinskega sveta se volijo
po večinskem načelu.

3. člen
V 1. volilni enoti se voli tri člane.
Ta volilna enota obsega naselja oziroma ulice Mirna

Peč – Ivanja vas, Češence, Prisojna pot, Rožna ulica, Vihre,
Rogovila, Trg, Grč Vrh, Golobinjek, Dolenji Podboršt, Gore-
nji Podboršt, Malenska vas.
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V 2. volilni enoti se voli tri člane.
Ta volilna enota obsega naselja oziroma ulice Mirna

Peč – Postaja, Marof, Čemše, Veliki Kal, Mali Kal, Orklje-
vec, Selo pri Zagorici, Globočdol, Dolenja vas pri Mirni
Peči, Šentjurij na Dolenjskem, Poljane pri Mirni Peči, Hmelj-
čič, Hrastje pri Mirni Peči.

V 3. volilni enoti se voli dva člana.
Ta volilna enota obsega naselja Jablan, Goriška vas,

Vrhovo pri Mirni Peči, Mali Vrh, Mirna Peč – Šranga.
V 4. volilni enoti se voli en član.
Ta volilna enota obsega naselja Gorenji Globodol, Sred-

nji Globodol, Dolenji Globodol.
V 5. volilni enoti se voli en član.
Ta volilna enota obsega naselja Biška vas, Jelše, Vrh-

peč in Jordankal.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 012-107/98-12
Novo mesto, dne 10. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

3109. Odlok o določitvi volilne enote za volitve članov
Občinskega sveta občine Žužemberk

Na podlagi 22. in 117. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 in 70/95)
ter 6. člena zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njiho-
vih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94, 73/94 –
odločba US in 73/95 – odločba US, 56/98) ter 17. člena
statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št.
13/95, 37/95, 8/96, 23/96, 68/96 in 58/98) je Občin-
ski svet mestne občine Novo mesto na 39. seji dne 10. 9.
1998 sprejel

O D L O K
o določitvi volilne enote za volitve članov

Občinskega sveta občine Žužemberk

1. člen
S tem odlokom se določa volilna enota za volitve čla-

nov Občinskega sveta občine Žužemberk.

2. člen
Za volitve članov Občinskega sveta občine Žužemberk

se določi ena volilna enota, v kateri se voli skupno petnajst
članov občinskega sveta. Člani občinskega sveta se volijo
po proporcionalnem načelu.

3. člen
Volilna enota za volitve članov občinskega sveta je

celotno območje Občine Žužemberk, določeno z zakonom
o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter
o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 56/98).

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 012-106/98-12
Novo mesto, dne 10. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

3110. Sklep o določitvi števila članov svetov krajevnih
skupnostih v Mestni občini Novo mesto

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, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97,
70/97 in 10/98) in 17. člena statuta Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 8/96, 23/96,
68/96 in 58/98) je Občinski svet mestne občine Novo
mesto na 39. seji dne 10. 9. 1998 sprejel

S K L E P
o določitvi števila članov svetov krajevnih

skupnosti v Mestni občini Novo mesto

1. člen
S tem sklepom se določi število članov svetov krajevnih

skupnosti v Mestni občini Novo mesto.

2. člen
Svet krajevne skupnosti Bršljin šteje sedem članov.
Svet krajevne skupnosti Center šteje sedem članov.
Svet krajevne skupnosti Drska šteje sedem članov.
Svet krajevne skupnosti Gotna vas šteje sedem članov.
Svet krajevne skupnosti Ločna – Mačkovec šteje se-

dem članov.
Svet krajevne skupnosti Mestne njive šteje sedem čla-

nov.
Svet krajevne skupnosti Majde Šilc šteje sedem čla-

nov.
Svet krajevne skupnosti Regrča vas šteje sedem čla-

nov.
Svet krajevne skupnosti Šmihel šteje sedem članov.
Svet krajevne skupnosti Žabja vas šteje sedem članov.
Svet krajevne skupnosti Kandija – Grm šteje sedem

članov.
Svet krajevne skupnosti Bela Cerkev šteje sedem

članov.
Svet krajevne skupnosti Gabrje šteje sedem članov.
Svet krajevne skupnosti Mali Slatnik šteje devet članov.
Svet Krajeven skupnosti Podgrad šteje sedem članov.
Svet krajevne skupnosti Prečna šteje osem članov.
Svet krajevne skupnosti Uršna sela šteje sedem članov.
Svet krajevne skupnosti Bučna vas šteje devet članov.
Svet krajevne skupnosti Birčna vas šteje trinajst članov.
Svet krajevne skupnosti Brusnice šteje šestnajst članov.
Svet krajevne skupnosti Dolž šteje sedem članov.
Svet krajevne skupnosti Otočec šteje trinajst članov.
Svet krajevne skupnosti Stopiče šteje trinajst članov.
Svet krajevne skupnosti Straža šteje trinajst članov.
Svet krajevne skupnosti Šmarjeta šteje trinajst članov.

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

nem listu Republike Slovenije.
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Št. 023-01-13/96-12
Novo mesto, dne 10. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

3111. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Mestni občini
Novo mesto

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št 62/94 in 17/97) in 17. člena statuta Mestne
občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95,
8/96, 23/96, 68/96 in 58/98), je Občinski svet mestne
občine Novo mesto na 39. seji dne 10. 9. 1998 sprejel

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

lokalne volitve v Mestni občini Novo mesto

I
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev

stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini
Novo mesto.

II
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne

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

Stroški volilne kampanje za župana ne smejo preseči
40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne kampa-
nje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira, lahko po-
večajo še za 20 tolarjev na posameznega volilnega upravi-
čenca 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 volil-
ne kampanje v višini 60 tolarjev za dobljeni glas, pri čemer
skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska
porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila mestnemu sve-
tu in računskemu sodišču.

IV
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upra-

vičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% 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 na dobljeni glas le na osnovi 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 Mest-

ne občine Novo mesto v roku 30 dni po predložitvi poročila
mestnemu svetu in računskemu sodišču.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 008-3/98-12
Novo mesto, dne 10. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

3112. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
mestne občine Novo mesto

Na podlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št 72/93, 9/94, 33/94 in 70/95) ter 17.
člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št.
13/95, 37/95, 8/96, 23/96, 68/96 in 58/98), je Občin-
ski svet mestne občine Novo mesto na 39. seji dne 10. 9.
1998 sprejel

S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije mestne

občine Novo mesto

1
V Občinsko volilno komisijo mestne občine Novo me-

sto se imenuje:
za predsednika: Franci Cvelbar, roj. 1938, Novo mes-

to, Šegova ulica 20,
za namestnika predsednika: Anton Šporar, roj. 1948,

Novo mesto, Cesta brigad 34,
za člana: Franci Juršič, roj. 1956, Novo mesto, Šego-

va ulica 3.
za namestnika člana: Nada Jakše, roj. 1967, Novo

mesto, Ob Težki vodi 29,
za člana: Vladimir Gačnik, roj. 1960, Novo mesto,

Ulica Slavka Gruma 58,
za namestnika člana: Irena Kulovec, roj. 1962, Straža,

Gaj 15,
za člana: Miloš Šuštar, roj. 1958, Novo mesto, Gotna

vas 17,
za namestnika člana: Janez Rifelj, roj. 1954, Lešni-

ca 4.

2
Sedež volilne komisije je v Novem mestu, Novi trg 6.

3
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 108-5/98-12
Novo mesto, dne 10. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.
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3113. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
občine Dolenjske Toplice

Na podlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št 72/93, 9/94, 33/94 in 70/95) ter 17.
člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št.
13/95, 37/95, 8/96, 23/96, 68/96 in 58/98), je Občin-
ski svet mestne občine Novo mesto na 39. seji dne 10. 9.
1998 sprejel

S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije občine

Dolenjske Toplice

1
V Občinsko volilno komisijo občine Dolenjske Toplice

se imenuje:
za predsednika: Tomislav Kocuvan, roj. 1951, Novo

mesto, Košenice 10,
za namestnika predsednika: Anica Novina, roj. 1963,

Dolenje Gradišče 6,
za člana: Anton Bertole, roj. 1937, Dolenjske Toplice,

Pod Cvingerjem 6,
za namestnika člana: Jože Černe, roj. 1976, Stare

žage 18,
za člana: Jože Kren, roj. 1969, Dolnje Sušice 5,
za namestnika člana: Anita Picelj, roj. 1973, Podturn

pri Dolenjskih Toplicah 27a,
za člana: Dejan Klančičar, roj. 1965, Dolenjske Top-

lice, Ob Sušici 8,
za namestnika člana: Anton Strniša, roj. 1959, Dolen-

jske Toplice, Zdraviliški trg 15.

2
Sedež volilne komisije je v Novem mestu, Novi trg 6.

3
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 108-6/98-12
Novo mesto, dne 10. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

3114. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
občine Mirna Peč

Na podlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št 72/93, 9/94, 33/94 in 70/95) ter 17.
člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št.
13/95, 37/95, 8/96, 23/96, 68/96 in 58/98), je Občin-
ski svet mestne občine Novo mesto na 39. seji dne 10. 9.
1998 sprejel

S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije občine

Mirna Peč

1
V Občinsko volilno komisijo Občine Mirna Peč se ime-

nuje:

za predsednico: Marjanca Majster, roj. 1954, Novo
mesto, Ulica Slavka Gruma 8,

za namestnika predsednice: Nataša Plavec, roj. 1975,
Mirna Peč, Postaja 72,

za člana: Alojz Kastelic, roj. 1948, Biška vas 40,
za namestnika člana: Marija Primc, roj. 1973, Mirna

Peč, Marof 17,
za člana: Vida Muhič, roj. 1968, Orkljevec 1,
za namestnika člana: Florijan Lužar, roj. 1934, Mirna

Peč, Marof 9,
za člana: Irena Mežan, roj. 1959, Mirna Peč, Šran-

ga 2,
za namestnika člana: Jožef Pungerčar, roj. 1937, Mir-

na Peč, Rožna ulica 16.

2
Sedež volilne komisije je v Novem mestu, Novi trg 6.

3
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 108-7/98-12
Novo mesto, dne 10. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

3115. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
občine Žužemberk

Na podlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št 72/93, 9/94, 33/94 in 70/95) ter 17.
člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št.
13/95, 37/95, 8/96, 23/96, 68/96 in 58/98), je Občin-
ski svet mestne občine Novo mesto na 39. seji dne 10. 9.
1998 sprejel

S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije občine

Žužemberk

1
V Občinsko volilno komisijo občine Žužemberk se ime-

nuje:
za predsednico: Dragica Papež, roj. 1954, Ljubljana,

Opekarska ulica 5,
za namestnico predsednice: Marija Breceljnik, roj.

1956, Hinje 14,
za člana: Dragutin Podolski, roj. 1948, Žužemberk,

Grajski trg 40,
za namestnika člana: Feliks Mrvar, roj. 1970,

Žužemberk, Cvibelj 17,
za člana: Franci Hrovat, roj. 1957, Podgozd 3a,
za namestnika člana: Jožef Ban, roj. 1948, Dvor 47,
za člana: Marjeta Zupančič, roj. 1959, Žužemberk,

Trške njive 39,
za namestnika člana: Marija Gnidovec, roj. 1932, Dolj-

ni Ajdovec 12.

2
Sedež volilne komisije je v Novem mestu, Novi trg 6.
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3
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 108-8/98-12
Novo mesto, dne 10. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

PIRAN

3116. Odlok o določitvi volilnih enot za izvedbo
lokalnih volitev v Občinski svet občine Piran na
volitvah v letu 1998

Na podlagi 33. člena statuta o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba
US, 57/94 in 14/95) in 38. člena statuta Občine Piran
(Uradne objave, št. 8/95, Uradni list RS, št. 7/96 in Uradne
objave, št. 45/97)

R A Z G L A Š A M

Odlok o določitvi volilnih enot za izvedbo lokalnih voli-
tev v Občinski svet Občine Piran na volitvah v letu 1998, ki
ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na seji dne 17. 9.
1998.

Župan
Občine Piran

Franko Fičur l. r.

Na podlagi 20., 22. in 23. člena zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 in
70/95) in 19. člena statuta Občine Piran (Uradni objave, št.
8/95, 45/97 in Uradni list RS, št. 7/96), je Občinski svet
občine Piran na seji dne 17. 9. 1998 sprejel

O D L O K
o določitvi volilnih enot za izvedbo lokalnih

volitev v Občinski svet občine Piran na volitvah v
letu 1998

1. člen
Na lokalnih volitvah v Občini Piran v letu 1998, se v

Občinski svet občine Piran izvoli petindvajset članov, od teh
trije člani predstavniki italijanske samoupravne narodne skup-
nosti Piran.

2. člen
Za izvedbo lokalnih volitev v Občinski svet občine Piran

se oblikujejo 4 volilne enote:
1. volilna enota za območje Krajevne skupnosti Piran.

V volilni enoti se izvoli šest članov občinskega sveta,
2. volilna enota za območje Krajevne skupnosti Porto-

rož, Strunjan ter del dela Krajevne skupnosti Lucija, in sicer
prostorski okoliš št. 0042 in 0054. V volilni enoti se izvoli
pet članov občinskega sveta,

3. volilna enota za območje Krajevne skupnosti Lucije
s prostorskimi okoliši št. 0043, 0044, 0045, 0046, 0051,
0053, 0047, 0048, 0049, 0050, 0052, 0064, 0093,
0055, 0056, 0057, 0059, 0060, 0061, 0062, 0063. V
volilni enoti se izvoli šest članov občinskega sveta,

4. volilna enota za območje Krajevne skupnosti Sečov-
lje, Sv. Peter, Nova vas, Padna ter del Krajevne skupnosti
Lucija s prostorskimi okoliši 0058, 0065, 0066, 0067,
0068, 0069, 0070 in 0096. V volilni enoti se izvoli pet
članov občinskega sveta.

3. člen
Na lokalnih volitvah v Občini Piran v letu 1998, se v

Občinski svet občine Piran izvolijo trije člani, predstavniki
italijanske samoupravne narodne skupnosti Piran.

4. člen
Volilna enota za izvolitev treh članov občinskega sveta,

predstavnikov italijanske samoupravne narodne skupnosti,
je območje Občine Piran.

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnih

objavah.

Št. 0601-2/98
Piran, dne 17. septembra 1998.

Predsednica
Občinskega sveta

občine Piran
dr. Milena Oblak-Juh l. r.

Visto l’articolo 33 della Legge sulle autonomie locali
(Gazzetta ufficiale della R.S., n. 72/93, 57/94, 14/95,
nonché 6/94 e 45/94 – sentenze della Corte costituziona-
le) e visto l’articolo 38 dello Statuto del Comune di Pirano
(Bollettino Ufficiale n. 8/95, Gazzetta Ufficiale della R.S. n.
7/96 e Bollettino ufficiale 45/97)

P R O M U L G O

il Decreto sulla definizione delle circoscrizioni elettorali
per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio comunale di
Pirano alle elezioni amministrative locali nell’anno 1998,
approvato dal Consiglio comunale di Pirano nella seduta del
17 settembre 1998.

Il Sindaco
del Comune di Pirano

Franko Fičur l. r.

Visti gli articoli 20, 22 e 23 della Legge sulle elezioni
amministrative locali (Gazzetta ufficiale della R.S., n. 72/93,
7/94, 33/94, 61/95 e 70/95) e l’articolo 19 dello Statuto
del Comune di Pirano, (Bollettino ufficiale, n. 8/95, 45/97
e Gazzetta Ufficiale della R.S., n. 7/96), il Consiglio comu-
nale di Pirano nella seduta del 17 settembre 1998 ha ap-
provato il

D E C R E T O
sulla definizione delle circoscrizioni elettorali
per lo svolgimento delle elezioni del consiglio

comunale di Pirano alle elezioni amministrative
locali nell’anno 1998

Art. 1
Nelle elezioni amministrative locali che si terranno

nell’anno 1998 nel Comune di Pirano vengono eletti nel
Consiglio comunale di Pirano 25 membri, 3 dei quali sono
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rappresentanti della Comunità autogestita della nazionalità
italiana di Pirano.

Art. 2
Per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio comu-

nale di Pirano alle elezioni amministrative locali si formano 4
circoscrizioni elettorali:

1. circoscrizione elettorale per la zona della Comunità
locale di Pirano. Nella circoscrizione elettorale vengono
eletti 6 membri del consiglio comunale,

2. circoscrizione elettorale per la zona della Comunità
locale di Portorose, Strugnano nonché parte della Comunità
locale di Lucia, corrispondente alle sezioni territoriali n.
0042 e 0054. Nella circoscrizione elettorale vengono eletti
5 membri del consiglio comunale,

3. circoscrizione elettorale per la zona della Comunità
locale di Lucia, corrispondente alle sezioni territoriali n.
0043, 0044, 0045, 0046, 0051, 0053, 0047, 0048,
0049, 0050, 0052, 0064, 0093, 0055, 0056, 0057,
0059, 0060, 0061, 0062, 0063. Nella circoscrizione elet-
torale vengono eletti 6 membri del consiglio comunale,

4. circoscrizione elettorale per la zona della Comunità
locale di Sicciole, Sv. Peter, Nova vas, Padna nonché parte
della Comunità locale di Lucia, corrispondente alle sezioni
territoriali n. 0058, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070
e 0096. Nella circoscrizione elettorale vengono eletti 5
membri del consiglio comunale.

Art. 3
Nelle elezioni amministrative locali che si terranno

nell’anno 1998 nel Comune di Pirano vengono eletti nel
Consiglio comunale 3 membri in qualità di rappresentanti
della Comunità autogestita della nazionalità italiana di Pirano.

Art. 4
La circoscrizione elettorale per l’elezione dei 3 membri

del consiglio comunale, in qualità di rappresentanti della
Comunità autogestita della nazionalità italiana e’ costituita
dal territorio del Comune di Pirano.

Art. 5
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo

alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Numero: 0601-2/98
Pirano, 17 settembre 1998

Il Presidente
del Consiglio comunale

di Pirano
dott. Milena Oblak-Juh l. r.

PODČETRTEK

3117. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v
svet in za volitve župana Občine Podčetrtek

Na podlagi 6. člena zakona o ustanovitvi občin ter o
določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94
in 56/98), 20. in 22. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) in 19. člena
statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 35/95) je
Občinski svet občine Podčetrtek na 27. redni seji dne 10.
9. 1998 sprejel

O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve članov v svet

in za volitve župana Občine Podčetrtek

1. člen
Za volitve članov v Občinski svet občine Podčetrtek se

določi ena volilna enota, v kateri se voli dvanajst članov
občinskega sveta.

Volilna enota obsega območje celotne Občine Podče-
trtek.

2. člen
Za volitve župana je volilna enota območje celotne

Občine Podčetrtek.

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

o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta
občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 68/94).

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

nem listu RS.

Št. 06202-261/98
Podčetrtek, dne 11. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Podčetrtek
Marko Stadler l. r.

3118. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v
svet in za volitve župana Občine Bistrica ob Sotli

Na podlagi 6. člena zakona o ustanovitvi občin ter o
določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94
in 56/98), 19. in 21. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) in 19. člena
statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 35/95) je
Občinski svet občine Podčetrtek na 27. redni seji dne 10.
9. 1998 sprejel

O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve članov v svet

in za volitve župana Občine Bistrica ob Sotli

1. člen
Za volitve članov v Občinski svet občine Bistrica ob

Sotli se določi ena volilna enota, v kateri se voli sedem
članov občinskega sveta.

Volilna enota obsega območje celotne Občine Bistrica
ob Sotli.

2. člen
Za volitve župana je volilna enota območje celotne

Občine Bistrica ob Sotli.

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

nem listu RS.
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Št. 06202-260/98
Podčetrtek, dne 11. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Podčetrtek
Marko Stadler l. r.

3119. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
Občine Bistrica ob Sotli

Na podlagi 28. člena zakona o postopku za ustanovi-
tev občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št.
44/96) in 19. člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni list
RS, št. 35/95) je Občinski svet občine Podčetrtek na 27.
redni seji dne 10. 9. 1998 sprejel

S K L E P
o imenovanju občinske volilne komisije Občine

Bistrica ob Sotli

I
V Občinsko volilno komisijo občine Bistrica ob Sotli se

za dobo štirih let imenujejo:
Za predsednika:
Simona Dobnik, dipl. jur., roj. 21. 5. 1973, Šmarje pri

Jelšah, Polžanska vas 3.

