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ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O ZAPOSLOVANJU IN ZAVAROVANJU ZA PRIMER
BREZPOSELNOSTI (ZZZPB-D)
1. člen
V zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 17/91, 12/92, 71/93,
2/94 in 38/94) se v 4. členu besedilo “Republiški zavod za
zaposlovanje“ nadomesti z besedilom “Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje“.
2. člen
Za 4. členom se dodata nova 4.a in 4.b člen, ki se
glasita:
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“4.a člen
Zavod in centri za socialno delo morajo medsebojno
sodelovati pri vključevanju brezposelnih oseb v aktivnosti in
ukrepe aktivne politike zaposlovanja in sodelovati s pristojnim davčnim organom in drugimi državnimi organi ter izmenjavati osebne in druge podatke, ki jih vodijo v svojih zbirkah
podatkov in so potrebni za uresničevanje pravic in obveznosti brezposelnih oseb po tem zakonu. Zavod in centri za
socialno delo lahko oblikujejo enotno bazo podatkov za
uresničevanje pravic po tem zakonu in po predpisih o socialnem varstvu.
Vrsto in način izmenjave podatkov iz prejšnjega odstavka določi minister, pristojen za delo. Vrsto in način izmenjave podatkov, ki jih vodijo in zbirajo davčni organi, določi
minister, pristojen za delo, v soglasju z ministrom, pristojnim
za finance.
4.b člen
Temeljna pravica brezposelne osebe je vključitev v programe aktivne politike zaposlovanja z namenom povečanja
zaposlitvenih možnosti.
Zavod ali druga pooblaščena organizacija najkasneje v
dveh mesecih po prijavi brezposelnosti pripravi zaposlitveni
načrt, ki je podlaga za vključitev brezposelne osebe v program ukrepov aktivne politike zaposlovanja.
Delodajalci so dolžni omogočiti prisotnost predstavnikov zavoda ali druge pooblaščene organizacije v postopku
izbire brezposelnih oseb za prosta delovna mesta.“
3. člen
V drugem odstavku 6. člena se za besedo “dela“ doda
vejica in besedilo “posredovanja zaposlitve, posredovanja in
zagotavljanja delovne sile, izdelavo zaposlitvenega načrta in
izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja“.
Tretji odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Sredstva, ustvarjena iz koncesijskih dajatev za posredovanje dela dijakom in študentom se namenijo za delovanje študentske organizacije univerze, samostojnega visokošolskega zavoda, lokalne skupnosti oziroma interesnih oblik
povezovanja dijakov in študentov. Sredstva so namenjena
za izvajanje programov interesnih in obštudijskih dejavnosti
na področjih: kulture, izobraževanja, športa, tehnične kulture, mednarodnega sodelovanja, izpopolnjevanja študentov v
tujini, raziskovalne dejavnosti in socialno – ekonomskega
položaja dijakov in študentov.“
V petem odstavku se besedilo “določenim kategorijam
delavcev“ nadomesti z besedilom “in višino stroškov, ki se
priznajo organizaciji oziroma delodajalcu za posredovanje
dela dijakom in študentom“.
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7. člen
Za 16. členom se doda nov 16.a člen, ki se glasi:

4. člen
Za 6. členom se doda nov 6.a člen, ki se glasi:
“6.a člen
Pooblaščena organizacija oziroma delodajalec iz drugega odstavka prejšnjega člena ne more vpisati koncesijske
dejavnosti v sodni register oziroma priglasiti začetka opravljanja dejavnosti, če ni sklenila koncesijske pogodbe. Vpis
koncesijske dejavnosti v sodni register oziroma priglasitev
začetka opravljanja dejavnosti brez koncesijske pogodbe je
ničen.“
5. člen
15. člen se spremeni, tako da se glasi:
“Za primer brezposelnosti se lahko zavarujejo:
– samostojni podjetniki, osebe, ki samostojno, z lastnim delom, kot edini in glavni poklic opravljajo pridobitno
dejavnost (v nadaljnjem besedilu: samozaposlene osebe) in
osebe, ki so lastniki gospodarskih družb, če niso zavarovani
na drugi podlagi,
– slovenski državljani v delovnem razmerju z delodajalcem v tuji državi, ki po vrnitvi v domovino ne morejo uveljavljati pravic za primer brezposelnosti na drugi podlagi in
– zakonci slovenskih državljanov, zaposlenih v tuji državi, če so bili pred odhodom v tujino v delovnem razmerju.