Za namestnika predsednika:
Gabrijela Korže, roj. 17. 9. 1975, Šmarje pri Jelšah,

Rogaška c. 7,

Za člana:
Franc Terner, roj. 2. 2. 1961, Bistrica ob Sotli, Treb-

če 73.
Za namestnika člana:
Breda Kovačič, roj. 29. 9. 1976, Bistrica ob Sotli,

Kunšperk 13.
Za člana:
Franjo Horvat, roj. 25. 9. 1949, Bistrica ob Sotli,

Bistrica ob Sotli 42.
Za namestnika člana:
Stane Dragovan, roj. 27. 4. 1958, Bistrica ob Sotli,

Bistrica ob Sotli 63a.
Za člana:
Anton Kunst, roj. 2. 6. 1940, Bistrica ob Sotli, Bistrica

ob Sotli 56.
Za namestnika člana:
Jožef Debelak, roj. 5. 10. 1958, Bistrica ob Sotli,

Bistrica ob Sotli 1.
Sedež komisije je v Bistrici ob Sotli št. 9, 3256 Bistrica

ob Sotli.

II
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v

Uradnem listu RS.

Št. 06202-262/98
Podčetrtek, dne 11. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Podčetrtek
Marko Stadler l. r.

3120. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju
Občinske volilne komisije občine Podčetrtek

Na podlagi 38. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93 in 33/94) in 19. člena statuta Občine
Podčetrtek (Uradni list RS, št. 30/95), je Občinski svet
občine Podčetrtek na 26. redni seji dne 15. 7. 1998 sprejel

S K L E P
o spremembi sklepa o imenovanju Občinske

volilne komisije občine Podčetrtek

I
Razreši se:
predsednica: Snježana Kranjec, roj. 1959.

II
Imenuje se:
za predsednico: Andreja Reher, roj. 1972, Bistrica ob

Sotli, Srebrnik 22,

za namestnico predsednice: Marjanca Novak, roj.
1971, Podčetrtek, Verače 12.

III
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v

Uradnem listu RS.

Št. 06202-257/98
Podčetrtek, dne 3. avgusta 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Podčetrtek
Marko Stadler l. r.

RADENCI

3121. Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu
Radenci – Jug

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
52/93, 56/93, 71/93, 44/97) in na podlagi 19. člena
statuta Občine Radenci (Uradni list RS, št. 52/95) je Občin-
ski svet občine Radenci na 41. redni seji dne 15. 9. 1998
sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o zazidalnem načrtu

Radenci – Jug

1. člen
V odloku o zazidalnem načrtu Radenci – Jug (Uradne

objave pomurskih občin št. 27/86) se spremeni 6. člen,
tako da se glasi:

“Pomožni objekti, naprave in drugi posegi v prostor, ki
niso vrisani v grafičnih prilogah na obstoječih in predvidenih
parcelah se bodo obravnavali po odloku o pomožnih objek-
tih, napravah in drugih posegih v prostor za potrebe obča-
nov na območju Občine Radenci (Uradni list RS, št. 51/97).
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Pri takšni gradnji je upoštevati določila odloka o ureja-
nju javnih in drugih površin v Občini Radenci (Uradni list RS,
št. 29/98).

Pomožne objekte večje kot jih določa odlok iz prvega
odstavka je možno graditi pod pogoji, ki se določijo v loka-
cijskem postopku”.

2. člen
Ta sprememba odloka začne veljati petnajsti dan po

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 35005-00001/98
Radenci, dne 15. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Radenci

Jožef Flegar, dipl. ek. l. r.

3122. Odlok o določitvi števila članov svetov ožjih
delov ter določitvi volilnih enot za volitve članov
svetov ožjih delov Občine Radenci

Na podlagi 19.a člena zakona o lokalni samoupravi
(Ur. l. RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odloč-
ba US, 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) in 19. člena statuta Občine Ra-
denci (Uradni list RS, št. 52/95) je Občinski svet občine
Radenci na 41. redni seji dne 15. septembra1998 sprejel

O D L O K
o določitvi števila članov svetov ožjih delov ter
določitvi volilnih enot za volitve članov svetov

ožjih delov Občine Radenci

1. člen
S tem odlokom se določa število članov svetov krajev-

nih skupnosti ter število in območja volilnih enot za volitve
članov svetov krajevnih skupnosti in število članov, ki se
volijo po volilnih enotah.

2. člen
Svet krajevne skupnosti Kapela šteje sedem članov.
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Kapela se

določi pet volilnih enot.
1. volilna enota obsega območje naselij Kapelski vrh,

Radenski vrh, Kobilščak in Žrnova.
V prvi volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne

skupnosti.
2. volilna enota obsega območje naselij Paričjak, Zgor-

nji Kocjan in Spodnji Kocjan.
V drugi volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne

skupnosti.
3. volilna enota obsega območje naselij Kocjan in Oko-

slavci.
V tretji volilni enoti se voli en član sveta krajevne skup-

nosti.
4. volilna enota obsega območje naselij Turjanski vrh,

Rački vrh in Hrašenski vrh.
V četrti volilni enoti se voli en član sveta krajevne skup-

nosti.
5. volilna enota obsega območje naselij Murščak in

Murski vrh.

V peti volilni enoti se voli en član sveta krajevne skup-
nosti.

3. člen
Svet krajevne skupnosti Radenci šteje devet članov.
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Radenci se

določi osem volilnih enot.
1. volilna enota obsega naslednje ulice v Radencih:
Titova cesta, Jurkovičeva ulica, Kerenčičeva ulica, Lac-

kova ulica, Ulica Štefana Kovača, Ulica Pohorskega bataljo-
na, Kidričevo naselje, Vrtna ulica, Cankarjeva ulica, Pionir-
ska ulica in Cvetlična ulica.

V prvi volilni enoti se voli en član sveta krajevne skup-
nosti.

2. volilna enota obsega naslednje ulice v Radencih:
Ulica Ljuba Šercerja, Korotanska ulica, Trubarjeva uli-

ca, Porabska ulica, Dalmatinova ulica, Župančičeva ulica,
Ulica Slavka Osterca, Radgonska cesta, Panonska cesta,
Trstenjakova ulica, Maistrova ulica, Vrazova ulica, Mladinska
ulica, Gregorčičeva ulica, Zdraviliško naselje in Prisojna ce-
sta.

V drugi volilni enoti se voli en član sveta krajevne skup-
nosti.

3. volilna enota obsega naslednje ulice v Radencih:
Ljutomerska cesta, Prešernova ulica, Finžgarjeva uli-

ca, Nazorjeva ulica, Kajuhova ulica, Cesta Nikole Tesla,
Ulica Kneza Koclja, Poljska pot, Kapelska cesta, Gubčeva
cesta, Slatinska cesta, Gozdna cesta, Trdinova cesta in
Dajnkova ulica.

V tretji volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne
skupnosti.

4. volilna enota obsega območje naselja Boračeva,
Boračevska cesta.

V četrti volini enoti se voli en član sveta krajevne skup-
nosti.

5. volilna enota obsega območje naselja Šratovci.
V peti volilni enoti se voli en član sveta krajevne skup-

nosti.
6. volilna enota obsega območje naselij Janžev vrh in

Melanjski vrh.
V šesti volilni enoti se voli en član sveta krajevne skup-

nosti.
7. volilna enota obsega območje naselij Rihtarovci in

Turjanci.
V sedmi volilni enoti se voli en član sveta krajevne

skupnosti.
8. volilna enota obsega območje naselja Hrastje Mota.
V osmi volilni enoti se voli en član sveta krajevne skup-

nosti.

4. člen
Volitve v svete krajevnih skupnosti izvaja občinska volil-

na komisija in volilne komisije krajevnih skupnosti v skladu z
določili zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93,
7/94, 33/94 in 70/95).

5. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati sklep

Krajevne skupnosti Kapela (Uradni list RS, št. 16/96) in
Krajevne skupnosti Radenci (Uradni list RS, št. 45/96) o
določitvi števila članov svetov krajevne skupnosti in volilnih
enot, ki so veljali za prve volitve v svete krajevnih skupnosti.



Stran 4912 / Št. 65 / 25. 9. 1998 Uradni list Republike Slovenije

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 00608-00001/98
Radenci, dne 15. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Radenci

Jože Flegar, dipl. ek. l. r.

3123. Odlok o oblikovanju volilnih enot za volitve
članov občinskega sveta in župana Občine
Radenci

Na podlagi 20. in 22. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) ter 19.
in 21. člena statuta Občine Radenci (Uradni list RS, št.
52/95) je Občinski svet občine Radenci na 41. redni seji
dne 15. septembra 1998 sprejel

O D L O K
o oblikovanju volilnih enot za volitve članov

občinskega sveta in župana Občine Radenci

1. člen
Za izvedbo volitev članov Občinskega sveta občine

Radenci, ki šteje šestnajst članov, se oblikujeta naslednji
volilni enoti:

1. Volilna enota obsega območje Krajevne skupnosti
Radenci.

V volilni enoti se voli deset članov občinskega sveta.
2. Volilna enota obsega območje Krajevne skupnosti

Kapela.
V volini enoti se voli šest članov občinskega sveta.

2. člen
Za volitve župana Občine Radenci je volilna enota cela

občina.

3. člen
Volitve v občinski svet in župana vodi in izvaja Občinska

volilna komisija občine Radenci.

4. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

določitvi volilnih enot za volitve članov v Občinski svet obči-
ne Radenci s sedežem v Radencih (Uradni list RS, št.
65/94).

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

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za izvedbo
lokalnih volitev v letu 1998.

Št. 00607-00004/98
Radenci, dne 15. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Radenci

Jože Flegar, dipl. ek. l. r.

3124. Sklep o imenovanju v občinsko volilno komisijo
Občine Radenci

Na podlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) ter 19.
člena statuta Občine Radenci (Uradni list RS, št. 52/95) je
Občinski svet občine Radenci na 41. redni seji dne 15.
septembra 1998 sprejel

S K L E P

I
V Občinsko volilno komisijo občine Radenci se imenu-

jejo:
– za predsednika: Neuvirt Marjan, Rihtarovci 2
– za namestnika predsednika: Potočnik Valerija, Hrast-

je Mota 37/b
– za člana: Fras Marjan, Paričjak 19
– za namestnika člana: Rakuša Jože, Cvetlična ulica 8,

Radenci
– za člana: Farkaš Jože, Trstenjakova ulica 6, Radenci
– za namestnika člana: Lukač Jože, Hrastje Mota 30
– za člana: Ferenc Irena, Kidričevo naselje 6, Radenci
– za namestnika člana: Sečko Anton ml., Nikola Tesla

ulica 12, Radenci.

II
Volilna komisija se imenuje za štiri leta.
Volilna komisija nastopi mandat ob prenehanju manda-

ta obstoječe volilne komisije imenovane na podlagi sklepa o
imenovanju Občinske volilne komisije Radenci (Uradni list
RS, št. 65/94 in 73/94).

III
Sedež občinske volilne komisije je v prostorih Občine

Radenci, Radgonska cesta 9, Radenci.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 00607-00001/98
Radenci, dne 15. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Radenci

Jože Flegar, dipl. ek. l. r.

3125. Sklep o dopolnitvi sklepa o imenovanju
občinske volilne komisije Radenci

Na podlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) ter 19.
člena statuta Občine Radenci (Uradni list RS, št. 52/95) je
Občinski svet občine Radenci na seji dne 15. septembra
1998 sprejel

S K L E P
o dopolnitvi sklepa o imenovanju Občinske

volilne komisije Radenci
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1. člen
V sklepu o imenovanju Občinske volilne komisije Ra-

denci (Uradni list RS, št. 65/94 in 73/94) se za 1. členom
doda 1.a člen, ki glasi:

“Sedež občinske volilne komisije je v prostorih Občine
Radenci, Radgonska cesta 9, Radenci”.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 00607-00001/98
Radenci, dne 15. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Radenci

Jože Flegar, dipl. ek. l. r.

3126. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Radenci

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) in 19. člena statuta Občine
Radenci (Uradni list RS, št. 52/95) je Občinski svet občine
Radenci na 40. redni seji dne 4. septembra 1998 sprejel

S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje

za lokalne volitve v Občini Radenci

I
S tem sklepom se določijo kriteriji za delno povrnitev

stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Ra-
denci.

II
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne

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

Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo
preseči 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v
občini. Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne
kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira,
lahko povečajo še za 20 tolarjev na posameznega volilnega
upravičenca v občini.

III
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za

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

IV
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upra-

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

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

V
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za

volitve v občinski svet ali za volitve župana, se na njegovo
zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Ob-
čine Radenci v roku 30 dni po predložitvi poročila občinske-
mu svetu in računskemu sodišču.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 00607-00001/98
Radenci, dne 4. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Radenci

Jože Flegar, dipl. ek. l. r.

RAVNE-PREVALJE

3127. Sklep o imenovanju občinskih volilnih komisij

Na podlagi 38. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95) in 28. člena
zakona o postopku za ustanovitev občin ter za določitev
njihovih območij (Uradni list RS, št. 44/96) ter 17. člena
statuta Občine Ravne-Prevalje (Uradni list RS, št. 43/95,
1/97), je Občinski svet občine Ravne-Prevalje na izredni
seji dne 16. 9. 1998 sprejel

S K L E P
o imenovanju občinskih volilnih komisij

I
1. Razrešijo se člani občinske volilne komisije Občine

Ravne-Prevalje, ki so bili imenovani s sklepom Skupščine
občine Ravne na Koroškem št. 102-4/90-1/5 z dne 7. 10.
1994:

članica – Cveta Skobir, Trg 30, Prevalje
namestnik člana – Stanko Kumprej, Prisoje 60a, Pre-

valje
namestnica člana – Marija Praper, Zgornji kraj 8, Pre-

valje.
2. Namesto njih so v volilno komisijo imenovani:
članica – Irena Škafar, Čečovje 9c, Ravne na Ko-

roškem
namestnik člana – Franc Rudel, Kotlje 4c, Ravne na

Koroškem
namestnik člana – Rok Kotnik, Dobrije 10, Ravne na

Koroškem.
3. Na podlagi 38. člena zakona o lokalnih volitvah traja

mandat občinske volilne komisije do konca izvedbe rednih
lokalnih volitev v Občini Ravne na Koroškem v letu 1998.

II
1. Svet občine imenuje občinsko volilno komisijo Obči-

ne Prevalje v sestavi:
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predsednica – Karlina Kaker, dipl. jur., Brinjeva Gora
74, Prevalje

namestnica predsednice – Ivanka Komprej, Spodnji
kraj 39, Prevalje

član – Stanko Kumprej, Prisoje 60a, Prevalje
namestnik člana – Rudolf Vogel, Suhi vrh 4, Prevalje
članica – Cveta Skobir, Trg 30, Prevalje
namestnica članice – Marija Praper, Zgornji kraj 8,

Prevalje
članica – Jožefa Ovnič, Na produ 49, Prevalje
namestnik članice – Ciril Rupar, Polje 2a, Prevalje.
2. Mandat občinske volilne komisije Občine Prevalje

traja štiri leta.
3. Sedež volilne komisije je na Prevaljah, Trg 2a.

Št. 006-07-1/98-11
Ravne-Prevalje, dne 16. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Ravne-Prevalje
Marjan Berložnik, dipl. org. l. r.

3128. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Ravne na
Koroškem in v Občini Prevalje

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94, 17/97) in 17. člena statuta Občine
Ravne-Prevalje (Uradni list RS, št. 43/95, 1/97) je Občin-
ski svet občine Ravne-Prevalje na 8. izredni seji dne 16. 9.
1998 sprejel

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

lokalne volitve v Občini Ravne na Koroškem in v
Občini Prevalje

I
S tem sklepom so določeni kriteriji za delno povrnitev

stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Ravne
na Koroškem in v Občini Prevalje.

II
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne

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

Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo
preseči 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v
občini. Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne
kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata,
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 volil-
ne kampanje v višini 60 tolarjev za vsak dobljeni glas, pri
čemer skupni znesek povrnjenih sredstev ne sme preseči
zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občin-
skemu svetu in računskemu sodišču.

IV
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje, v višini

40 SIT za dobljeni glas, so upravičeni tudi organizatorji
volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je
glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravi-
čencev.

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 v ponovljenem 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 obči-
ne v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in
računskemu sodišču.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 006-07-1/98-11
Ravne-Prevalje, dne 16. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Ravne-Prevalje
Marjan Berložnik, dipl. org. l. r.

ROGAŠOVCI

3129. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih
skupnosti na območju Občine Rogašovci

Na podlagi 110. in 111. člena zakona o lokalnih voli-
tvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95,
70/95 in 20/98) ter 35. in 74. člena statuta Občine Roga-
šovci (Uradni list RS, št. 48/95, 2/96 in 20/96)

R A Z P I S U J E M
redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti

Pertoča, Rogašovci in Sveti Jurij in članov svetov
vaških skupnosti Fikšinci, Kramarovci, Nuskova,

Ocinje, Pertoča, Rogašovci, Ropoča, Serdica,
Sotina in Večeslavci na območju Občine

Rogašovci

I
Redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti in čla-

nov svetov vaških skupnosti na območju Občine Rogašovci
bodo v nedeljo, 22. novembra 1998.

II
Za dan razpisa volitev se šteje 21. september 1998. S

tem dnem začnejo teči roki za izvedbo volilnih opravil.

III
Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija obči-

ne Rogašovci.
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IV
Ta razpis se objavi v Uradnem listu RS.

Št. 006-08/98
Rogašovci, dne 21. septembra 1998.

Župan
Občine Rogašovci

Janko Halb, dipl. ek. l. r.

SEMIČ

3130. Odlok o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v
Občini Semič

Na podlagi prvega odstavka 8. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 3. člena zakona o
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter
17. člena statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 38/95 in
35/96) je Občinski svet občine Semič na 38. redni seji dne
3. septembra 1998 sprejel

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

Semič

1. člen
S tem odlokom se urejajo organizacijska vprašanja v

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

2. člen
Javno službo na celotnem območju Občine Semič iz-

vaja režijski obrat, organiziran kot nesamostojen obrat v
upravi Občine Semič.

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

Računovodska opravila za potrebe javne službe oprav-
lja občinska uprava.

3. člen
Viri financiranja dejavnosti javne službe so:
– prihodki, ustvarjeni s prometom s stavbnimi zem-

ljišči,
– prihodki od komunalnega prispevka,
– drugi prihodki, namenjeni za gospodarjenje s stavb-

nimi zemljišči.
Sredstva iz prejšnega odstavka se vodijo evidenčno

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

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

gradnjo odloča občinski svet na predlog župana.

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

odloča občinski svet na predlog župana še o sprejemu:

– srednjeročnih in dolgoročnih usmeritev za izvajanje
javne službe,

– letnih programov s finančnim načrtom izvajanja javne
službe,

– letnih poročil javne službe.

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

nem listu RS.

Št. 081-02-01/98
Semič, dne 4. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Semič
Anton Malenšek, dipl. inž. l. r.

3131. Odlok o spremembi odloka o organizaciji in
področjih dela upravnega organa Občine Semič

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 14/95, 26/97, 70/97 in 10/98)
ter 17. člena statuta Občine Semič (Uradni list RS, št.
38/95 in 35/96) je Občinski svet občine Semič na 38.
redni seji dne 3. septembra 1998 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o organizaciji in področjih

dela upravnega organa Občine Semič

1. člen
V 12. členu odloka o organizaciji in področjih dela

upravnega organa Občine Semič (Uradni list RS, št. 35/95)
se za enajsto alineo doda nova alinea, ki glasi:

“- gospodarjenje s stavbnimi zemljišči: pridobivanje,
prodaja, menjava in oddajanje zemljišč za gradnjo ter gradi-
tev javne infrastrukture, s katero se zagotavlja uporabnost
zemljišč glede na njihov namen;”

2. člen
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 081-02-02/98
Semič, dne 4. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Semič
Anton Malenšek, dipl. inž. l. r.

3132. Odlok o spremembi odloka o gospodarskih
javnih službah v Občini Semič

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. in 105. člena zako-
na o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 8. člena
zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in
17. člena statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 38/95 in
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35/96) je Občinski svet občine Semič na 38. seji dne 3.
septembra 1998 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o gospodarskih javnih

službah v Občini Semič

1. člen
V prvem odstavku 4. člena odloka o gospodarskih

javnih službah v Občini Semič (Uradni list RS, št. 35/96) se
za 8. točko doda nova točka:

“9. gospodarjenje s stavbnimi zemljišči;”

Prejšnje točke od 9 do 15 se pomaknejo za eno točko
naprej.

Tretji odstavek 4. člena se spremeni in na novo glasi:

“Dejavnosti iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. in 9. točke
prvaga odstavka tega člena so obvezne gospodarske javne
službe.”

2. člen
7. člen se spremeni in na novo glasi:
“Izvajanje gospodarskih javnih služb zagotavlja občine

neposredno, z organizacijo režijskega obrata ali z dajanjem
koncesij.”

3. člen
Za 15. členom odloka se doda:

“15.a člen
Občina lahko z odlokom organizira izvajanje posamez-

ne gospodarske javne službe kot režijski obrat v sklopu
občinske uprave.”

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

nem listu RS.

Št. 300-01-01/98
Semič, dne 4. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Semič
Anton Malenšek, dipl. inž. l. r.

3133. Pravilnik o prodaji in oddaji stavbnih zemljišč v
lasti Občine Semič

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 14/95, 26/97, 70/97 in 10/98),
47. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št.
44/97) in 17. člena statuta Občine Semič (Uradni list RS,
št. 38/95 in 35/96) je Občinski svet občine Semič na 38.
redni seji dne 3. septembra 1998 sprejel

P R A V I L N I K
o prodaji in oddaji stavbnih zemljišč v lasti

Občine Semič

1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopek pro-

daje in oddaje stavbnih zemljišč v lasti Občine Semič prav-
nim in fizičnim osebam.

I. PRODAJA IN ODDAJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ

2. člen
Prodaja in oddaja stavbnih zemljišč se izvede na podla-

gi javnega razpisa, predpisanega s tem pravilnikom (v nada-
ljevanju: javni razpis), razen v primeru, ko zakon določa
drugače.

Javni razpis prodaje ali oddaje stavbnega zemljišča se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ali na krajevno
običajen načina.

3. člen
Občinski svet sprejme sklep o prodaji in oddaji stavb-

nih zemljišč in vsebino tega razpisa.

4. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– predmet javnega razpisa,
– podatke o predmetu prodaje,
– višino varščine,
– rok in način plačila varščine,
– rok in način vložitve vloge, v kateri mora biti naveden

datum, čas in naslov,
– dostavo listin, ki so navedene v javnem razpisu.
Rok za vložitev vlog za prodajo ali oddajo ne sme biti

krajši od petnajst dni od datuma objave javnega razpisa.

5. člen
Interesentom se omogoči ogled nepremičnin, ki so

predmet javnega razpisa.
Vse informacije v zvezi s prodajo, oddajo daje pristojna

služba Občine Semič.

6. člen
Interesent mora predložiti ponudbo v skladu z razpisa-

nimi pogoji. Ponudba, ki ni v skladu z razpisanimi pogoji, se
ne upošteva.

7. člen
Rok za sklenitev in podpis pogodbe znaša 30 dni po

izteku roka javnega razpisa.

8. člen
Interesent lahko umakne vlogo za odkup ali dodelitev

stavbnega zemljišča pod pogojem, če svojo vlogo prekliče
pred iztekom roka, v katerem morajo biti vloge vložene.

Po končanem roku javnega razpisa se več ne more
umakniti vloga in se ne more nadomestiti z novo. Vplačana
varščina pa se ne vrne.

9. člen
Postopek javnega razpisa vodi strokovna komisija, ki jo

imenuje župan občine. Komisijo sestavljajo najmanj trije
člani.

Odpiranje ponudb je javno in se opravi na kraju in v
prostorih na dan in ob uri, ki je določena v javnem razpisu.

Interesenti so lahko prisotni pri odpiranju ponudb.
Komisija pregleda prispele vloge in ugotovi, če so v

skladu pogoji razpisa.
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Ponudba, ki ni v skladu z razpisanimi pogoji, se kot
neutemeljena zavrne.

Komisija sestavi zapisnik, v katerem morajo biti nave-
deni interesenti, ki so izpolnili vse pogoje razpisa.

10. člen
Izklicna cena za prodajo ali oddajo stavbnih zemljišč je

določena z aktom Občine Semič.

11. člen
V primeru dveh ali več vlog za isto parcelo se upošteva-

jo pri izbiri kriteriji, ki so navedeni v javnem razpisu.

12. člen
O prodaji ali dodelitvi stavbnega zemljišča občina ob-

vesti vse interesente, ki so vložili zahtevek za prodajo ali
oddajo stavbnega zemljišča.

Kupnino je kupec dolžan plačati v roku 15 dni po
podpisu in overitvi pogodbe, razen v primerih, ko je v javnem
razpisu določen drugačen plačilni rok in jo nakazati na ŽR
Občine Semič.

Vplačana varščina se kupcu upošteva kot delno plačilo
kupnine.

13. člen
V primeru, da javni razpis ni uspel, občinski svet odloči

ali se ponovi javni razpis ali se sklenejo pogodbe o prodaji ali
oddaji stavbnega zemljišča na podlagi neuspelega javnega
natečaja.

II. PRODAJA OSTALIH NEPREMIČNIN

14. člen
Ostale nepremičnine se prodajajo, oddajajo ali zame-

njujejo po ocenjeni vrednosti na podlagi sklepa občinskega
sveta.

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

nem listu RS.

Št. 465-01-01/98
Semič, dne 4. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Semič
Anton Malenšek, dipl. inž. l. r.

SEVNICA

3134. Spremembe in dopolnitve statuta Občine
Sevnica

Na podlagi zakona o spremembah in dopolnitvah zako-
na o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij (Uradni
list RS, št. 56/98), zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 56/98) ter 9.
in 22. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št.
23/95 in 50/98) je Občinski svet občine Sevnica na izredni
seji 16. 9. 1998 sprejel

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

Občine Sevnica

1. člen
V statutu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 23/95 in

50/98) se v drugem odstavku 1. člena številka »114« nado-
mesti s številko »123« in za alineo Krajevna skupnost Bo-
štanj, ki našteva njena naselja, doda nova alinea:

»– Krajevna skupnost Bučka: Bučka, Dolenje Radulje,
Dule, Gorenje Radulje, Jarčji Vrh, Jerman Vrh, Močvirje,
Štrit in Zaboršt.«

2. člen
V 9. členu se četrti odstavek statuta spremeni tako, da

glasi:
»Območje Občine Sevnica je razdeljeno na enajst kra-

jevnih skupnosti: Blanca, Boštanj, Bučka, Krmelj, Loka pri
Zidanem Mostu, Primož, Sevnica, Studenec, Šentjanž, Tr-
žišče in Zabukovje.«

3. člen
V 25. členu statuta se prvi odstavek spremeni tako, da

glasi:
»Občinski svet ima šestindvajset članov.«
V drugem odstavku se črta beseda »podžupana«.

4. člen
Drugi odstavek 48. člena se spremeni tako, da glasi:
»Število članov sveta krajevne skupnosti in volilne eno-

te za volitve članov sveta krajevne skupnosti določi občinski
svet na podlagi sklepov svetov krajevnih skupnosti z odlo-
kom.«

5. člen
V tretjem odstavku 77. člena statuta se doda stavek: »V

bilanco prihodkov in odhodkov se vključujejo tudi vsi prihod-
ki in odhodki krajevnih skupnosti.«

6. člen
V 80. členu statuta se črta besedilo »če ni z odlokom

drugače določeno«.
Doda se nov odstavek, ki glasi:
»Župan lahko pooblasti določene osebe za izvrševanje

proračuna.«

7. člen
86. člen statuta se spremeni tako, da glasi:
»Občina se lahko dolgoročno zadolžuje za investicije,

ki jih potrdi občinski svet.
Pogodbe o zadolževanju sklepa župan na podlagi spre-

jetega proračuna in ob predhodnem soglasju ministra, pri-
stojnega za finance. Soglasje je sestavni del pogodbe o
zadolževanju.

Občina se lahko zadolži le v obsegu, ki ne presega
10% realiziranih prihodkov občine v letu pred letom zadolže-
vanja, odplačilo glavnice in obresti pa v posameznem letu
odplačila ne sme preseči 5% realiziranih prihodkov.

Ne glede na prejšnji odstavek se občina lahko zadolži
za financiranje stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo ter za
odvajanje in čiščenje odplak v obsegu, ki presega 10%
realiziranih prihodkov v letu pred letom zadolževanja, če
odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu odplačila
ne preseže 3% realiziranih prihodkov.«
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8. člen
V 87. členu se v prvem odstavku doda nov stavek, ki

glasi: »Izdana soglasja se štejejo v obseg možnega zadolže-
vanja občine.«

V tretjem odstavku se besedi »zagotovljene porabe«
nadomesti z besedama »realiziranih prihodkov«. Doda se
nov stavek, ki glasi: »Izdana poroštva se štejejo v obseg
možnega zadolževanja občine.«

9. člen
V prvem in tretjem odstavku 88. členu statuta se črta

beseda »zagotovljene«.

10. člen
V 89. členu se v prvem odstavku črta besedilo »drugih

nalog so:« in nadomesti z besedilom »porabe so tudi:«.
V četrti alinei se za besedo »krajevne« doda beseda

»turistične«.

11. člen
90. člen statuta se spremeni tako, da glasi:
“Če občina s prihodki iz 88. člena tega statuta ne more

zagotoviti svoje primerne porabe, se zagotovijo sredstva za
finančno izravnavo v državnem proračunu, ki lahko dosežejo
največ 100% ocenjenih lastnih prihodkov.”

12. člen
V primeru razveljavitve 130. točke 2. člena zakona o

ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list
RS, št. 60/94, 69/94 in 56/98) v delu, ki določa naselja v
Občini Sevnica oziroma v primeru izločitve naselij Bučka,
Dolenje Radulje, Dule, Gorenje Radulje, Jarčji Vrh, Jerman
Vrh, Močvirje, Štrit in Zaboršt iz območja Občine Sevnica,
se v teh spremembah in dopolnitvah statuta Občine Sevnica
razveljavita 1. in 2. člen ter prvi odstavek 3. člena.

13. člen
Določbe tretjega in četrtega odstavka 7. člena, 8., 9.,

10. in 11. člena začnejo veljati s 1. 1. 1999.

14. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati z dnem

objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01200-0003/98
Sevnica, dne 16. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Sevnica
Martin Novšak, dipl. inž. l. r.

3135. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov
Občinskega sveta občine Sevnica

Na podlagi 22. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) in 22. in 24.
člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 23/95 in
50/98) je Občinski svet občine Sevnica na izredni seji dne,
16. 9. 1998, sprejel

O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve članov

Občinskega sveta občine Sevnica

1. člen
S tem odlokom se v Občini Sevnica določajo volilne

enote za volitve članov občinskega sveta, število članov
sveta, ki se volijo po enotah in sedeži volilnih enot.

2. člen
Za volitve članov Občinskega sveta občine Sevnica se

določijo štiri volilne enote, v katerih se voli skupno 26 čla-
nov.

3. člen
Volilne enote se oblikujejo za območje ene ali več

krajevnih skupnosti ali dela območja posamezne krajevne
skupnosti.

4. člen
Za volitve članov Občinskega sveta občine Sevnica se

določijo naslednje volilne enote, število članov občinskega
sveta, ki se volijo po enotah, in sedeži enot:

1. volilna enota obsega območje naslednjih krajevnih
skupnosti:

1. Krajevna skupnost Blanca z naselji Čanje, Blanca,
Dolnje Brezovo, Kladje nad Blanco, Krajna Brda, Poklek
nad Blanco in Selce nad Blanco;

2. Krajevna skupnost Loka pri Zidanem mostu z naselji
Čelovnik, Šentjur na Polju, Žirovnica, Breg, Loka pri Zida-
nem mostu, Okroglice, Račica, Radež, Razbor in Slap;

3. del območja Krajevne skupnosti Sevnica z naselji
Drožanje, Gornje Brezovo, Ledina, Lončarjev Dol, Metni
Vrh, Orehovo, Orešje nad Sevnico, Pečje, Podgorica, Pre-
šna Loka, Žigrski vrh in Žurkov Dol;

4. Krajevna skupnost Zabukovje z naselji Mrzla Plani-
na, Podgorje ob Sevnični, Podvrh, Stržišče, Trnovec, Vranje
in Zabukovje nad Sevnico.

Sedež volilne enote je v Sevnici.
V 1. volilni enoti se voli sedem članov občinskega

sveta.
2. volilna enota obsega:
1. del območja Krajevne skupnosti Sevnica, to je na-

selje (mesto) Sevnica.
Sedež volilne enote je v Sevnici.
V 2. volilni enoti se voli sedem članov občinskega

sveta.
3. volilna enota obsega območje naslednjih krajevnih

skupnosti:
1. Krajevna skupnost Boštanj z naselji Apnenik pri Bo-

štanju, Boštanj, Dolenji Boštanj, Gabrje, Jablanica, Jelovec,
Kompolje, Konjsko, Križ, Laze pri Boštanju, Log, Lukovec,
Mrtovec, Novi Grad, Preska, Radna, Vrh pri Boštanju in
Šmarčna;

2. Krajevna skupnost Bučka z naselji Bučka, Dolenje
Radulje, Dule, Gorenje Radulje, Jarčji Vrh, Jerman Vrh,
Močvirje, Štrit in Zaboršt;

3. Krajevna skupnost Primož z naselji Češnjice, Dedna
Gora, Dolnje Impolje, Dolnje Orle, Gornje Impolje, Gornje
Orle, Mala Hubajnica, Primož, Rogačice, Velika Hubajnica
in Znojile pri Studencu;

4. Krajevna skupnost Studenec z naselji Arto, Brezo-
vo, Hudo Brezje, Osredek pri Hubajnici, Ponikve pri Stu-
dencu, Rovišče pri Studencu, Studenec in Zavratec.

Sedež volilne enote je v Boštanju.
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V 3. volilni enoti se voli šest članov občinskega sveta.
4. volilna enota obsega območje naslednjih krajevnih

skupnosti:
1. Krajevna skupnost Krmelj z naselji Gabrijele, Goveji

Dol in Krmelj;
2. Krajevna skupnost Šentjanž, to je naselja Birna vas,

Budna vas, Cerovec, Kal pri Krmelju, Kamenica, Kladje pri
Krmelju, Koludrje, Hinje, Leskovec v Podborštu, Osredek
pri Krmelju, Podboršt, Srednik, Svinjsko, Šentjanž, Štajn-
grob in Veliki Cirnik;

3. Krajevna skupnost Tržišče, to je naselja Drušče,
Jeperjek, Kaplja vas, Krsinji Vrh, Malkovec, Otavnik, Pavla
vas, Pijavice, Polje pri Tržišču, Skrovnik, Slančji Vrh, Spod-
nje Mladetiče, Spodnje Vodale, Škovec, Telče, Telčice,
Trščina, Tržišče, Vrhek, Zgornje Mladetiče in Zgornje Vo-
dale.

Sedež volilne enote je v Tržišču.
V 4. volilni enoti se voli šest članov občinskega sveta.

5. člen
V primeru razveljavitve 130. točke 2. člena zakona o

ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list
RS, št. 60/94, 69/94 in 56/98) v delu, ki določa naselja v
Občini Sevnica oziroma v primeru izločitve naselij Bučka,
Dolenje Radulje, Dule, Gorenje Radulje, Jarčji Vrh, Jerman
Vrh, Močvirje, Štrit in Zaboršt iz območja občine Sevnica,
se v občinski svet voli skupno petindvajset članov.

6. člen
V primeru razveljavitve 130. točke 2. člena zakona o

ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list
RS, št. 60/94, 69/94 in 56/98) v delu, ki določa naselja v
Občini Sevnica oziroma v primeru izločitve naselij Bučka,
Dolenje Radulje, Dule, Gorenje Radulje, Jarčji Vrh, Jerman
Vrh, Močvirje, Štrit in Zaboršt iz območja Občine Sevnica,
se v 4. členu odloka iz 3. volilne enote izvzame 2. točka. V
tem primeru se v 3. volilni enoti voli pet članov občinskega
sveta.

7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta
občine Sevnica (Uradni list RS, št. 65/94).

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 00800-0003/98
Sevnica, dne 16. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Sevnica
Martin Novšak, dipl. inž. l. r.

3136. Odlok o določitvi volilnih enot in številu članov
svetov krajevnih skupnosti na območju Občine
Sevnica

Na podlagi 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95), 19.a člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94, 14/95, 26/97, 70/97 in 10/98) ter 22. in 48.
člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 23/95 in

50/98) in sklepov svetov krajevnih skupnosti v Občini Sev-
nica, je Občinski svet občine Sevnica na izredni seji 16. 9.
1998 sprejel

O D L O K
o določitvi volilnih enot in številu članov svetov

krajevnih skupnosti na območju Občine Sevnica

1. člen
S tem odlokom se v krajevnih skupnostih na območju

Občine Sevnica določajo volilne enote za volitve članov
svetov krajevne skupnosti in število članov sveta, ki se volijo
po enotah.

2. člen
Volilne enote se oblikujejo po posameznih krajevnih

skupnostih za območje enega ali več naselij ali delov naselij.

3. člen
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Blanca se

določi 5 volilnih enot, v katerih se voli skupno deset članov
sveta krajevnih skupnosti.

1. volilna enota obsega naselje Blanca.
V 1. volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne

skupnosti.
2. volilna enota obsega naselji Poklek nad Blanco in

Selce nad Blanco.
V 2. volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne

skupnosti.
3. volilna enota obsega naselje Kladje nad Blanco in

Krajna Brda.
V 3. volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne

skupnosti.
4. volilna enota obsega naselje Dolnje Brezovo.
V 4. volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne

skupnosti.
5. volilna enota obsega naselje Čanje.
V 5. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skup-

nosti.

4. člen
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Boštanj se

določi 14 volilnih enot, v katerih se voli skupno osemnajst
članov sveta krajevne skupnosti.

1. volilna enota obsega naselje Boštanj.
V 1. volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne

skupnosti.
2. volilna enota obsega naselje Dolenji Boštanj in del

naselja Laze (od hišne številke 8 do 15).
V 2. volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne

skupnosti.
3. volilna enota obsega naselje Radna.
V 3. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skup-

nosti.
4. volilna enota obsega naselje Log.
V 4. volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne

skupnosti.
5. volilna enota obsega naselje Lukovec.
V 5. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skup-

nosti.
6. volilna enota obsega naselji Konjsko in Preska ter

del naselja Laze (od hišne številke 1 do 7).
V 6. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skup-

nosti.
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7. volilna enota obsega naselji Jelovec in Gabrje.
V 7. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skup-

nosti.
8. volilna enota obsega naselje Križ.
V 8. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skup-

nosti.
9. volilna enota obsega del naselja Vrh pri Boštanju (od

hišne številke 1 do 20a).
V 9. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skup-

nosti.
10. volilna enota obsega naselje Vrh pri Boštanju (od

hišne številke 22 do 80).
V 10. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skup-

nosti.
11. volilna enota obsega naselji Jablanica in Novi Grad.
V 11. volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne

skupnosti.
12. volilna enota obsega naselje Apnenik.
V 12. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skup-

nosti.
13. volilna enota obsega naselje Šmarčna.
V 13. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skup-

nosti.
14. volilna enota obsega naselje Kompolje in Mrtovec.
V 14. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skup-

nosti.

5. člen
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Bučka se

določi 9 volilnih enot, v katerih se voli deset članov sveta
krajevne skupnosti.

1. volilna enota obsega naselje Bučka.
V 1. volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne

skupnosti.
2. volilna enota obsega naselje Dolenje Radulje.
V 2. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skup-

nosti.
3. volilna enota obsega naselje Dule.
V 3. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skup-

nosti.
4. volilna enota obsega naselje Gorenje Radulje.
V 4. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skup-

nosti.
5. volilna enota obsega naselje Jarčji Vrh.
V 5. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skup-

nosti.
6. volilna enota obsega naselje Jerman Vrh.
V 6. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skup-

nosti.
7. volilna enota obsega naselje Močvirje.
V 7. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skup-

nosti.
8. volilna enota obsega naselje Štrit.
V 8. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skup-

nosti.
9. volilna enota obsega naselje Zaboršt.
V 9. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skup-

nosti.

6. člen
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Krmelj se

določijo 4 volilne enote, v katerih se voli skupno devet
članov sveta krajevne skupnosti.

1. volilna enota obsega naselje Goveji Dol.
V 1. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skup-

nosti.

2. volilna enota obsega naselje Gabrijele.
V 2. volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne

skupnosti.
3. volilna enota obsega naselje oziroma del naselja

Krmelj (od hišne št. 61 do 111)
V 3. volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne

skupnosti.
4. volilna enota obsega naselje oziroma del naselja

Krmelj (od hišne št. 1 do 60).
V 4. volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne

skupnosti.

7. člen
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Loka pri

Zidanem mostu se določi 6 volilnih enot, v katerih se voli
skupno deset članov sveta krajevne skupnosti.

1. volilna enota obsega naselje Loka pri Zidanem
mostu.

V 1. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skup-
nosti.

2. volilna enota obsega naselje Račica.
V 2. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skup-

nosti.
3. volilna enota obsega naselji Radež in Žirovnica.
V 3. volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne

skupnosti.
4. volilna enota obsega naselji Čelovnik in Slap.
V 4. volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne

skupnosti.
5. volilna enota obsega naselji Breg in Šentjur na Polju.
V 5. volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne

skupnosti.
6. volilna enota obsega naselji Razbor in Okroglice.
V 6. volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne

skupnosti.