Osebe iz prejšnjega odstavka imajo enake pravice kot
zavarovanci iz prejšnjega člena.“
6. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Za brezposelno osebo se po tem zakonu šteje:
– oseba, ki ni v delovnem razmerju,
– samozaposlena oseba, katere dobiček iz dejavnosti,
ki je ugotovljen brez upoštevanja znižanj in davčnih olajšav v
skladu s predpisi o dohodnini in povečan za obračunane
obvezne prispevke za socialno varnost, ni presegal zneska
zajamčenega nadomestila plače in lastnik ali solastnik gospodarskih družb, ki ni zavarovan na drugi podlagi, in v
katerih dobiček, zmanjšan za plačane prispevke za obvezno
socialno zavarovanje, v zadnjem koledarskem letu pred nastankom brezposelnosti ni presegal zneska zajamčenega
nadomestila plače,
– lastnik, zakupnik, najemnik ali drug uporabnik kmetijskega ali gozdnega zemljišča s katastrskim dohodkom do
višine, ki je določena kot podlaga za vključitev v obvezno
pokojninsko in invalidsko zavarovanje po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
– oseba, ki ni upokojenec, študent, dijak, vajenec ali
udeleženec izobraževanja v skladu s 53.b členom tega zakona
in je:
– zmožna za delo,
– prijavljena pri zavodu,
– na razpolago za zaposlitev,
– aktivni iskalec zaposlitve.
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka se za brezposelno osebo šteje oseba, ki je bila do nastanka brezposelnosti v delovnem razmerju in hkrati samozaposlena oseba, če njen dobiček iz dejavnosti, ki je ugotovljen brez
upoštevanja znižanj in davčnih olajšav v skladu s predpisi o
dohodnini in z upoštevanjem obračunanih obveznih prispevkov, ni presegal zneska zajamčenega nadomestila plače v
zadnjem koledarskem letu pred nastankom brezposelnosti.
Za zavarovanca se po tem zakonu šteje brezposelna
oseba, ki je bila pred nastankom brezposelnosti obvezno ali
prostovoljno zavarovana za primer brezposelnosti in ima na
tej podlagi pravico do denarnih prejemkov po tem zakonu.“.

“16.a člen
Za brezposelno osebo po tem zakonu se ne šteje
oseba, ki ji je prenehalo delovno razmerje:
– zaradi poteka ali prekinitve individualne pogodbe o
zaposlitvi in je prejela ali bo prejela odškodnino oziroma
odpravnino zaradi prenehanja delovnega razmerja oziroma
prekinitve pogodbe o zaposlitvi,
– pa zaradi konkurenčne prepovedi po pogodbi o zaposlitvi prejema ali bo prejela nadomestilo zaradi konkurenčne prepovedi.
Osebe iz prve alinee prejšnjega odstavka nimajo statusa brezposelne osebe toliko mesecev, kolikor mesečnih
plač odškodnine ali odpravnine so prejele zaradi prenehanja
delovnega razmerja, osebe iz druge alinee pa toliko časa,
kolikor časa prejemajo nadomestilo zaradi konkurenčne prepovedi.“
8. člen
Črtata se tretja in peta alinea prvega odstavka 17. člena.
9. člen
Za 17. členom se doda novo podpoglavje z naslovom
“Pogoji za pridobitev pravic iz zavarovanja“ in novi 17.a,
17.b, 17. c, 17. č, 17.d, 17.e, 17.f, 17.g in 17.h člen, ki
se glasijo:
“17.a člen
Zavarovanec lahko uveljavi pravico do denarnega nadomestila, če:
– je bil pred nastankom brezposelnosti zavarovan za
primer brezposelnosti in
– zanj ni na voljo ustrezne zaposlitve.
Zavarovanec ohrani pravico do denarnega nadomestila, če:
– je na razpolago za zaposlitev,
– zanj ni na voljo ustrezne zaposlitve,
– zanj po preteku polovice časa, v katerem je upravičen do denarnega nadomestila, ni na voljo primerne zaposlitve,
– aktivno išče zaposlitev,
– ni na voljo ustreznega programa aktivne politike zaposlovanja,
– prebiva v Republiki Sloveniji, razen če mednarodni
akt ne določa drugače; v času, ko zavarovanec ne prebiva v
Republiki Sloveniji, mu pravica do denarnega nadomestila
miruje.
17.b člen
Brezposelna oseba je zmožna za delo, če je stara več
kot petnajst let in ne več, kot je po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju pogoj za pridobitev pokojnine za najnižjo zavarovalno dobo ter izpolnjuje splošne
zdravstvene pogoje.
Pravice po tem zakonu ima tudi brezposelna oseba, ki
je ob nastanku ali med brezposelnostjo bila ali postala nezmožna za delo iz zdravstvenih razlogov.
Zavod zagotavlja pravice brezposelnim osebam iz prejšnjega odstavka enako obdobje, kot izplačujejo delodajalci
nadomestila plače med začasno zadržanostjo z dela zaradi
bolezni ali poškodbe po predpisih o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju. Po izteku tega časa se nadomestilo v višini zadnjega izplačanega denarnega prejemka po
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tem zakonu zagotavlja iz sredstev obveznega zdravstvenega
zavarovanja.
Nezmožnost za delo iz zdravstvenih razlogov ugotavlja
zdravnik, ki ga v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravstvo, imenuje minister, pristojen za delo.