8. člen
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Primož se

določi 1 volilna enota, v kateri se voli skupno sedem članov
sveta krajevne skupnosti.

Volilna enota obsega naselja oziroma dele naselij Češ-
njice, Dedna Gora, Dolnje Impolje, Dolnje Orle, Gornje Im-
polje, Gornje Orle, Mala Hubajnica, Primož, Rogačice, Veli-
ka Hubajnica, Znojile pri Studencu.

9. člen
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Sevnica se

določi 5 volilnih enot, v katerih se voli skupno enajst članov
sveta krajevne skupnosti.

1. volilna enota obsega naselja oziroma dele naselij
Ledina, Orehovo, Orešje nad Sevnico, Metni Vrh (od hišne
številke 28 do 38), Podgorica.

V 1. volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne
skupnosti.

2. volilna enota obsega naselja oziroma dele naselij
Gornje Brezovo, Drožanje, Lončarjev Dol, Metni Vrh (od
hišne številke 1 do 27), Žigrski Vrh, Prešna Loka, Žurkov
Dol.

V 2. volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne
skupnosti.

3. volilna enota obsega naselja oziroma dele naselij
Sevnica (Drožanjska cesta, Savska cesta in Kvedrova cesta
(od hišne številke 1 do 30), Glavni trg, Pod Vrtačo, Florjan-
ska ulica, Cesta na Grad), Pečje.

V 3. volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne
skupnosti.
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4. volilna enota obsega naselja oziroma dele naselij
Sevnica (Naselje heroja Maroka).

V 4. volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne
skupnosti.

5. volilna enota obsega naselja oziroma dele naselij
Sevnica (Prešernova ulica, Kvedrova ulica (od hišne številke
31 do 51), Cankarjeva ulica, Kladnikova ulica, Cesta na
Dobravo, Trubarjeva ulica, Trg Svobode, Grič, Prvomajska
ulica, Ob gozdu, Kajuhova ulica, Kidričeva ulica, Taborniška
ulica, Planinska ulica, Šmarska ulica, Pot na Zajčjo Goro,
Stanetova ulica, Hermanova ulica, Ribniki, Majcnova ulica,
Gubčeva ulica, Dalmatinova ulica, Bohorska ulica, Kozjan-
ska ulica, Krulejeva ulica).

V 5. volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne
skupnosti.

10. člen
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Studenec

se določi 8 volilnih enot, v katerih se voli skupno osem
članov sveta krajevne skupnosti.

1. volilna enota obsega naselje Arto.
V 1. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skup-

nosti.
2. volilna enota obsega naselje Ponikve pri Studencu.
V 2. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skup-

nosti.
3. volilna enota obsega naselje Studenec.
V 3. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skup-

nosti.
4. volilna enota obsega naselje Rovišče pri Studencu.
V 4. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skup-

nosti.
5. volilna enota obsega naselje Hudo Brezje.
V 5. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skup-

nosti.
6. volilna enota obsega naselje Zavratec.
V 6. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skup-

nosti
7. volilna enota obsega naselje Brezovo.
V 7. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skup-

nosti.
8. volilna enota obsega naselje Osredek pri Hubajnici.
V 8. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skup-

nosti.

11. člen
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Šentjanž se

določi 7 volilnih enot, v katerih se voli skupno enajst članov
sveta krajevne skupnosti.

1. volilna enota obsega naselja Šentjanž, Birna vas,
Osredek pri Krmelju, Koludrje, Hinje.

V 1. volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne
skupnosti.

2. volilna enota obsega naselja Budna vas, Cerovec,
Srednik.

V 2. volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne
skupnosti.

3. volilna enota obsega naselje Kamenica.
V 3. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skup-

nosti.
4. volilna enota obsega naselje Leskovec v Podborštu.
V 4. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skup-

nosti.

5. volilna enota obsega naselji Podboršt, Štajngrob.
V 5. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skup-

nosti.
6. volilna enota obsega naselji Kal pri Krmelju, Kladje

pri Krmelju.
V 6. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skup-

nosti.
7. volilna enota obsega naselji Veliki Cirnik, Svinjsko.
V 7. volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne

skupnosti.

12. člen
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Tržišče se

določijo 4 volilne enote, v katerih se voli skupno dvanajst
članov sveta krajevnih skupnosti.

1. volilna enota obsega naselja oziroma dele naselij
Tržišče, Škovec, Kaplja vas, Vrhek, Spodnje Vodale.

V 1. volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne
skupnosti.

2. volilna enota obsega naselja oziroma dele naselij
Pijavice, Polje pri Tržišču, Spodnje Mladetiče, Zgornje Mla-
detiče, Skrovnik.

V 2. volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne
skupnosti.

3. volilna enota obsega naselja oziroma dele naselij
Malkovec, Slančji Vrh, Krsinji Vrh, Pavla vas, Trščina.

V 3. volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne
skupnosti.

4. volilna enota obsega dele naselij Telče, Drušče,
Telčice, Zgornje Vodale, Jeperjek, Otavnik.

V 4. volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne
skupnosti.

13. člen
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Zabukovje

se določijo 3 volilne enote, v katerih se voli skupno osem
članov sveta krajevne skupnosti.

1. volilna enota obsega naselji Zabukovje nad Sevnico,
Mrzla Planina.

V 1. volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne
skupnosti.

2. volilna enota obsega naselja Podvrh, Stržišče, Trno-
vec, Vranje.

V 2. volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne
skupnosti.

3. volilna enota obsega naselje Podgorje ob Sevničini.
V 3. volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne

skupnosti.

14. člen
Volitve v svete krajevnih skupnosti izvajajo občinska

volilna komisija in volilne komisije krajevnih skupnosti.
Volilno komisijo posamezne krajevne skupnosti imenu-

je svet krajevne skupnosti.
Za novo ustanovljeno Krajevno skupnost Bučka imenu-

je volilno komisijo občinska volilna komisija.
Sedež volilne komisije krajevne skupnosti je na sedežu

krajevne skupnosti.

15. člen
Občinska volilna komisija:
– skrbi za zakonitost volitev,
– skrbi za enotno smiselno uporabo določb zakona o

lokalnih volitvah, ki se nanašajo na volitve v občinske svete,
– daje volilnim komisijam krajevnih skupnosti strokov-

na navodila v zvezi z izvajanjem zakona iz druge alinee tega
člena,
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– predpiše obrazce za izvrševanje zakona iz druge ali-
nee tega člena,

– določa enotne standarde za volilni material in določa
druge materialne pogoje za izvedbo volilnih opravil,

– določa volišča in območja volišč,
– potrjuje posamične kandidature in sestavlja sezname

kanditatov,
– objavlja sezname potrjenih kandidatov na krajevno

običajen način,
– obvešča volilce o dnevu glasovanja in o volišču, kjer

so vpisani v volilni imenik,
– objavi izide volitev v svete krajevnih skupnosti,
– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon o lokalnih

volitvah.

16. člen
Volilna komisija krajevne skupnosti:
– imenuje volilne odbore,
– zbira zahteve za sklice zborov volilcev in predloge

kandidatur,
– ugotavlja izid glasovanja v volilni enoti,
– ugotavlja rezultate glasovanja v krajevni skupnosti in

razglasi, kateri člani sveta krajevne skupnosti so izvoljeni,
– daje poročilo o izidu volitev,
– opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z

volitvami,
– opravlja druge naloge za katere jo pooblasti občin-

ska volilna komisija.

17. člen
V primeru razveljavitve 130. točke 2. člena zakona o

ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list
RS, št. 60/94, 69/94 in 56/98) v delu, ki določa naselja v
Občini Sevnica oziroma v primeru izločitve naselij Bučka,
Dolenje Radulje, Dule, Gorenje Radulje, Jarčji Vrh, Jerman
Vrh, Močvirje, Štrit in Zaboršt iz območja Občine Sevnica,
se v odloku razveljavi 5. člen in tretji odstavek 14. člena.

18. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skup-
nosti na območju Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 14/96).

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 00800-0002/98
Sevnica, dne 16. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Sevnica
Martin Novšak, dipl. inž. l. r.

3137. Sklep o razrešitvi in imenovanju namestnika
predsednika, člana ter namestnika člana
Občinske volilne komisije občine Sevnica

Na podlagi 38. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) in 22. člena
statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 23/95 in 50/98)
je Občinski svet občine Sevnica na izredni seji 16. 9. 1998
sprejel

S K L E P
o razrešitvi in imenovanju namestnika

predsednika, člana ter namestnika člana
Občinske volilne komisije občine Sevnica

1. člen
S tem sklepom se funkcije namestnika predsednika

občinske volilne komisije razreši Alojz Vidic, Loka pri Zida-
nem mostu 44, Loka pri Zidanem mostu.

S tem sklepom se funkcije članice občinske volilne
komisije razreši Andreja Flajs, Naselje heroja Maroka 27,
Sevnica.

S tem sklepom se funkcije namestnika člana občinske
volilne komisije razreši Boštjan Repovž, Šentjanž 24a, Šent-
janž.

2. člen
Za namestnika predsednika občinske volilne komisije

se imenuje Branko Derstvenšek, Florjanska ulica 124, Sev-
nica.

Za članico občinske volilne komisije se imenuje Marjet-
ka Špec, Vranje 22, Sevnica.

Za namestnika člana občinske volilne komisije se ime-
nuje Boris Koteski, Loka pri Zidanem mostu 92, Loka pri
Zidanem mostu.

3. člen
Skladno s 1. in 2. členom tega sklepa sestavljajo Ob-

činsko volilno komisijo občine Sevnica:

1. Zdravko Groboljšek, Bohorska ul. št. 5, Sevnica, za
predsednika;

2. Branko Derstvenšek, Florjanska ulica 124, Sevni-
ca, za namestnika predsednika;

3. Marjetka Špec, Vranje 22, Sevnica, za članico;

4. Zdenko Rabzelj, Krmelj št. 107, Krmelj, za namest-
nika člana:

5. Anton Gabrič, Dolenji Boštanj št. 79, Boštanj, za
člana;

6. Boris Koteski, Loka pri Zidanem mostu 92, Loka pri
Zidanem mostu, za namestnika člana;

7. Henrik Maver, Dalmatinova ulica 2, Sevnica, za
člana;

8. Vladimir Žniderič, Dolnje Brezovo št. 2, Blanca, za
namestnika člana.

Sedež občinske volilne komisije je na sedežu Občine
Sevnica v Sevnici, Glavni trg št. 19a.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 00800-0005/98
Sevnica, 16. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Sevnica
Martin Novšak, dipl. inž. l. r.
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SLOVENJ GRADEC

3138. Odlok o določitvi volilnih enot v Mestni občini
Slovenj Gradec

Na podlagi 117. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/94 in 33/94) in 16. člena statuta Mestne
občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 41/95, 1/96) je
Svet mestne občine Slovenj Gradec na seji, dne 9. septem-
bra sprejel

O D L O K
o določitvi volilnih enot v Mestni občini

Slovenj Gradec

1. člen
Ta odlok določa volilne enote za lokalne volitve v Svet

mestne občine Slovenj Gradec  ter število članov sveta, ki
se voli v posamezni volilni enoti.

2. člen
Volilne enote za Občinski svet mestne občine  Slovenj

Gradec v Mestni občini Slovenj Gradec
Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec šteje

petindvajset članov.
Za volitve se določijo tri volilne enote, in sicer:
1. Volilna enota št. 1 – zajema območje Četrtne skup-

nosti Polje, Center, Legen – mesto, Stari trg – mesto in
Štibuh, v kateri se voli dvanajst članov občinskega sveta,

2. Volilna enota št. 2 – zajema območje Primestne
vaške skupnosti Stari trg, Sele, Podgorje, Šmiklavž in Raz-
bor, v kateri se voli šest članov občinskega sveta,

3. Volilna enota št. 3 – zajema območje Primestne
vaške skupnosti Pameče, Gradišče, Šmartno, Turiška vas in
Legen, v kateri se voli sedem članov občinskega sveta.

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

listu RS.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

določitvi volilnih enot v Občini Slovenj Gradec, objavljen v
Uradnem listu RS, št. 63/94.

Št. 00607-01/98
Slovenj Gradec, dne 3. septembra 1998.

Predsednik
Sveta mestne občine

Slovenj Gradec
Niko R. Kolar l. r.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska

ulica 5, (v nadaljnjem besedilu: ustanoviteljica) ustanovi jav-
ni zavod za izobraževanje odraslih, in sicer:

“MOCIS, Center za izobraževanje odraslih Slovenj Gra-
dec” (v nadaljnjem besedilu: zavod), s sedežem na Gospo-
svetski cesti št. 4, p. 2380 Slovenj Gradec.

Zavod ima svoj znak, ki je oblikovan tako, da je v
sredini grb Mestne občine Slovenj Gradec, okrog grba pa
napis “Center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec”.

2. člen
Ustanoviteljske pravice izvršuje Mestna občina Slovenj

Gradec.

3. člen
Zavod je pravna oseba, odgovorna za svoje obveznosti

s sredstvi, s katerimi razpolaga.
Zavod ima pečat okrogle oblike, v velikosti 35 mm x 20

mm. V sredi pečata je grb Republike Slovenije, na obodu pa
je izpisano ime “MOCIS, Center za izobraževanje odraslih
Slovenj Gradec”.

Direktor zavoda sprejme sklep o hrambi in uporabi
pečata zavoda ter določi delavce zavoda, ki so zanj odgo-
vorni.

II. DEJAVNOST

4. člen
Zavod je ustanovljen za opravljanje javne službe in v

tem okviru opravlja naslednje dejavnosti:
– M/80.41 Dejavnost avtošol
– M/80.422 Drugo izobraževanje, d.n.
– K/74.13 Raziskovanje trga in javnega mnenja
– K/74.83 Tajniška dela in prevajanje
– K/74/84 Druge poslovne dejavnosti
– K/73.20 Raziskovanje, družboslovje

in humanistika.

III. ORGANIZACIJA IN DELOVANJE

5. člen
Zavod deluje enovito, brez organizacijskih enot.

6. člen
Direktor in drugi delavci zavoda morajo varovati listine

in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo
pri opravljanju dejavnosti zavoda in so določeni za poslovno
tajnost.

Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno
tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.

Za poslovno tajnost se štejejo zlasti:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi

predpisi določeni za tajne;
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za

poslovne tajne;
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporoči

pristojni organ ali druga organizacija.

3139. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda (MOCIS,
Center za izobraževanje odraslih)

Na podlagi 41. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) ter 8.
člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS,
št. 41/95 in 1/96), je Svet mestne občine Slovenj Gradec
na seji dne 3. septembra sprejel

O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda (MOCIS, Center

za izobraževanje odraslih)
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IV. ORGANI ZAVODA

7. člen
Organi zavoda so:
– svet,
– direktor.

8. člen
Svet zavoda sestavljajo štirje člani; dva predstavnika

ustanovitelja in dva predstavnika delavcev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Svet mestne občine

Slovenj Gradec, predstavnika delavcev pa imenujejo delavci
zavoda na neposrednih tajnih volitvah. Izvoljen je predstav-
nik, ki je dobil večino glasov delavcev, ki so volili.

9. člen
Svet zavoda najkasneje 60 dni pred iztekom mandata

članu sveta določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje
tričlansko komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov
delavcev in pripravi končno poročilo, ki ga izobesi na razgla-
sno desko zavoda.

Članom sveta preneha mandat pred potekom dobe, za
katero so bili imenovani oziroma izvoljeni, če:

– sam zahteva razrešitev,
– zaradi daljše odsotnosti zaradi bolezni, ali drugih raz-

logov ne more več opravljati funkcije,
– je razrešen.

10. člen
Svet zavoda opravlja poleg nalog, ki jih določa zakon in

ta odlok, še naslednje naloge:
– sprejema finančni načrt in zaključni račun zavoda;
– sprejema pravila zavoda in druge splošne akte, ki

niso v pristojnosti direktorja;
– sprejema program dela;
– imenuje komisije, odbore;
– odloča o drugih vprašanjih, ki se nanašajo na obliko-

vanje programa izobraževanja.

11. člen
Direktor zavoda opravlja poleg nalog, ki jih določajo

predpisi, še naslednje naloge:
– v okviru programa zavoda vodi poslovno politiko za-

voda,
– skrbi za poslovno sodelovanje in širjenje poslovnih

stikov,
– skrbi za ustrezno reklamiranje in predstavitev dejav-

nosti zavoda v javnosti,
– skrbi za sredstva zavoda in z njimi gospodari v skladu

s programom in finančnim načrtom zavoda,
– opravlja druge naloge, ki niso v izrecni pristojnosti

ustanovitelja ali sveta zavoda.

12. člen
Direktorja zavoda imenuje svet zavoda na podlagi pred-

hodnega soglasja Sveta mestne občine Slovenj Gradec.

V. FINANCIRANJE, GOSPODARJENJE
IN ODGOVORNOST

13. člen
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj pisarni-

ško opremo in računalnik.
Zavod je dolžan opravljati s premoženjem iz prejšnjega

odstavka s skrbnostjo dobrega gospodarja.

14. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz

državnega proračuna, proračuna Mestne občine Slovenj
Gradec, v skladu z zakonom in statutom ustanovitelja, iz
prispevkov udeležencev, vključenih v izobraževanje, lahko
pa tudi iz drugih virov.

15. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjen iz dejavno-

sti zavoda, ki niso določene kot javna služba, lahko zavod v
skladu z merili za delitev presežkov prihodkov nad odhodki
porabi tudi za izplačilo plač, na podlagi opravljenega dela,
po predhodnem soglasju ustanovitelja.

Zavod nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejav-
nostjo, za katero je ustanovljen, samostojno.

Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sred-
stev, s katerimi razpolaga.

16. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do višine

sredstev, ki jih zagotavlja v skladu z 12. členom tega akta.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

17. člen
Zavod prične s postopkom za izvolitev oziroma imeno-

vanje članov sveta neposredno po uveljavitvi tega akta.
Do imenovanja direktorja opravlja naloge oseba, ki jo s

sklepom imenuje Svet mestne občine Slovenj Gradec.
V primeru poteka mandata direktorju zavoda, svet zavo-

da do imenovanja direktorja, oziroma najdlje za dobo enega
leta, imenuje v. d. direktorja.

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

listu RS.

Št. 022-01/98
Slovenj Gradec, dne 3. septembra 1998.

Predsednik
Sveta mestne občine

Slovenj Gradec
Niko R. Kolar l. r.

3140. Sklep o delnem povračilu stroškov za
organizacijo in financiranje volilne kampanje

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) in na podlagi 8. člena statuta
Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 41/95,
1/96) je Svet mestne občine Slovenj Gradec sprejel

S K L E P
o delnem povračilu stroškov za organizacijo

in financiranje volilne kampanje

I
S tem sklepom se določijo pogoji in način delne povr-

nitve stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampa-
nje za volitve v Svet mestne občine Slovenj Gradec in za
župana Mestne občine Slovenj Gradec.
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II
Organizatorji volilne kampanje, katerih listam so pripa-

dali mandati za svetnike v Svet mestne občine Slovenj Gra-
dec, imajo pravico do povrnitve volilnih stroškov v višini 25
tolarjev za dobljeni glas, pri čemer pa skupni znesek povr-
njenih sredstev ne sme preseči porabljenih sredstev, razvid-
nega iz poročila prvega odstavka 19. člena zakona o volilni
kampanji.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pripada pra-
vica do povračila dela stroškov tudi tistim organizatorjem
volilne kampanje, čigar lista je dobila najmanj 6% glasov od
skupnega števila oddanih glasov v volilni enoti in sicer v
višini 25 tolarjev za dobljeni glas v tej volilni enoti.

III
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upra-

vičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali.

Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata
na ponovnem glasovanju upravičena do povrnitve stroškov
le na osnovi dobljenih glasov na ponovnem glasovanju.

Organizatorjem volilne kampanje oziroma kandidatom
za župana se povrnejo stroški v višini 18 tolarjev za vsak
dobljeni glas.

IV
Organizatorju volilne kampanje za volitve svetnikov

Mestne občine Slovenj Gradec ali za volitve župana Mestne
občine Slovenj Gradec oziroma kandidatom v volilni enoti se
povrnejo stroški na njegovo zahtevo, najpozneje v treh me-
secih po predložitvi poročila o financiranju volilne kampanje,
predloženega v skladu z 19. členom zakona o volilni kam-
panji.

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

nem listu RS, uporablja pa se za lokalne volitve v letu 1998.

Št. 00607-01/98
Slovenj Gradec, dne 3. septembra 1998.

Predsednik
Sveta mestne občine

Slovenj Gradec
Niko R. Kolar l. r.

SLOVENSKA BISTRICA

3141. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov
Občinskega sveta občine Slovenska Bistrica

Na podlagi zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS,
št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95), zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njiho-
vih območij (Uradni list RS, št. 56/98) in 10. člena statuta
Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95) je
Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 31. redni seji
dne 15. 9. 1998 sprejel

O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve članov

Občinskega sveta občine Slovenska Bistrica

1. člen
S tem odlokom se za volitve članov občinskega sveta

občine Slovenska Bistrica določi 5 volilnih enot, v katerih se
voli skupno enaintrideset članov občinskega sveta.

2. člen
Volilne enote obsegajo območja krajevnih skupnosti:
1. volilna enota:
– obsega območje krajevnih skupnosti Poljčane, Stu-

denice in Makole;
– voli se sedem članov občinskega sveta.
2. volilna enota:
– obsega območje krajevnih skupnosti Leskovec- Stari

Log, Črešnjevec, Laporje in dr. Jagodič;
– voli se šest članov občinskega sveta.
3. volilna enota:
– obsega območje krajevnih skupnosti Alfonz Šarh,

Zgornja Polskava, Spodnja Polskava in Pragersko;
– voli se sedem članov občinskega sveta.
4. volilna enota:
– obsega območje krajevnih skupnosti Impol, Šmartno

na Pohorju, Kebelj in Tinje;
– voli se pet članov občinskega sveta.
5. volilna enota:
– obsega območje krajevnih skupnosti Pohorski odred,

Zgornja Ložnica in Vrhole-Preloge;
– voli se šest članov občinskega sveta.

3. člen
S sprejetjem tega odloka preneha veljati odlok o dolo-

čitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta občine
Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 63/94).

4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejema. Odlok se

objavi v Uradnem listu RS.

Št. 10/31-6-1/98
Slovenska Bistrica, dne 15. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Slovenska Bistrica
dr. Janko Čar l. r.

3142. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov
Občinskega sveta občine Oplotnica

Na podlagi zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS,
št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95), zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njiho-
vih območij (Uradni list RS, št. 56/98) in 10. člena statuta
Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95) je
Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 31. redni seji
15. 9. 1998 sprejel

O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve članov

Občinskega sveta občine Oplotnica

1. člen
S tem odlokom se za volitve članov občinskega sveta

občine Oplotnica določi 3 volilne enote, v katerih se voli
skupno petnajst članov občinskega sveta.
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2. člen
Volilne enote obsegajo območja naselij:
1. volilna enota:
– obsega območje naselja Oplotnica;
– voli se pet članov občinskega sveta.
2. volilna enota:
– obsega območje naselij Okoška Gora, Ugovec, Straža,

Raskovec, Prihova, Dobrova, Pobrež, Dobriška vas, Zgornje Gru-
šovje, Čadram, Zlogona Gora in Zlogona vas;

– voli se pet članov občinskega sveta.
3. volilna enota:
– obsega območje naselij Koritno, Božje, Kovaški Vrh, Brez-

je, Gorica, Malahorna, Markečica in Lačna Gora;
– voli se pet članov občinskega sveta.

3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejema. Odlok se objavi v

Uradnem listu RS.

Št. 10/31-7-1/98
Slovenska Bistrica, dne 15. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Slovenska Bistrica
dr. Janko Čar l. r.

3143. Odlok o delni povrnitvi volilnih stroškov
organizatorjem oziroma kandidatom za člane
občinskega sveta oziroma župana Občine
Oplotnica

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list
RS, št. 62/94) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 31.
redni seji 15. 9. 1998 sprejel

O D L O K
o delni povrnitvi volilnih stroškov organizatorjem
oziroma kandidatom za člane občinskega sveta

oziroma župana Občine Oplotnica

1. člen
S tem odlokom se določa delno povračilo volilnih stroškov

organizatorjem oziroma kandidatom na volitvah za člane občinske-
ga sveta oziroma župana Občine Oplotnica.

2. člen
Organizatorji volilne kampanje, katerim listam so pripadli man-

dati za člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve volilnih
stroškov v višini zneska, ki ga ob vsakokratnem razpisu volitev določi
Državni zbor kot dovoljeno porabo finančnih sredstev na posamezne-
ga volilnega upravičenca, za pridobljen glas, pri čemer skupni znesek
povrnjenih volilnih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sred-
stev razvidnega iz poročila po 19. členu zakona o volilni kampanji
(Uradni list RS, št. 62/94), četudi bi volilni izid to omogočal.

3. 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.

Če se glasovanje ponovi (II. krog) sta organizatorja, oziroma
kandidata, ki kandidirata na ponovnem glasovanju upravičena do
povrnitve stroškov le na osnovi dobljenih glasov na ponovnem
glasovanju.

Organizatorjem volilne kampanje oziroma kandidatom za žu-
pana se povrnejo volilni stroški v višini zneska, ki ga ob vsakokrat-
nem razpisu volitev določi Državni zbor kot dovoljeno porabo fi-
nančnih sredstev na posameznega volilnega upravičenca, za pri-
dobljen glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih volilnih stroškov
ne sme preseči zneska, porabljenih sredstev razvidnega iz poroči-
la po 29. členu zakona o volilni kampanji (Uradni list. RS, št.
62/94), četudi bi volilni izid to omogočal.

4. člen
Po sklepu občinskega sveta se organizatorjem volilne kam-

panje za člana občinskega sveta ali za župana občine oziroma
kandidata volilni stroški na njegovo zahtevo povrnejo iz občinske-
ga proračuna najkasneje v treh mesecih po predložitvi zahtevka in
poročila o financiranju volilne kampanje, predloženega v skladu z
19. členom zakona o volilni kampanji.

5. člen
V primeru nadomestnih ali naknadnih volitev članov občin-

skega sveta oziroma naknadnih volitev župana se za določitev
delnega povračila volilnih stroškov uporabi višina zneska dovolje-
ne porabe na volilnega upravičenca kot ga je določil Državni zbor
ob razpisu zadnjih rednih volitev v občinske svete oziroma župa-
nov.

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

Republike Slovenije.

Št. 10/31-9-1/98
Slovenska Bistrica, dne 15. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Slovenska Bistrica
dr. Janko Čar l. r.

3144. Odlok o delni povrnitvi volilnih stroškov
organizatorjem oziroma kandidatom za člane
občinskega sveta oziroma župana Občine
Slovenska Bistrica

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list
RS, št. 62/94) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 31.
redni seji 15. 9. 1998 sprejel

O D L O K
o delni povrnitvi volilnih stroškov organizatorjem
oziroma kandidatom za člane občinskega sveta

oziroma župana Občine Slovenska Bistrica

1. člen
S tem odlokom se določa delno povračilo volilnih stroškov

organizatorjem oziroma kandidatom na volitvah za člane občinskega
sveta oziroma župana Občine Slovenska Bistrica.

2. člen
Organizatorji volilne kampanje, katerim listam so pripadli man-

dati za člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve volilnih
stroškov v višini zneska, ki ga ob vsakokratnem razpisu volitev
določi Državni zbor kot dovoljeno porabo finančnih sredstev na
posameznega volilnega upravičenca, za pridobljen glas, pri čemer
skupni znesek povrnjenih volilnih stroškov ne sme preseči zneska
porabljenih sredstev razvidnega iz poročila po 19. členu zakona o
volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94), četudi bi volilni izid to
omogočal.

3. 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.

Če se glasovanje ponovi (II. krog) sta organizatorja, oziroma
kandidata, ki kandidirata na ponovnem glasovanju upravičena do
povrnitve stroškov le na osnovi dobljenih glasov na ponovnem
glasovanju.

Organizatorjem volilne kampanje oziroma kandidatom za žu-
pana se povrnejo volilni stroški v višini zneska, ki ga ob vsakokrat-
nem razpisu volitev določi Državni zbor kot dovoljeno porabo fi-
nančnih sredstev na posameznega volilnega upravičenca, za pri-
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dobljen glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih volilnih stroškov
ne sme preseči zneska porabljenih sredstev razvidnega iz poročila
po 29. členu zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94),
četudi bi volilni izid to omogočal.

4. člen
Po sklepu občinskega sveta se organizatorjem volilne kam-

panje za člana občinskega sveta ali za župana občine oziroma
kandidata volilni stroški na njegovo zahtevo povrnejo iz občinske-
ga proračuna najkasneje v treh mesecih po predložitvi zahtevka in
poročila o financiranju volilne kampanje, predloženega v skladu z
19. členom zakona o volilni kampanji.

5. člen
V primeru nadomestnih ali naknadnih volitev članov občin-

skega sveta oziroma naknadnih volitev župana, se za določitev
delnega povračila volilnih stroškov uporabi višina zneska dovolje-
ne porabe na volilnega upravičenca, kot ga je določil Državni zbor
ob razpisu zadnjih rednih volitev v občinske svete oziroma župa-
nov.

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

Republike Slovenije.

Št. 10/31-8-1/98
Slovenska Bistrica, dne 15. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Slovenska Bistrica
dr. Janko Čar l. r.

3145. Sklep o imenovanju volilne komisije za izvedbo
volitev članov občinskega sveta in župana nove
Občine Oplotnica

Skladno z določili 35. člena ZLV (Uradni list RS, št. 72/93,
7/94, 33/94 in 70/95) je Občinski svet občine Slovenska Bistri-
ca je na 31. redni seji dne 15. 9. 1998 sprejel

S K L E P
o imenovanju volilne komisije za izvedbo volitev
članov občinskega sveta in župana nove Občine

Oplotnica

predsednica:
Lidija Stebernak, dipl. prav., Oplotnica, Grajska 7
namestnik predsednice:
Albert Pogorevc, dipl. prav., Oplotnica, Poh. bataljona 17
član:
Marjan Crnič, Oplotnica, Poh. bataljona 12
namestnik člana:
Matjaž Orter, Oplotnica, Konjiška c. 29
članica:
Maja Valenčak, Oplotnica, Partizanska 38
namestnica članice:
Breda Veber, Oplotnica, Grajska 3
član:
Robert Obrul, Oplotnica, Straža 17a
namestnica člana:
Milena Valenčak, Oplotnica, Partizanska 34.
Mandat komisije traja do zaključka volilnih postopkov volitev

članov občinskega sveta in župana Občine Oplotnica oziroma do
imenovanja Volilne komisije občine Oplotnica za mandatno obdobje.

Št. 10/31-11-1/98
Slovenska Bistrica, dne 15. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Slovenska Bistrica
dr. Janko Čar l. r.

3146. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
krajevnih skupnostih Občine Slovenska Bistrica

Na podlagi 18. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/94, 57/94, 14/95, 26/97 in 70/97),
statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95) ter
zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94
in 70/95) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 31. redni
seji 15. 9. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o krajevnih

skupnostih Občine Slovenska Bistrica

1. člen
V odloku o krajevnih skupnostih Občine Slovenska Bistrica

(Uradni list RS, št. 19/96) se v 6. členu črta besedilo 18. točke.
Besedilo 19. točke dobi zaporedno številko točke 18.

2. člen
29. člen se spremeni tako, da se glasi:
Posamezni sveti KS imajo naslednje število članov sveta:
KS “Alfonz Šarh” ima sedem članov sveta,
KS “Impol” ima sedem članov sveta,
KS “Pohorski odred” ima sedem članov sveta,
KS “Dr. Jagodič” ima sedem članov sveta,
KS Vrhole - Preloge ima sedem članov sveta,
KS Zgornja Ložnica ima sedem članov sveta,
KS Tinje ima sedem članov sveta,
KS Šmartno na Pohorju ima sedem članov sveta,
KS Zgornja Polskava ima sedem članov sveta,
KS Spodnja Polskava ima sedem članov sveta,
KS Pragersko ima sedem članov sveta,
KS Leskovec - Stari Log ima sedem članov sveta,
KS Črešnjevec ima sedem članov sveta,
KS Laporje ima devet članov sveta,
KS Poljčane ima enajst članov sveta,
KS Studenice ima sedem članov sveta,
KS Makole ima devet članov sveta,
KS Kebelj ima sedem članov sveta.

3. člen
Črta se tekst “VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE”.

4. člen
Črta se besedilo 30. člena.

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

Republike Slovenije, uporablja pa se od dneva, ko ga sprejme
občinski svet.

Št. 10/31-10-1/98
Slovenska Bistrica, dne 15. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Slovenska Bistrica
dr. Janko Čar l. r.

ŠKOFLJICA

3147. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Škofljica

Na podlagi 38. in 117. 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 in njihovih območij (Urad-
ni list RS, št. 44/96) 18. člena statuta Občine Škofljica (Uradni list
RS, št. 21/96) je Občinski svet občine Škofljica na 35. redni seji,
dne 15. 9. 1998 in z dopolnitvami k 4. točki 35. redne seje na
14. izredni dne 21. 9. 1998 sprejel
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S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije Občine

Škofljica

I
V občinsko volilno komisijo se imenujejo:
za predsednika: Zvone Šuligoj, roj. 17. 1. 1954, stanujoč

Pijava Gorica 25a, 1291 Škofljica,
za namestnika predsednika: Jurij Prinčič, roj. 8. 6. 1977,

stanujoč Ravenska pot 45, 1291 Škofljica,
za člana: Danica Jamnik, roj. 17. 1. 1957, stanujoča Neb-

čeva ul.76, 1291 Škofljica,
za namestnika člana: Nataša Kotar Vodeb, roj. 12. 6. 1972,

stanujoča Albrehtova ul. 20, 1291 Škofljica,
za člana: Rajko Volkar, roj. 16. 3. 1960, stanujoč Cesta ob

barju 32, 1291 Škofljica,
za namestnika člana: dr. Majda Kregelj Zbačnik, roj. 11. 4.

1945, stanujoča Ravenska pot 33, 1291 Škofljica,
za člana: Ciril Špringer, roj. 29. 4. 1929, stanujoč Albrehto-

va ul. 62, 1291 Škofljica,
za namestnika člana: Anton Modic, roj. 23. 12. 1936, sta-

nujoč Gratova ulica 29, 1291 Škofljica.

II
Občinska volilna komisija Občine Škofljica je izvoljena za

dobo štirih let.

III
Sedež občinske volilne komisije je na Škofljici, Šmarska

cesta 3, 1291 Škofljica.

IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu

RS.

Št. 1479
Škofljica, dne 23. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Škofljica
Ivan Jordan l. r.

do 13, Aškerčeva cesta h. št. od 1 do 26, Gregorčičeva cesta h.
št. 1 in 2, Levstikova cesta h. št. od 2 do 21, Cesta Lole Ribarja h.
št. od 1 do 24, Cesta heroja Gašperja h. št. od 1 do 14, Koroška
cesta h. št. od 1 do 52, Metleče h. št. 1 do 70, Tovarniška pot h.
št. od 1 do 14, Cesta heroja Šercerja h. št. od 1 do 10, Kajuhova
cesta h. št. od 1 do 27, Cesta Matije Gubca h. št. od 1 do 14,
Tekavčeva cesta h. št. od 1 do 17, Cankarjeva cesta h. št. od 1 do
31, Goriška cesta h. št. od 1 do 21, Nova ulica h. št. od 1 do 4,
Trg Jožeta Lamprehta h. št. od 1 do 3, Cesta heroja Rozmana h.
št. od 1 do 6, Vodnikova cesta h. št. 1 (PO 0073, 0074, 0075,
0076, 0195, 0196, 0079, 0080, 0082, 0084, 0085, 0077,
0078, 0081, 0083, 0194, 0243).

2. Svet krajevne skupnosti Gaberke ima sedem članov.
Za volitve članov sveta se določi ena volilna enota.
Volilna enota zajema območje: Gaberke h. št. od 1 do 320 in

Družmirje h. št. od 18 do 93 (PO 0009, 0010, 0011, 0047,
0050, 0006, 0008).

3. Svet krajevne skupnosti Skorno – Florjan ima štirinajst
članov.

Za volitve članov sveta se določi ena volilna enota.
Volilna enota zajema območje: Florjan h. št. od 1 do 161 in

od 165 do 299, Skorno pri Šoštanju h. št. od 1 do 64 (PO 0060,
0061, 0062, 0057, 0056, 0244).

4. Svet krajevne skupnosti Topolšica ima devet članov.
Za volitve članov sveta se določi ena volilna enota, ki zajema

območja: Topolšica h. št. od 1 do 181 in od 183 do 217, Ravne
h. št. 28a in 28b (PO 0089, 0090, 0091, 0086, 0087, 0088,
0092, 0093, 0052).

5. Svet krajevne skupnosti Lokovica šteje sedem članov.
Za volitve članov sveta se določi ena volilna enota, ki zajema

območje: Lokovica h. št. od 1 do 48,  67, 68 in od 89 do 146 (PO
0026, 0027, 0025) in Lokovica h. št. od 50 do 66a in od 69 do
88 (PO 0024, 0222).

6. Svet krajevne skupnosti Bele Vode ima šest članov.
Za volitve članov sveta se določi ena volilna enota, ki zajema

območja: Bele Vode h. št. od 1 do 77 (PO 0003, 0004).
7. Svet krajevne skupnosti Ravne ima osem članov.
Za volitve članov sveta se določi ena volilna enota.
Volilna enota zajema območja: Ravne h. št. od 1 do 39a, od

40 do 137a in od 150 do 202 (PO 0044, 0045, 0046, 0048,
0049, 0051).

8. Svet krajevne skupnosti Zavodje–Šentvid ima dvanajst čla-
nov.

Za volitve članov sveta se določita dve volilni enoti:
1. Volilna enota zajema območje Zavodnje od h. št. 1 do 70

in voli šest članov sveta KS.
2. Volilna enota zajema območje Šentvid od h. št. 1 do 16 in

voli šest članov sveta KS.

III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu

RS.

Št. 34-1/98
Šoštanj, dne 17. septembra 1998.

Podpredsednik
Občinskega sveta

občine Šoštanj
Boris Gomboc l. r.

ŠOŠTANJ

3148. Sklep o določitvi števila članov sveta KS in
volilnih enot v krajevnih skupnostih Občine
Šoštanj

Na podlagi 19. člena statuta Občine Šoštanj (Uradni list RS,
št. 38/95) je Občinski svet občine Šoštanj, na izredni seji dne 17.
9. 1998 sprejel

S K L E P
o določitvi števila članov sveta KS in volilnih enot

v krajevnih skupnostih Občine Šoštanj

I
S tem sklepom Občinski svet občine Šoštanj določa število

članov sveta KS, število in območja volilnih enot v krajevnih skup-
nostih v Občini Šoštanj.

II
1. Svet krajevne skupnosti Šoštanj ima devet članov.
Za volitve članov sveta se določi ena volilna enota.
Volilna enota zajema območje: Cesta talcev h. št.  od 1 do

19, Trg bratov Mravljak h. št. od 1 do 16, Partizanska pot h. št. od
1 do 15, Primorska cesta h. št. od 1 do 15, Šlandrova pot h. št. od
1 do 15, Prešernov trg h. št. od 1 do 12, Trg svobode h. št. od 3

TURNIŠČE

3149. Sklep o spremembi sestava OVK Turnišče

Na podlagi 35. člena in prvega odstavka 38. člena zakona o
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94 in 33/94) ter v
skladu z 19. členom statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št.
38/95) je Občinski svet občine Turnišče na 32. seji dne 7. 9.
1998 sprejel
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S K L E P
o spremembi sestava OVK Turnišče

1
Jože Magdič iz Renkovec 155 se s 7. 9. 1998 razreši

funkcije namestnika predsednika OVK Turnišče.

2
Za namestnika predsednika OVK Turnišče se imenuje dose-

danja članica OVK Turnišče Renata Koren iz Renkovec 59.

3
Do konca mandatne dobe OVK Turnišče se za člana imenuje

Marija Gönc iz Turnišča, Ulica Štefana Kovača 104.

4
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu RS.

Št. 9/98-2
Turnišče, dne 7. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Turnišče

Edvard Špilak, dipl. inž. agr. l. r.

VELIKE LAŠČE
3150. Sklep o razrešitvi in imenovanju predsednika

Občinske volilne komisije občine Velike Lašče

Na podlagi 38. in 35. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) ter 16. člena statuta
Občine Velike Lašče (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet
občine Velike Lašče na 38. seji 18. septembra 1998 sprejel

S K L E P
o razrešitvi in imenovanju predsednika Občinske

volilne komisije občine Velike Lašče

1
Razreši se predsednica Občinske volilne komisije občine

Velike Lašče Jerica Tomšič Lušin, rojena 1963, 1315 Velike
Lašče, Srobotnik 11.

2
Imenuje se predsednica Občinske volilne komisije občine

Velike Lašče Irma Kirin Zakrajšek, rojena 1964, 1315 Velike
Lašče, Mala Slevica 36.

3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu

RS.

Št. 1659/98
Velike Lašče, dne 18. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Velike Lašče
Peter Indihar l. r.

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

lokalne volitve v Občini Vitanje

1
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev stroš-

kov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Vitanje.

2
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.

3
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za svetnike,

ki so jim pripadli 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 10% od skupnega števila volilnih upra-
vičencev, 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 ponov-
nem glasovanju.

5
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve

v občinski svet ali za volitve župana, se na njegovo zahtevo povrne-
jo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Vitanje v roku 30
dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodiš-
ču oziroma najkasneje do 31. 3. 1999.

6
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 062-02-39/98-08
Vitanje, dne 17. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Vitanje
Zdenko Plankl, dipl. jur. I. r.

3152. Sklep o spremembi sestave Občinske volilne
komisije občine Vitanje

Na podlagi 38. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list
RS, št.72-2630/93, 7-310/94 in 33-1353/94 in 70-3297/95)
in 10. člena statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št.20/95) je
Občinski svet občine Vitanje na 39. redni seji dne 17. 9. 1998
sprejel

S K L E P
o spremembi sestave Občinske volilne komisije

občine Vitanje

Razreši se predsednik občinske volilne komisije Franc Mar-
guč, roj. 1940, Slov. Konjice, Mestni trg 8

VITANJE

3151. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Vitanje

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list
RS, št. 62/94 in 17/97) in 10. člena statuta Občine Vitanje
(Uradni list RS, št. 20/95) je Občinski svet občine Vitanje na 39.
redni seji dne 17. 9. 1998 sprejel
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3154. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
občine Vodice

Na podlagi 38. in 35. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) ter 18. člena statuta
Občine Vodice (Uradni list RS, št. 31/98) je Občinski svet občine
Vodice na 10. izredni seji 15. 9. 1998 sprejel

S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije občine

Vodice

1
V Občinsko volilno komisijo občine Vodice se imenujejo:
– za predsednika: Jure Snoj, Vodnikova 163b, Ljubljana,
– za namestnika predsednika: Rado Čuk, Koseze 4, Vodice,
– za člana Frenk Logar, Lokarje 26, Vodice,
– za namestnika Štefan Kunstelj, Selo 22, Vodice,
– za člana Niko Jeraj, Jegriše 28, Vodice,
– za namestnico Milena Kristan, Selo 26, Vodice,
– za člana Milan Podgoršek, Skaručna 12, Vodice,
– za namestnika Tomaž Ločniškar, Pustnice 56, Vodice.

2
Občinska volilna komisija opravlja tudi delo volilnih komisij

volilnih enot.
3

Sedež občinske volilne komisije je v prostorih Občine Vodi-
ce, Kopitarjev trg 1, Vodice.

4
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.

Št. 032-01-001/98-03-037
Vodice, dne 16. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Vodice
Alojzij Kosec l. r.

in imenuje se predsednica volilne komisije Irena Nečemer,
roj. 1952, Slov. Konjice, Oplotniška c. 1a.

Št. 062-02-39/98-09
Vitanje, dne 17. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Vitanje
Zdenko Plankl, dipl. jur. l. r.

VODICE
3153. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne

kampanje za lokalne volitve v Občini Vodice

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list
RS, št. 62/94 in 17/97) in 18. člena statuta Občine Vodice
(Uradni list RS, št. 31/98) je Občinski svet občine Vodice na 10.
izredni seji 15. 9. 1998 sprejel

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

lokalne volitve v Občini Vodice

1
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev stroš-

kov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Vodice.

2
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.

3
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 skupni znesek povrnjenih sred-
stev 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 upravi-
čencev, ki so glasovali, in sicer 40 tolarjev na posameznega volil-
nega 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 ponov-
nem glasovanju.

5
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 Vodice v roku 30 dni
po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.

6
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 032-01-001/98-038
Vodice, dne 16. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Vodice
Alojzij Kosec l. r.

VRHNIKA
3155. Sklep o določitvi števila članov sveta KS in

volilnih enot v krajevnih skupnostih Občine
Vrhnika

Na podlagi 19.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, št. 45/94 – odločba US,
57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 - obvezna razlaga,
9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US in 26/97, 70/97 in
10/98) in statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 34/95) je
Občinski svet občine Vrhnika na seji dne 10. 9. 1998 sprejel

S K L E P
o določitvi števila članov sveta KS in volilnih enot

v krajevnih skupnostih Občine Vrhnika

1
S tem sklepom Občinski svet občine Vrhnika določa število

članov sveta KS, število in območja volilnih enot v krajevnih skup-
nostih v Občini Vrhnika ter število članov, ki se volijo po volilnih
enotah.

2
1. Svet krajevne skupnosti Bevke ima sedem članov.
Za volitve članov sveta se določi ena volilna enota, ki zajema

območje naselja Bevk.
2. Svet krajevne skupnosti Blatna Brezovica ima sedem čla-

nov.
Za volitve članov sveta se določi ena volilna enota, ki zajema

območje naselja Blatna Brezovica.
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3. Svet krajevne skupnosti Dragomer-Lukovica ima sedem
članov.

Za volitve članov sveta se določi ena volilna enota, ki zajema
območje naselij Dragomer in Lukovica pri Brezovici.

4. Svet krajevne skupnosti Drenov grič-Lesno Brdo ima se-
dem članov.

Za volitve članov sveta se določi ena volilna enota, ki zajema
območje naselij Drenov Grič in Lesno Brdo-del.

5. Svet krajevne skupnosti Log ima sedem članov.
Za volitve članov sveta se določi ena volilna enota, ki zajema

območje naselja Log pri Brezovici.
6. Svet krajevne skupnosti Ligojna ima sedem članov.
Za volitve članov sveta se določi ena volilna enota, ki zajema

območje naselij Mala Ligojna in Velika Ligojna.
7. Svet krajevne skupnosti Padež-Pokojišče-Zavrh ima pet

članov.
Za volitve članov sveta se določi ena volilna enota, ki zajema

območje naselij Padež, Pokojišče in Zavrh pri Borovnici.
8. Svet krajevne skupnosti Podlipa-Smrečje ima sedem čla-

nov.
Za volitve članov sveta se določi ena volilna enota, ki zajema

območje naselij Podlipa in Smrečje.
9. Svet krajevne skupnosti Sinja Gorica ima sedem članov.
Za volitve članov sveta se določi ena volilna enota, ki zajema

območje naselja Sinja Gorica.
10. Svet krajevne skupnosti Stara Vrhnika ima pet članov.
Za volitve članov sveta se določi ena volilna enota, ki zajema

območje naselja Stara Vrhnika.
11. Svet krajevne skupnosti Verd ima sedem članov.
Za volitve članov sveta se določi ena volilna enota, ki zajema

območje naselij: Bistra, Mirke in Verd.
12. Svet krajevne skupnosti Vrhnika-Breg ima sedem čla-

nov.
Za volitve članov sveta se določi ena volilna enota, ki zajema

del naselja Vrhnika-Breg.
13. Svet krajevne skupnosti Vrhnika-Center ima sedem čla-

nov.
Za volitve članov sveta se določi ena volilna enota, ki zajema

del naselja Vrhnika-Center.
14. Svet krajevne skupnosti Vrhnika-Vas ima sedem članov.
Za volitve članov sveta se določi ena volilna enota, ki zajema

del naselja Vrhnika- Vas.
15. Svet krajevne skupnosti Zaplana ima sedem članov.
Za volitve članov sveta se določi ena volilna enota, ki zajema

območje naselja Zaplana-del.

3
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep o dolo-

čitvi števila članov sveta, ki se voli v posamezni krajevni skupnosti v
Občini Vrhnika št. 11/1-skl-006/96 z dne 14. 3. 1996.

4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu

RS.

Št. 11/2-800-01/98
Vrhnika, dne 14. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Vrhnika
Brane Jereb l. r.

VUZENICA

3156. Sklep o spremembi sestave Občinske volilne
komisije občine Vuzenica

Na podlagi 117. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list
RS, št. 72/93) ter sprememb in dopolnitev istega zakona (Uradni
list RS, št. 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

S K L E P
o spremembi sestave Občinske volilne komisije

občine Vuzenica

Razreši se predsednica občinske volilne komisije:
– Karolina Peserl, rojena 11. 6. 1964, Splavarska 10, Vuze-

nica,
imenuje se predsednica občinske volilne komisije:
– Petra Ugrin, rojena 4. 7. 1956, Spodnji trg 6, Vuzenica.

Št. 062-02-35/98
Vuzenica, dne 9. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Vuzenica

Andrija Halužan l. r.

ZAVRČ

3157. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju
Občinske volilne komisije občine Zavrč

Na podlagi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št.
56/98) in na podlagi 4. člena in 45. člena zakona o lokalnih
volitvah in v zvezi z določbami 25. člena zakona o volitvah v
Državni zbor je Občinski svet občine Zavrč na seji dne 17. 9.
1998 sprejel

S K L E P
o spremembi sklepa o imenovanju Občinske

volilne komisije občine Zavrč

1. člen
Razrešita se:
– Roman Belšak, roj. 1967, Zavrč, Gorenjski vrh 31, kot

namestnik predsednika Občinske volilne komisije občine Zavrč,
– Ivan Pongrac, roj. 1953, Zavrč, Zavrč 6, kot član Občin-

ske volilne komisije občine Zavrč.

2. člen
Imenujeta se:
– Janko Kukec, inž. stroj., roj. 1967, Zavrč, Hrastovec 108

kot namestnik predsednika Občinske volilne komisije občine Zavrč,
– Branko Ivančič roj., 1955, Zavrč Hrastovec 73 kot član

Občinske volilne komisije občine Zavrč.

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

začne veljati takoj.

Št. 008-1/98
Zavrč, dne 17. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Zavrč
Ivan Pongrac l. r.

3158. Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Zavrč

Na podlagi 19. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list
RS, št. 72/93, 7/94 33/94, 61/95, in 70/95) in na podlagi
določil zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi
občin ter določil njihovih območij (Uradni list RS, št. 56/98) je
Občinski svet občine Zavrč na seji dne 17. 9. 1998 sprejel
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O D L O K
o določitvi volilnih enot v Občini Zavrč

1. člen
Za volitve članov občinskega sveta in župana v Občini Zavrč

se določi 1 volilna enota.

2. člen
Ta odlok začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 008-1/98
Zavrč, dne 17. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Zavrč
Ivan Pongrac l. r.

ZREČE
3159. Odlok o spremembi odloka o določitvi volilnih

enot za volitve članov organov krajevnih
skupnosti na območju Občine Zreče

Na podlagi 109. in 114. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) in 20. člena
statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 30/95, 48/95, 1/98 in
53/98) ter v soglasju s Svetom krajevne skupnosti Stranice je
Občinski svet občine Zreče na seji dne 22. 9. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o določitvi volilnih enot
za volitve članov organov krajevnih skupnosti

na območju Občine Zreče

1. člen
V odloku o določitvi volilnih enot za volitve članov organov

krajevnih skupnosti na območju Občine Zreče (Uradni list RS, št.
61/95 in 17/96), se 6. člen spremeni tako, da glasi:

Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Stranice se obli-
kujejo 3 volilne enote, v katerih se voli skupno sedem članov sveta
krajevne skupnosti.

1. volilna enota obsega območje naselja Križevec.
V 1. volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota obsega območje naselij Bukovlje in Čretvež.
V 2. volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota obsega območje naselij Gornja vas, Graben,

Lipa, Mala Gora, Polajna, Stranice in Zabork.
V 3. volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne skupnosti.

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

Republike Slovenije.

Št. 006-08-01/98
Zreče, dne 22. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Zreče
Gorazd Korošec, dipl. ek. l. r.

3160. Odlok o določitvi volilne enote za volitve članov
občinskega sveta in župana Občine Zreče

Na podlagi 22. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list
RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) ter 18. in 20. člena statuta
Občine Zreče (Uradni list RS, št. 30/95, 48/95, 1/98 in 53/98)
je Občinski svet občine Zreče na seji dne 22. 9. 1998 sprejel

O D L O K
o določitvi volilne enote za volitve članov

občinskega sveta in župana Občine Zreče

1. člen
S tem odlokom se določa volilna enota za volitve članov Ob-

činskega sveta občine Zreče ter za volitve župana Občine Zreče.

2. člen
Za izvedbo volitev občinskega sveta in župana Občine Zreče

se določi 1 volilna enota.
Volilna enota obsega območje celotne Občine Zreče.
V volilni enoti se voli šestnajst članov občinskega sveta in

župan Občine Zreče.
3. člen

Volitve v občinski svet in volitve župana vodi in izvaja Občin-
ska volilna komisija občine Zreče.

4. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o

določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta (Uradni
list RS, št. 64/94).

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

RS.

Št. 006-07-01/98
Zreče, dne 22. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Zreče
Gorazd Korošec, dipl. ek. l. r.

3161. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju
Občinske volilne komisije občine Zreče

Na podlagi 38. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list
RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) ter 20. člena statuta
Občine Zreče (Uradni list RS, št. 30/95, 48/95, 1/98 in 53/98)
je Občinski svet občine Zreče na seji dne 22. 9. 1998 sprejel

S K L E P
o spremembi sklepa o imenovanju Občinske

volilne komisije občine Zreče

1
V občinski volilni komisiji se razrešita:
1. Štefka Bornšek, Stranice 73a, Stranice, kot namestnica

predsednice OVK,
2. Jolanda Laubič, Cankarjeva 5, Zreče, kot članica.

2
V občinsko volilno komisijo se imenujeta:
1. Aleksandra Mavhar, Kovaška cesta 18, Zreče, za članico,
2. Tatjana Orlačnik, Skomarje 22, Zreče, za članico.

3
Za namestnico predsednice OVK se imenuje Marjeta Hedl,

dosedanja članica OVK.

4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu

RS.

Št. 032-04-07/98
Zreče, dne 22. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Zreče
Gorazd Korošec, dipl. ek. l. r.
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ŽELEZNIKI
3162. Sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti

in določitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti
Železniki za volitve v svet krajevne skupnosti

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,
73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98) in soglasja
Sveta krajevne skupnosti Železniki z dne 7. 9. 1998 je Občinski
svet občine Železniki na 20. izredni seji dne 10. 9. 1998 sprejel

S K L E P
o številu članov sveta krajevne skupnosti in
določitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti

Železniki za volitve v svet krajevne skupnosti

1
S tem sklepom se določa število članov sveta KS ter območ-

je posameznih volilnih enot v KS in število članov, ki se volijo po
volilnih enotah za volitve v svet KS, ki bodo dne 22. 11. 1998.

2
Svet KS Železniki ima enajst članov.

3
V KS Železniki se določijo naslednje volilne enote:
1. volilna enota obsega območje naselja:
1. Na Plavžu, Jesenovec
V 1. volilni enoti se voli en član.
2. volilna enota obsega območje naselja:
1. del Na Plavžu, Racovnik
2. Trnje, Škovine
V 2. volilni enoti se voli en član.
3. volilna enota obsega območje naselja:
1. Otoki
2. Na Kresu
3. Dašnica
V 3. volilni enoti se voli dva člana.
4. volilna enota obsega območje naselja:
1. Log
2. Češnjica
V 4. volilni enoti se voli dva člana.
5. volilna enota obsega območje:
1. Vaški odbor Studeno
V 5. volilni enoti se voli en član.
6. volilna enota obsega območje:
1. Vaški odbor Zali Log, ki obsega:
del Davče, Osojnik, Potok, Ravne, Torka, Zala, Zali log
V 6. volilni enoti se voli en član.
7. volilna enota obsega območje:
1. Vaški odbor Martinj vrh
V 7. volilni enoti se voli en član.
8. volilna enota obsega območje naselja:
1. Ojstri Vrh-Smoleva, del Martinj Vrh
V 8. volilni enoti se voli en član.
9. volilna enota obsega območje naselja:
1. Podlonk-Prtovč
V 9. volilni enoti se voli en član.

4
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati sklep

občinskega sveta o določitvi volilnih enot v krajevni skupnosti za
prve volitve v svet krajevne skupnosti št. 6/96-879 z dne 20. 3.
1996.

5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu

RS.

Št. 080-09-4291
Železniki, dne 10. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Železniki
Miha Prevc l. r.

3163. Sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti
in določitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti
Dražgoše-Rudno za volitve v svet krajevne
skupnosti

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,
73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98) in soglasja
Sveta krajevne skupnosti Dražgoše-Rudno z dne 7. 9. 1998 je
Občinski svet občine Železniki na 20. izredni seji dne 10. 9. 1998
sprejel

S K L E P
o številu članov sveta krajevne skupnosti in
določitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti
Dražgoše-Rudno za volitve v svet krajevne

skupnosti

1
S tem sklepom se določa število članov sveta KS ter območ-

je posameznih volilnih enot v KS in število članov, ki se volijo po
volilnih enotah za volitve v svet KS, ki bodo dne 22. 11. 1998.

2
Svet KS Dražgoše-Rudno ima sedem članov.

3
V KS Dražgoše-Rudno se določijo naslednje volilne enote:
1. volilna enota obsega območje naselja Dražgoše-vzhod
V 1. volilni enoti se voli dva člana.
2. volilna enota obsega območje naselja Dražgoše-zahod
V 2. volilni enoti se voli dva člana.
3. volilna enota obsega območje naselja Rudno
V 3. volilni enoti se voli tri člane.

4
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati sklep

občinskega sveta o določitvi volilnih enot v krajevni skupnosti za
prve volitve v svet krajevne skupnosti št. 4/96-877 z dne 20. 3.
1996.

5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu

RS.

Št. 080-09-4293
Železniki, dne 10. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Železniki
Miha Prevc l. r.

3164. Sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti
in določitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti
Dolenja vas za volitve v svet krajevne skupnosti

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,
73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98) in soglasja
Sveta krajevne skupnosti Dolenja vas z dne 7. 9. 1998 je Občinski
svet občine Železniki na 20. izredni seji dne 10. 9. 1998 sprejel

S K L E P
o številu članov sveta krajevne skupnosti in
določitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti

Dolenja vas za volitve v svet krajevne skupnosti

1
S tem sklepom se določa število članov sveta KS ter območ-

je posameznih volilnih enot v KS in število članov, ki se volijo po
volilnih enotah za volitve v svet KS, ki bodo dne 22. 11. 1998.
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2
Svet KS Dolenja vas ima sedem članov.

3
V KS Dolenja vas se določi naslednja volilna enota:
1. volilna enota obsega območje KS Dolenja vas.
V 1. volilni enoti se voli sedem članov.

4
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati sklep

občinskega sveta o številu članov sveta krajevne skupnosti in
določitvi volilnih enot v krajevni skupnosti za prve volitve v svet
krajevne skupnosti št. 1/96-874 z dne 20. 3. 1996.

5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu

RS.

Št. 080-09-4296
Železniki, dne 10. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Železniki
Miha Prevc l. r.

3165. Sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti
in določitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti
Davča za volitve v svet krajevne skupnosti

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,
73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98) in soglasja
Sveta krajevne skupnosti Davča z dne 7. 9. 1998 je Občinski svet
občine Železniki na 20. izredni seji dne 10. 9. 1998 sprejel

S K L E P
o številu članov sveta krajevne skupnosti in

določitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti Davča
za volitve v svet krajevne skupnosti

1
S tem sklepom se določa število članov sveta KS ter območ-

je posameznih volilnih enot v KS in število članov, ki se volijo po
volilnih enotah za volitve v svet KS, ki bodo dne 22. 11. 1998.

2
Svet KS Davča ima sedem članov.

3
V KS Davča se določi naslednja volilna enota:
1. volilna enota obsega območje KS Davča.
V 1. volilni enoti se voli sedem članov.

4
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati sklep

občinskega sveta o določitvi volilnih enot v krajevni skupnosti za
prve volitve v svet krajevne skupnosti št. 3/96-876 z dne 20. 3.
1996.

5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu

RS.

Št. 080-09-4294
Železniki, dne 10. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Železniki
Miha Prevc l. r.

3166. Sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti
in določitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti
Selca za volitve v svet krajevne skupnosti

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,
73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98) in soglasja
Sveta krajevne skupnosti Selca z dne 7. 9. 1998 je Občinski svet
občine Železniki na 20. izredni seji dne 10. 9. 1998 sprejel

S K L E P
o številu članov sveta krajevne skupnosti in

določitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti Selca
za volitve v svet krajevne skupnosti

1
S tem sklepom se določa število članov sveta KS ter območ-

je posameznih volilnih enot v KS in število članov, ki se volijo po
volilnih enotah za volitve v svet KS, ki bodo dne 22. 11. 1998.

2
Svet KS Selca ima devet članov.

3
V KS Selca se določijo naslednje volilne enote:
1. volilna enota obsega območje vasi:
1. Kališe
V 1. volilni enoti se voli en član.
2. volilna enota obsega območje vasi:
1. Spodnje Lajše
2. Zgornje Lajše
V 2. volilni enoti se voli en član.
3. volilna enota obsega območje vasi:
1. Topolje
2. Zabrekve
V 3. volilni enoti se voli en član.
4. volilna enota obsega območje vasi:
1. Spodnja Golica
2. Zgornja Golica
3. Rastovka
V 4. volilni enoti se voli en član.
5. volilna enota obsega območje:
Krajevna skupnost Selca – del (mejni objekt je cesta R-314 v

smeri Železniki–Šk. Loka):
to je področje desno od imenovane ceste do cerkve, od

cerkve dalje pa celotno področje, tudi levo od ceste.
V 5. volilni enoti se voli dva člana.
6. volilna enota obsega območje:
Krajevna skupnost Selca – del:
to je preostalo področje, ki ni zajeto v 5. volilni enoti.
V 6. volilni enoti se voli tri člane.

4
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati sklep

občinskega sveta o številu članov sveta krajevne skupnosti in
določitvi volilnih enot v krajevni skupnosti za prve volitve v svet
krajevne skupnosti št. 2/96-875 z dne 20. 3. 1996.

5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu

RS.

Št. 080-09-4295
Železniki, dne 10. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Železniki
Miha Prevc l. r.
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3167. Sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti
in določitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti
Sorica za volitve v svet krajevne skupnosti

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,
73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98) in soglasja
Sveta krajevne skupnosti Sorica z dne 7. 9. 1998 je Občinski svet
občine Železniki na 20. izredni seji dne 10. 9. 1998 sprejel

S K L E P
o številu članov sveta krajevne skupnosti in

določitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti Sorica
za volitve v svet krajevne skupnosti

1
S tem sklepom se določa število članov sveta KS ter območ-

je posameznih volilnih enot v KS in število članov, ki se volijo po
volilnih enotah za volitve v svet KS, ki bodo dne 22. 11. 1998.

2
Svet KS Sorica ima sedem članov.

3
V KS Sorica se določi naslednja volilna enota:
1. volilna enota obsega območje KS Sorica.
V 1. volilni enoti se voli sedem članov.

4
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati sklep

občinskega sveta o določitvi volilnih enot v krajevni skupnosti za
prve volitve v svet krajevne skupnosti št. 5/96-878 z dne 20. 3.
1996.

5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu

RS.

Št. 080-09-4292
Železniki, dne 10. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Železniki
Miha Prevc l. r.

VLADA
3168. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o

taksi za obremenjevanje zraka z emisijo
ogljikovega dioksida

Na podlagi 80. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 32/93 in 1/96) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o taksi za

obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega
dioksida

1. člen
V uredbi o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikove-

ga dioksida (Uradni list RS, št. 68/96, 2/97 in 5/97) se 4. člen
spremeni, tako da se glasi:

“4. člen
Taksa se plačuje v višini, ki znaša:
– 10% osnove za gorljive organske snovi, ki se sežigajo kot

nevarni odpadki, ter za goriva, ki se rabijo za sežig nevarnih od-
padkov v sežigalnicah nevarnih odpadkov,

– 25% osnove za gorljive organske snovi, ki zgorevajo v
dogorevalnih napravah za čiščenje odpadnih plinov s sežiganjem,
ki ne obratujejo kot samostojna kurilna naprava,

– 50% osnove za gorljive organske snovi, ki se sosežigajo
kot odpadki v kurilnih napravah in industrijskih pečeh ali se sežiga-
jo kot odpadki v sežigalnicah odpadkov,

– 70% osnove za zgorevanje utekočinjenega naftnega plina
in zemeljskega plina,

– 100% osnove za zgorevanje drugih goriv.”

2. člen
Za 6. členom se dodajo novi 6.a, 6.b, 6.c, 6.d, 6.e, 6.f, 6.g,

6.h, 6.i, 6.j, 6.k, 6.l, 6.m in 6.n člen, ki se glasijo:

“6.a člen
Če zavezanec iz prvega odstavka prejšnjega člena proda

gorivo končnemu porabniku, ki ima od ministrstva, pristojnega za
varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), dovoljenje za s
takso neobremenjeno uporabo goriva (v nadaljnjem besedilu: do-
voljenje), za to gorivo ne plača takse.

Maloprodajna cena goriva se v primeru iz prejšnjega odstav-
ka za takso ne poveča.

Končni porabnik mora za nakup goriva, na katero se nanaša
dovoljenje, predložiti zavezancu iz prvega odstavka prejšnjega člena
poleg dovoljenja tudi pismeno izjavo, s katero potrjuje, da s kupljeno
količino goriva še ni presežena letna količina iz dovoljenja.

Za predložitev pismene izjave iz prejšnjega odstavka se smi-
selno uporabljajo določbe predpisov o prometnem davku.

6.b člen
Ministrstvo izda dovoljenje gospodarski družbi ali samostojne-

mu podjetniku posamezniku (v nadaljnjem besedilu: podjetnik), ki je
lastnik ali upravljalec naprave, ki je začela obratovati po uveljavitvi te
uredbe in je zaradi porabe goriva najmanj v enem koledarskem letu
(v nadaljnjem besedilu: referenčno leto) povzročila letno obremeni-
tev okolja zaradi emisije CO2 najmanj 100 t, in gre za:

1. napravo za pridobivanje cementa, plavž, kupolno peč,
peč za pridobivanje in predelavo mineralnih snovi, sušilnik ali dru-
go napravo za zgorevanje goriv , v katerih material, ki se obdeluje,
prihaja neposredno v stik z odpadnimi plini, ali drugo industrijsko
peč ali več takih manjših naprav, če so v istem objektu ali več
objektih na isti lokaciji,

2. napravo za pridobivanje toplote, ki se uporablja za pridelo-
vanje kmetijskih rastlin ali proizvodnjo hrane ali več takih manjših
naprav, če so v istem objektu ali več objektih na isti lokaciji,

3. kurilno napravo v rafineriji, v kateri zgorevajo ostanki rafi-
nacije mineralnih olj, koristna toplota pa se uporablja za proizvod-
njo električne energije ter lastno rabo toplote v rafineriji ali

4. kurilno napravo ali napravo za soproizvodnjo toplote in
električne energije in sicer v deležu goriva za proizvodnjo toplote,
namenjene napravam v proizvodnemu procesu, ki niso obratovale
na dan uveljavitve te uredbe, in ogrevanju proizvodnih, poslovnih
ali upravnih prostorov lastnika naprave, ki niso bili zgrajeni na dan
uveljavitve te uredbe, ali več takih manjših naprav, če so v istem
objektu ali več objektih na isti lokaciji. Delež goriva za proizvodnjo
toplote se pri napravi za soproizvodnjo toplote in električne energi-
je izračuna na podlagi povprečnega letnega izkoristka proizvede-
ne električne energije ηel, izraženega v procentih, kot: delež gori-
va za proizvodnjo toplote = (100- ηel).

Ministrstvo izda dovoljenje za naprave iz prejšnjega odstavka,
za katere je bilo v postopku presoje vplivov na okolje ugotovljeno, da
je z vidika obremenitve okolja zaradi emisije CO2 izbrana najboljša v
praksi preizkušena in na trgu dostopna tehnologija. Za napravo iz 3.
ali 4. točke prejšnjega odstavka pa se presoja tudi učinkovitost rabe
v tej napravi proizvedene toplote v proizvodnem procesu in pri
ogrevanju proizvodnih, poslovnih ali upravnih prostorov.

6.c člen
Obvezne sestavine vloge za izdajo dovoljenja iz prejšnjega

člena so:
– ime in sedež gospodarske družbe ali podjetnika, ki prosi

za dovoljenje,
– podatki o napravi, v kateri se rabi gorivo in kraju, kjer

obratuje,
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– podatki o vrsti goriva, ki se uporablja,
– podatki o porabi goriva v referenčnem letu in
– odločba o okoljevarstvenem soglasju.

6.d člen
Ministrstvo gospodarski družbi ali podjetniku v dovoljenju

določi največjo letno količino goriva. Največja letna količina iz
prejšnjega stavka se določi tako, da njena uporaba povzroči letno
obremenitev okolja zaradi emisije CO2 , ki  je lahko enaka 67%
obremenitve zaradi emisije CO2 v referenčnem letu.

Ministrstvo izda dovoljenje za obdobje treh koledarskih let.
Po preteku veljavnosti dovoljenja ministrstvo imetniku izda

novo dovoljenje pod pogoji in na način, kot to določa ta uredba za
dovoljenje, ki se izda prvič.

6.e člen
Ministrstvo izda dovoljenje tudi gospodarski družbi ali podjet-

niku, ki:
1. oddaja elektriko v visokonapetostno prenosno omrežje, pa

gre za napravo, ki je začela obratovati po uveljavitvi te uredbe ali
2. proizvaja elektriko v napravi za soproizvodnjo toplote in

električne energije, ki obratuje vzporedno z javnim električnim
omrežjem.

6.f člen
Obvezne sestavine vloge za izdajo dovoljenja iz prejšnjega

člena so:
– ime in sedež gospodarske družbe ali podjetnika, ki prosi

za dovoljenje,
– podatki o napravi, v kateri se rabi gorivo in kraju, kjer

obratuje,
– podatki o vrsti goriva, ki se uporablja, in
– podatki o oddaji oziroma proizvodnji električne energije.

6.g člen
Ministrstvo gospodarski družbi ali podjetniku iz 6.e člena te

uredbe na podlagi podatkov o letni oddaji oziroma proizvodnji
električne energije v preteklem koledarskem letu v dovoljenju do-
loči največjo letno količino goriva za tekoče koledarsko leto. Naj-
večja letna količina iz prejšnjega stavka se določi tako, da njena
uporaba povzroči letno obremenitev okolja zaradi emisije CO2 , ki
je lahko enaka:

– 0,4 EO za vsako kWh elektrike, oddane v visokonapetost-
no prenosno omrežje iz elektrarne iz prve točke 6.e člena te
uredbe ali iz naprave za soproizvodnjo toplote in električne energi-
je iz druge točke 6.e člena te uredbe, in

– 0,44 EO za vsako kWh elektrike, proizvedene v napravi za
soproizvodnjo toplote in električne energije iz druge točke 6.e
člena te uredbe, ki ni namenjena lastni rabi naprave.

6.h člen
Ministrstvo izda dovoljenje tudi gospodarski družbi ali podjet-

niku, ki kot lastnik ali upravljalec na podlagi sanacijskega ali druge-
ga programa za zmanjšanje obremenjevanja okolja izvaja:

1. rekonstrukcijo ali nadomestitev obstoječe naprave iz 1. in
2. točke prvega odstavka 6.b člena te uredbe ali druge industrij-
ske naprave, ki porablja toploto iz naprav iz četrte točke prvega
odstavka 6.b člena te uredbe, s čimer se bo povečal energetski
učinek naprave tako, da bo letna obremenitev zaradi emisije CO2
pri enaki letni količini izdelka manjša za najmanj 10 t,

2. rekonstrukcijo ali nadomestitev obstoječih naprav za izva-
janje lokalne javne službe oskrbe naselij s toploto ali plinom, s
čimer bo povečal energetski učinek oskrbe z energijo tako, da bo
letna obremenitev zaradi emisije CO2 pri enaki letni količini oskrbe
z energijo manjša za najmanj 20 t,

3. rekonstrukcijo ali nadomestitev obstoječe industrijske na-
prave, ki rabi za obratovanje tudi elektriko, tako da se bo zmanjša-
la letna količina porabljene električne energije pri enaki letni količi-
ni izdelka najmanj za 50.000 kWh.

Ministrstvo izda dovoljenje tudi osebi, ki kot lastnik izvaja:
1. gradnjo nove stavbe ali rekonstrukcijo stavbe, zgrajene po

letu 1980, tako da specifična toplotna izguba stavbe ne bo prese-
gala referenčne vrednosti:

φ v   5 + 10 f 0 + 0,25 ∆t (W/m3),
2. rekonstrukcijo stavbe, zgrajene pred letom 1980, tako da

specifična toplotna izguba stavbe ne bo presegala referenčne
vrednosti:

φ v   7 + 12 f 0 + 0,25 ∆t (W/m3),
kjer je φ v specifična toplotna izguba na enoto volumna stav-

be, izražena v W/ m3, f 0 razmerje med celotno zunanjo površino
stavbe A (m2) in prostornino stavbe V (m3) , ki jo površina A obdaja,
ter ∆t projektna temperaturna razlika, določena s predpisi na po-
dročju graditve.

6.i člen
Obvezne sestavine vloge za izdajo dovoljenja iz prejšnjega

člena so:
– ime in sedež gospodarske družbe ali podjetnika oziroma

ime in naslov fizične osebe, ki prosi za dovoljenje,
– podatki o napravi ali stavbi, v kateri se rabi gorivo,
– podatki o vrsti goriva, ki se uporablja,
– podatki o ukrepih učinkovite rabe energije oziroma o spe-

cifičnih toplotnih izgubah, če gre za stavbo, ter pričakovanih letnih
učinkih zmanjšanja obremenitve zaradi emisije CO2 .

Vlogi iz prejšnjega odstavka mora biti priloženo gradbeno
dovoljenje, enotno dovoljenje za gradnjo ali odločba o dovolitvi
priglašenih del ter mnenje o učinkovitosti predlaganih ukrepov, ki
ga izda organ, pristojen za učinkovito rabo energije.

6.j člen
Ministrstvo gospodarski družbi ali podjetniku iz prvega od-

stavka 6.h člena te uredbe v dovoljenju določi največjo letno
količino goriva. Največja letna količina iz prejšnjega stavka se
določi tako, da njena uporaba povzroči obremenitev okolja zaradi
emisije CO2 , ki je lahko enaka:

– 1 EO za vsak kg zmanjšanja obremenitve zaradi emisije
CO2 v obdobju sedmih let po končani rekonstrukciji ali nadome-
stitvi, če gre za napravo iz prve ali druge točke iz prvega odstavka
6.h člena te uredbe,

– 0,4 EO za vsako kWh zmanjšanja porabe elektrike v ob-
dobju desetih let po rekonstrukciji ali nadomestitvi, če gre za
napravo iz tretje točke prvega odstavka 6.h člena te uredbe.

Ministrstvo gospodarski družbi ali podjetniku iz drugega od-
stavka 6.h člena te uredbe v dovoljenju določi največjo količino
goriva tako, da njegova uporaba povzroči letno obremenitev okolja
zaradi emisije CO2 , ki je lahko enaka:

– 0,2 EO za vsako kWh, ki je za stavbo iz prve točke druge-
ga odstavka 6.h člena te uredbe izračunana kot razlika med refe-
renčno in dejansko potrebno petnajstletno energijo za ogrevanje
na podlagi naslednjega izračuna:

0,024 . (5 + 10 f 0 + 0,25 ∆t - f v stavbe ) . TP . V (kWh/leto),
– 0,2 EO za vsako kWh, ki je za stavbo iz pete točke druge-

ga odstavka 6.h člena te uredbe izračunana kot razlika med refe-
renčno in dejansko potrebno petnajstletno energijo za ogrevanje
na podlagi naslednjega izračuna:

0,024 . (7 + 12 f 0 + 0,25 ∆t - f v stavbe ) . TP . V (kWh/leto)
kjer je f v stavbe dejanska specifična toplotna izguba stavbe, TP

temperaturni primanjkljaj na lokaciji stavbe ter V bruto volumen
stavbe.

Ministrstvo osebi iz prvega odstavka 6.h člena te uredbe izda
dovoljenje za obdobje treh koledarskih let po zaključku del za
izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije, pri čemer je v dovolje-
nju določena količina goriva enakomerno porazdeljena na tri kole-
darska leta. Za prvo koledarsko leto se šteje naslednje leto po
zaključku del.

Ministrstvo osebi iz drugega odstavka 6.h člena te uredbe izda
dovoljenje za obdobje petih koledarskih let po zaključku gradnje
nove ali rekonstruirane stavbe, pri čemer je v dovoljenju določena
količina goriva enakomerno porazdeljena na pet koledarskih let. Za
prvo koledarsko leto se šteje naslednje leto po zaključku gradnje.

6.k člen
Imetnik dovoljenja lahko pri nakupu goriva uveljavlja oprostitev

plačevanja takse še 10 mesecev po izteku koledarskega leta, na
katero se nanaša dovoljenje, če še ni izkoristil celotne količine goriva
brez plačila takse iz dovoljenja, vendar le do izkoristka te količine.

6.l člen
Ministrstvo lahko dovoli prenos dovoljenja iz 6.b, 6.e in 6.h

člena te uredbe na drugo osebo, če je postala lastnik ali upravlja-
lec naprave oziroma stavbe, na katero se dovoljenje nanaša, in če
izpolnjuje pogoje za pridobitev dovoljenja po tej uredbi.
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6.m člen
Imetniki dovoljenja iz prvega odstavka 6.b, 6.e in 6.h člena in

drugega odstavka 6.h člena te uredbe morajo voditi evidenco o
uporabi goriva, na katero se nanaša dovoljenje.

Evidenco iz prejšnjega odstavka mora imetnik dovoljenja
hraniti pet let od dneva zadnje nabave goriva, na katero se nanaša
dovoljenje.

Če imetnik dovoljenja po preteku veljavnosti dovoljenja prosi
za novo dovoljenje, mora evidenco iz prvega odstavka tega člena
vlogi za dovoljenje priložiti.

6.n člen
Ministrstvo lahko imetniku dovoljenja odvzame dovoljenje:
– če ne izpolnjuje več pogojev, ki so določeni v dovoljenju,
– če je bilo dovoljenje izdano na podlagi nepopolnih in ne-

točnih informacij ali
– če ne odpravi nepravilnosti pri izpolnjevanju pogojev za

izdajo dovoljenja v roku, ki mu ga je določil inšpektor, pristojen za
varstvo okolja.“

3. člen
17. člen se spremeni, tako da se glasi:

“17. člen
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje ose-

ba, ki stori prekršek:
– če kot prodajalec goriv proda gorivo brez plačila takse

končnemu porabniku, ki nima dovoljenja za tako uporabo goriva iz
6.b., 6.e in 6.h člena te uredbe,

– če kot imetnik dovoljenja iz 6.b, 6.e in 6.h člena te uredbe
ne vodi in ne hrani predpisanih evidenc (prvi in drugi odstavek 6.m
člena),

– če kot zavezanec ne vloži napovedi v predpisanem roku ali
če v napovedi navede napačne podatke in zato pride do znižanja
osnove ali višine odmerjene takse (11. člen),

– če kot zavezanec ne hrani dokumentacije, s katero doka-
zuje resničnost podatkov iz napovedi, predpisani čas (13. člen).

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba zavezanca, ki je pravna oseba in
stori prekršek iz prejšnjega odstavka.”

4. člen
Drugi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Taksa zaradi uporabe goriv za proizvodnjo električne ener-

gije, ki se jo oddaja v javno omrežje, se začne plačevati 1. januarja
1999. Taksa zaradi uporabe težjih kurilnih olj, ki niso uvožena, se
začne plačevati 1. januarja 2000.”

5. člen
Za 19. členom se dodajo novi 19.a, 19.b in 19.c člen, ki se

glasijo:

“19.a člen
Ministrstvo izda dovoljenje iz 6.b člena te uredbe tudi gospo-

darski družbi ali podjetniku za uporabo goriva v obstoječi napravi,
ki je obratovala na dan uveljavitve te uredbe in katere poraba
goriva je najmanj v referenčnem letu v obdobju od 1986 do vključ-
no 1998 povzročila letno obremenitev okolja zaradi emisije CO2
najmanj 10 t, in gre za:

1. elektrarno, ki oddaja elektriko v visokonapetostno preno-
sno omrežje,

2. napravo, ki je namenjena transportu zemeljskega plina v
transportnem plinskem omrežju,

3. zrakoplove, namenjene javnemu zračnemu prevozu,
4. železniška vozila, namenjena javnemu železniškemu pro-

metu,
5. napravo za izvajanje lokalne javne službe oskrbe naselij s

toploto ali plinom,
6. napravo za pridobivanje cementa, plavž, kupolno peč,

peč za pridobivanje in predelavo mineralnih snovi, sušilnik ali dru-
go napravo za zgorevanje goriv, v katerih material, ki se obdeluje,
prihaja neposredno v stik z odpadnimi plini, ali drugo industrijsko

peč ali več takih manjših naprav, če so v istem objektu ali več
objektih na isti lokaciji,

7. napravo za pridobivanje toplote, ki se uporablja za pridelo-
vanje kmetijskih rastlin ali proizvodnjo hrane ali več takih manjših
naprav, če so v istem objektu ali več objektih na isti lokaciji,

8. kurilno napravo v rafineriji, v kateri zgorevajo ostanki rafi-
nacije mineralnih olj, koristna toplota pa se uporablja za proizvod-
njo električne energije ter lastno rabo toplote v rafineriji ali

9. kurilno napravo ali napravo za soproizvodnjo toplote in
elektrike, ki proizvedene električne energije ne oddaja v visoko
napetostno prenosno omrežje, in sicer v deležu goriva za pro-
izvodnjo toplote, ki je namenjena proizvodnemu procesu ali ogre-
vanju proizvodnih, poslovnih ali upravnih prostorov lastnika napra-
ve, ali več takih manjših naprav, če so v istem objektu ali več
objektih na isti lokaciji.

Za naprave, ki so začele obratovati v letu 1998, se za refe-
renčno leto namesto koledarskega leta šteje eno leto obratovanja.

19.b člen
Ministrstvo v dovoljenju iz prejšnjega člena gospodarski druž-

bi ali podjetniku določi največjo letno količino goriva. Največja
letna količina iz prejšnjega stavka se določi tako, da njena uporaba
povzroči letno obremenitev okolja zaradi emisije CO2, ki je lahko
enaka:

– 100% obremenitve zaradi emisije CO2 v referenčnem letu
za naprave za proizvodnjo toplotno-izolacijskih materialov,

– 92% obremenitve zaradi emisije CO2 v referenčnem letu
za elektrarne, ki oddajajo električne energije v visoko-napetostno
prenosno omrežje, napravo za transport zemeljskega plina v trans-
portnem plinskem omrežju, zrakoplove namenjene javnemu zrač-
nemu prevozu ter železniška vozila, namenjena javnemu železniš-
kemu prometu,

– 50% obremenitve zaradi emisije CO2 v referenčnem letu
za naprave za izvajanje lokalne javne službe oskrbe naselij s toplo-
to ali plinom za delež goriva, ki je bil v referenčnem letu uporabljen
za proizvodnjo toplote, in

– 67% obremenitve zaradi emisije CO2 v referenčnem letu
za vse druge naprave iz prejšnjega člena.

19.c člen
Ministrstvo lahko na podlagi vloge imetnika dovoljenja iz

19.a člena te uredbe dovoli rabo goriva, na katero se nanaša
dovoljenje, tudi za obratovanje druge njegove naprave. Ministrstvo
izda dovoljenje iz prejšnjega stavka, če na podlagi podatkov iz
pismene vloge imetnika dovoljenja ugotovi:

– da je naprava, na katero se nanaša dovoljenje, prenehala
obratovati ali se je v njej zmanjšala letna poraba goriva,

– da je naprava, za katero dovoli rabo goriva, iste vrste,
– da je naprava, za katero dovoli rabo goriva, začela obrato-

vati po uveljavitvi te uredbe in
– da za napravo, za katero dovoli rabo goriva, že ni bilo

izdano dovoljenje iz 6.b člena te uredbe.
Ministrstvo lahko soglaša s prenosom dovoljenja iz 19.a

člena te uredbe na drugo osebo, če je postala lastnik ali upravlja-
lec naprave, na katero se dovoljenje nanaša, in če izpolnjuje
pogoje za pridobitev dovoljenja po tej uredbi. Soglasje iz prejšnje-
ga stavka se izda novemu lastniku ali upravljalcu naprave na podla-
gi njegove pismene vloge.”

6. člen
V prilogi se število enot obremenitve zaradi emisije CO2 pri

zemeljskem plinu “1,3 EO /Sm3 (*)” nadomesti z vrednostjo “1,9
EO /Sm3 (*)” .

7. člen
Ta uredba začne veljati 1. oktobra 1998.

Št. 423-01/98-4
Ljubljana, dne 22. septembra 1998.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

3169. Indico le elezioni ordinarie per il Consiglio della
Comunita’ autogestita della nazionalita’ italiana
di Capodistria

In conformita’ con il secondo capoverso dell’ art 8 ed il primo
capoverso dell’ art. 11 della Legge sulle Comunita’ autogestite
delle Comunita’ nazionali (Boll. UFF. 65/94) e la Delibera statuta-
ria del 18. 9. 1998

I N D I C O
le elezioni ordinarie per il Consiglio della

Comunita’ autogestita della nazionalita’ italiana
di Capodistria

DRŽAVNI ZBOR
3015. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o dena-

cionalizaciji (ZDen-B) 4853

PREDSEDNIK REPUBLIKE
3016. Odlok o pomilostitvi obsojenca 4856

VLADA
3017. Uredba o postopkih notifikacije po sporazumu o teh-

ničnih ovirah v trgovini in sporazumu o uporabi sanitar-
nih in fitosanitarnih ukrepov 4856

3168. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o taksi
za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksi-
da 4935

3018. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Sloveni-
je v Clevelandu 4857

3019. Sklep o odprtju konzulata Republike Slovenije v Saar-
brücknu 4857

3020. Sklep o postavitvi častnega konzula v Saarbrücknu 4858

MINISTRSTVA
3021. Odredba o opredelitvi s turizmom neposredno poveza-

nih dejavnosti in njihovi razvrstitvi v skupine 4858
3022. Odredba o prenehanju veljavnosti odredbe o prepove-

di uvoza in prevoza pošiljk parkljarjev, izdelkov in suro-
vin, ki izvirajo od parkljarjev iz Republike Hrvaške 4859

3023. Odredba o spremembi odredbe o prepovedi in omeji-
tvah uvoza in prevoza pošiljk parkljarjev, izdelkov in su-
rovin, ki izvirajo od parkljarjev iz evropskih držav 4859

3024. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vred-
nosti stanovanja 4859

3025. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o vrsti
in načinu pošiljanja podatkov o stanju in spremembah
dolgov in izdanih jamstev oseb javnega prava v skladu
z 48.a členom zakona o izvrševanju proračuna Repub-
like Slovenije 4860

BANKA SLOVENIJE
3026. Sklep o vzpostavitvi sistema žiro kliringa 4860
3027. Sklep o spremembi sklepa o neizravnanih aktivnih in

pasivnih postavkah banke v tujem denarju (o odprti de-
vizni poziciji banke) 4861

SODNI SVET
3028. Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur

za prosto mesto 4861
3029. Akt o spremembi akta o določitvi števila sodniških mest

na višjih, okrožnih in okrajnih sodiščih v Republiki Slo-
veniji 4862

3030. Sklep o imenovanju sodnic na sodniški mesti okrožnih
sodnic 4862

3031. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrož-
nega sodišča 4862

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3032. Sklep o imenovanju državnih tožilcev na položaj svetni-

kov državnih tožilstev 4862
3033. Sklep o imenovanju državnih tožilcev na položaj svetni-

kov državnih tožilstev 4862
3034. Sklep o spremembi vrednosti točke 4863
3035. Poročilo o gibanju plač za julij 1998 4863
3036. Dodatek k pravilom igre Hitra srečka 4863

OBČINE
LJUBLJANA

3037. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o uporabi
grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljana 4864

3038. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostor-
skih ureditvenih pogojih za plansko celoto V2 Trnovo –
Tržaška cesta za del območja urejanja VS 2/3 Kolezija 4868
CELJE

3039. Odlok o delnem povračilu stroškov za organizacijo vo-
lilne kampanje za volitve v mestni svet in za volitve žu-
pana Mestne občine Celje 4868

3040. Statutarni sklep o ustanovitvi mestnih četrti in krajevnih
skupnosti v Mestni občini Celje 4869
DOBROVA-HORJUL-POLHOV GRADEC

3041. Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov svetov
krajevnih skupnosti Črni vrh, Dobrova, Polhov Gradec
in Šentjošt 4872

3042. Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Dobrova-Polhov
Gradec 4873

3043. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine
Dobrova-Polhov Gradec 4873

3044. Pravilnik o podaljšanju obratovalnega časa v gostinskih
obratih 4873
DORNAVA

3045. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v Občin-
ski svet občine Dornava 4874

3046. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine
Dornava 4874
DUPLEK

3047. Sklep o določitvi volilnih enot v Vaški skupnosti Vur-
berk 4874

3048. Sklep o določitvi volilnih enot v Vaški skupnosti Dvorja-
ne 4875

3049. Sklep o določitvi volilnih enot v Vaški skupnosti Zimica 4875
3050. Sklep o določitvi volilnih enot v Vaški skupnosti Korena 4875
3051. Sklep o določitvi volilnih enot v Vaški skupnosti Zg. Du-

plek 4876
3052. Sklep o določitvi volilnih enot v Vaški skupnosti Sp. Du-

plek 4876

1
Le elezioni per il Consiglio della Comunita’ autogestita della

nazionalita’ italiana di Capodistria si svolgeranno Domenica 22.
11. 1998.

2
Le procedure elettorali hanno inizio a partire dal 23. 9.

1998.

3
Delego la Commissione elettorale particolare per l’elezione

dei consiglieri della nazionalita’ italiana nel Consiglio comunale di
Capodistria e la Commissione elettorale repubblicana a svolgere
tutte le mansioni inerenti le elezioni per il consiglio della Comunita’
autogestita della nazionalita’ italiana di Capodistria.

Il Presidente del Consiglio
Mario Steffe’ m. p.

VSEBINA

Stran Stran
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GORNJI PETROVCI
3053. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v Občin-

ski svet občine Gornji Petrovci 4876
3054. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Gornji Pe-

trovci 4877
GROSUPLJE

3055. Preimenovanje člana Občinske volilne komisije občine
Grosuplje 4879
HODOŠ-ŠALOVCI

3056. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v Občin-
ski svet občine Hodoš 4879

3057. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v Občin-
ski svet občine Šalovci 4880

3058. Spremembe statuta Občine Hodoš-Šalovci 4880
3059. Statutarni sklep o ustanovitvi narodnostnega sveta Ob-

čine Hodoš in Občine Šalovci, ter za volitve članov v
svet MNSS Občine Hodoš in Občine Šalovci na rednih
volitvah 1998 4881

3060. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine
Šalovci 4882

3061. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine
Hodoš 4883

3062. Sklep o imenovanju posebne Občinske volilne komisi-
je občine Šalovci 4883

3063. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lo-
kalne volitve v Občini Šalovci 4883

3064. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lo-
kalne volitve v Občini Hodoš 4884
HRPELJE-KOZINA

3065. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostor-
skih ureditvenih pogojih v Občini Hrpelje-Kozina 4884
IG

3066. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve v svete vaških
skupnosti na območju Občine Ig in njihovih pristojnosti 4885
IVANČNA GORICA

3067. Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skup-
nosti v Občini Ivančna Gorica 4886
KAMNIK

3068. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občin-
skega sveta občine Kamnik 4886

3069. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občin-
skega sveta občine Komenda 4887
KOČEVJE

3070. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Kočevje 4887
3071. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o volitvah

v svete krajevnih skupnosti Občine Kočevje 4888
3072. Odlok o delnem povračilu stroškov organizatorjem vo-

lilne kampanje kandidatov za volitve župana in list kan-
didatov za volitve članov Občinskega sveta občine Ko-
čevje 4888

3073. Odlok o delnem povračilu stroškov organizatorjem vo-
lilne kampanje kandidatov za volitve župana in list kan-
didatov za volitve članov Občinskega sveta občine Ko-
stel 4889

3074. Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne
kampanje 4890

3075. Sklep o imenovanju v občinsko volilno komisijo novou-
stanovljene Občine Kostel 4890
KOMEN

3076. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljišču 4891
KOZJE

3077. Odlok o spremembi odloka o določitvi števila članov
svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za prve red-
ne volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Kozje 4891

3078. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občin-
skega sveta in župana Občine Kozje 4891

3079. Statutarni sklep 4892
3080. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lo-

kalne volitve v Občini Kozje 4892
LAŠKO

3081. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občin-
skega sveta in volitve župana v Občini Laško 4893

3082. Odlok o določitvi števila članov sveta KS, ki se volijo v
krajevnih skupnostih na območju Občine Laško 4893
LENART

3083. Sprememba statuta Krajevne skupnosti Lenart 4893
LENDAVA

3084. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v Občin-
ski svet občine Lendava 4894

3085. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v Občin-
ski svet občine Dobrovnik 4894

3086. Statutarni sklep Občine Lendava 4894
3087. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lo-

kalne volitve v Občini Lendava 4895
3088. Sklep o imenovanju v občinsko volilno komisijo 4895
3089. Sklep o razrešitvi dolžnosti in imenovanju v občinsko

volilno komisijo 4896
3090. Sklep o razrešitvi dolžnosti in imenovanju v posebno

občinsko volilno komisijo 4896
LITIJA

3091. Sklep o razrešitvi dosedanje in imenovanje nove Ob-
činske volilne komisije občine Litija 4896
LJUBNO

3092. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolni-
tev prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega pla-
na Občine Mozirje za obdobje 1986–2000, dopolnje-
nega leta 1989 in srednjeročnega družbenega plana
Občine Mozirje za obdobje 1986–1990 za območje
Občine Ljubno 4897
LUČE

3093. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v Občin-
ski svet občine Luče in za volitve župana Občine Luče 4897

3094. Spremembo statuta Občine Luče 4897
MAJŠPERK

3095. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine
Majšperk za leto 1998 4898

3096. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Majšperk 4898
3097. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v občin-

ski svet in za volitve župana Občine Majšperk 4900
3098. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v občin-

ski svet in za volitve župana v novoustanovljeni Občini
Žetale 4900

3099. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sestavi
in načinu volitev organov krajevnih skupnosti v Občini
Majšperk 4901

3100. Odlok o podelitvi naziva Častni občan Občine Majš-
perk 4901

3101. Sklep o imenovanju volilne komisije v novoustanovljeni
Občini Žetale 4902
MEDVODE

3102. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občin-
skega sveta in župana Občine Medvode 4902
MEŽICA

3103. Sklep o razrešitvi in imenovanju predsednice občinske
volilne komisije 4903

3104. Sklep o razrešitvi in imenovanju članice občinske volil-
ne komisije 4903

3105. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lo-
kalne volitve v Občini Mežica 4903
NOVO MESTO

3106. Odlok o določitvi volilne enote za volitve članov Občin-
skega sveta mestne občine Novo mesto 4904

3107. Odlok o določitvi volilne enote za volitve članov Občin-
skega sveta občine Dolenjske Toplice 4904

3108. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občin-
skega sveta občine Mirna Peč 4904

3109. Odlok o določitvi volilne enote za volitve članov Občin-
skega sveta občine Žužemberk 4905

3110. Sklep o določitvi števila članov svetov krajevnih skup-
nostih v Mestni občini Novo mesto 4905

3111. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lo-
kalne volitve v Mestni občini Novo mesto 4906

3112. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije mestne
občine Novo mesto 4906

3113. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine
Dolenjske Toplice 4907

3114. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine
Mirna Peč 4907

3115. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine
Žužemberk 4907
PIRAN

3116. Odlok o določitvi volilnih enot za izvedbo lokalnih voli-
tev v Občinski svet občine Piran na volitvah v letu 1998 4908
PODČETRTEK

3117. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v svet in
za volitve župana Občine Podčetrtek 4909

3118. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v svet in
za volitve župana Občine Bistrica ob Sotli 4909

3119. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine
Bistrica ob Sotli 4910

3120. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Občinske vo-
lilne komisije občine Podčetrtek 4910
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RADENCI
3121. Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu Ra-

denci – Jug 4910
3122. Odlok o določitvi števila članov svetov ožjih delov ter

določitvi volilnih enot za volitve članov svetov ožjih de-
lov Občine Radenci 4911

3123. Odlok o oblikovanju volilnih enot za volitve članov ob-
činskega sveta in župana Občine Radenci 4912

3124. Sklep o imenovanju v občinsko volilno komisijo Obči-
ne Radenci 4912

3125. Sklep o dopolnitvi sklepa o imenovanju občinske volil-
ne komisije Radenci 4912

3126. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lo-
kalne volitve v Občini Radenci 4913
RAVNE-PREVALJE

3127. Sklep o imenovanju občinskih volilnih komisij 4913
3128. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lo-

kalne volitve v Občini Ravne na Koroškem in v Občini
Prevalje 4914
ROGAŠOVCI

3129. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti
na območju Občine Rogašovci 4914
SEMIČ

3130. Odlok o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini
Semič 4915

3131. Odlok o spremembi odloka o organizaciji in področjih
dela upravnega organa Občine Semič 4915

3132. Odlok o spremembi odloka o gospodarskih javnih služ-
bah v Občini Semič 4915

3133. Pravilnik o prodaji in oddaji stavbnih zemljišč v lasti Ob-
čine Semič 4916
SEVNICA

3134. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Sevnica 4917
3135. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občin-

skega sveta občine Sevnica 4918
3136. Odlok o določitvi volilnih enot in številu članov svetov

krajevnih skupnosti na območju Občine Sevnica 4919
3137. Sklep o razrešitvi in imenovanju namestnika predsed-

nika, člana ter namestnika člana Občinske volilne ko-
misije občine Sevnica 4922
SLOVENJ GRADEC

3138. Odlok o določitvi volilnih enot v Mestni občini Slovenj
Gradec 4923

3139. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda (MOCIS, Center za
izobraževanje odraslih) 4923

3140. Sklep o delnem povračilu stroškov za organizacijo in
financiranje volilne kampanje 4924
SLOVENSKA BISTRICA

3141. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občin-
skega sveta občine Slovenska Bistrica 4925

3142. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občin-
skega sveta občine Oplotnica 4925

3143. Odlok o delni povrnitvi volilnih stroškov organizatorjem
oziroma kandidatom za člane občinskega sveta oziro-
ma župana Občine Oplotnica 4926

3144. Odlok o delni povrnitvi volilnih stroškov organizatorjem
oziroma kandidatom za člane občinskega sveta oziro-
ma župana Občine Slovenska Bistrica 4926

3145. Sklep o imenovanju volilne komisije za izvedbo volitev
članov občinskega sveta in župana nove Občine Op-
lotnica 4927

3146. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o krajev-
nih skupnostih Občine Slovenska Bistrica 4927
ŠKOFLJICA

3147. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine
Škofljica 4927

ŠOŠTANJ
3148. Sklep o določitvi števila članov sveta KS in volilnih enot

v krajevnih skupnostih Občine Šoštanj 4928
TURNIŠČE

3149. Sklep o spremembi sestava OVK Turnišče 4928
VELIKE LAŠČE

3150. Sklep o razrešitvi in imenovanju predsednika Občin-
ske volilne komisije občine Velike Lašče 4929
VITANJE

3151. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lo-
kalne volitve v Občini Vitanje 4929

3152. Sklep o spremembi sestave Občinske volilne komisije
občine Vitanje 4929
VODICE

3153. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lo-
kalne volitve v Občini Vodice 4930

3154. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine
Vodice 4930
VRHNIKA

3155. Sklep o določitvi števila članov sveta KS in volilnih enot
v krajevnih skupnostih Občine Vrhnika 4930
VUZENICA

3156. Sklep o spremembi sestave Občinske volilne komisije
občine Vuzenica 4931
ZAVRČ

3157. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Občinske vo-
lilne komisije občine Zavrč 4931

3158. Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Zavrč 4931
ZREČE

3159. Odlok o spremembi odloka o določitvi volilnih enot za
volitve članov organov krajevnih skupnosti na območju
Občine Zreče 4932

3160. Odlok o določitvi volilne enote za volitve članov občin-
skega sveta in župana Občine Zreče 4932

3161. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Občinske vo-
lilne komisije občine Zreče 4932
ŽELEZNIKI

3162. Sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti in dolo-
čitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti Železniki za voli-
tve v svet krajevne skupnosti 4933

3163. Sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti in dolo-
čitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti Dražgoše-Rudno
za volitve v svet krajevne skupnosti 4933

3164. Sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti in dolo-
čitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti Dolenja vas za
volitve v svet krajevne skupnosti 4933

3165. Sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti in dolo-
čitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti Davča za volitve v
svet krajevne skupnosti 4934

3166. Sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti in dolo-
čitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti Selca za volitve v
svet krajevne skupnosti 4934

3167. Sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti in dolo-
čitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti Sorica za volitve
v svet krajevne skupnosti 4935

MEDNARODNE POGODBE
35. Uredba o ratifikaciji Dodatka III (Mednarodna organi-

zacija za civilno letalstvo) in Dodatka XII (Medvladna po-
morska posvetovalna organizacija) h Konvenciji o privi-
legijih in imunitetah specializiranih agencij 245

– Obvestilo o prenehanju veljavnosti v odnosih med Re-
publiko Slovenijo in Islamsko republiko Iran Sporazu-
ma o vzajemni odpravi vizumov med Vlado SFR Jugo-
slavije in Vlado Cesarstva Iran 247
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