17.c člen
Brezposelna oseba je na razpolago za zaposlitev, če je
dosegljiva zavodu vsak delovni dan tri ure dnevno na naslovu prebivališča ali na naslovu, za katerega se dogovori z
zavodom. Čas dosegljivosti določi zavod.
Brezposelna oseba ima pravico biti odsotna zaradi
osebnih razlogov ali zaradi drugega utemeljenega razloga
do 18 delovnih dni v enem letu, o čemer se mora najmanj
osem dni pred pričetkom odsotnosti dogovoriti z zavodom,
sicer se šteje, da ni na razpolago. Brezposelna oseba ima
pravico biti tri dni odsotna z naslova, za katerega se je
dogovorila z zavodom, v primeru smrti zakonca, staršev ali
otrok. V teh primerih ali v primeru nenadne bolezni mora
obvestiti zavod in mu predložiti ustrezno dokumentacijo v
roku tri dni po prenehanju razloga za odsotnost.
V času vključitve v program aktivne politike zaposlovanja se šteje, da je brezposelna oseba na razpolago. Šteje
se, da je brezposelna oseba na razpolago tudi v času, ko je
po napotilu ali s soglasjem zavoda odsotna zaradi opravljanja ustreznega ali primernega začasnega ali občasnega dela
ali iskanja zaposlitve.
17.č člen
Ustrezna zaposlitev po tem zakonu je zaposlitev:
– z delovnim razmerjem za nedoločen ali določen čas,
– ki ustreza razvrstitvi delovnega mesta v tarifni razred
ustrezne kolektivne pogodbe, na katerega je bila oseba
razporejena večino časa zadnjih dvanajst mesecev pred nastankom brezposelnosti,
– ki ustreza stopnji in vrsti dokončane poklicne izobrazbe brezposelne osebe, ki išče zaposlitev prvič ali po
prekinitvi zaposlitve za najmanj dve leti,
– na delovnem mestu, ki je oddaljeno od kraja prebivanja brezposelne osebe do delovnega mesta do eno uro
vožnje v eno smer z javnim prevoznim sredstvom ali z organiziranim prevozom delodajalca.
Skupni čas odsotnosti brezposelne osebe z doma zaradi dela in prevoza na delo ne sme trajati več kot enajst ur.
17.d člen
Primerna zaposlitev po tem zakonu je zaposlitev, pri
kateri so izpolnjeni pogoji iz prve alinee prvega odstavka
prejšnjega člena, in ki ustreza razvrstitvi delovnega mesta do
ene stopnje nižjega tarifnega razreda ustrezne kolektivne
pogodbe, na katerega je bila oseba razporejena večino
časa zadnjih dvanajst mesecev pred nastankom brezposelnosti.
Primerna je tudi zaposlitev iz prejšnjega člena, ki je
toliko oddaljena od kraja prebivanja brezposelne osebe, da
je potreben prevoz do delovnega mesta do eno uro in pol
vožnje z javnim prevoznim sredstvom ali z organiziranim
prevozom delodajalca v eno smer ali če ji je zagotovljeno
bivanje v drugem kraju.
Za brezposelno osebo, ki živi sama v skupnem gospodinjstvu z otrokom, starim do petnajst let, je primerna oddaljenost do ene ure vožnje na delo z javnim prevoznim sredstvom ali z organiziranim prevozom delodajalca od kraja prebivanja do delovnega mesta v eno smer.
Skupni čas odsotnosti brezposelne osebe z doma zaradi dela in prevoza na delo ne sme trajati več kot enajst ur.
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Brezposelni osebi se lahko ponudi primerna zaposlitev
po polovici časa, v katerem je upravičena do denarnega
nadomestila, in če ni brezposelnih oseb, za katere bi bila
taka zaposlitev ustrezna.
Brezposelni osebi, ki je sprejela primerno zaposlitev in
je v 18 mesecih po sprejemu primerne zaposlitve ponovno
postala brezposelna oseba, se ponudi zaposlitev, ki je bila
ustrezna pred sprejemom primerne zaposlitve. Če to ni možno, se ji lahko po polovici časa, v katerem je upravičena do
denarnega nadomestila, ponudi zaposlitev, ki je bila primerna preden je ponovno postala brezposelna oseba.
17.e člen
Oddaljenost dela od kraja prebivališča brezposelne
osebe ne vpliva na določitev ustrezne ali primerne zaposlitve, če se pretežni del dejavnosti opravlja zunaj poslovnih
prostorov delodajalca (npr.: gradbeništvo, promet in zveze,
montažna dela), ali če gre za tehnološko povezano dejavnost, ki se opravlja zunaj sedeža delodajalca.
17.f člen
Če razvrstitev delovnega mesta v tarifni razred ustrezne
kolektivne pogodbe ni razvidna iz pogodbe o zaposlitvi iz
17.č in 17.d člena tega zakona, določi razvrstitev v tarifni
razred zavod ob upoštevanju določil ustrezne kolektivne
pogodbe in glede na delovno mesto, na katerega je bila
brezposelna oseba razporejena večino časa zadnjih dvanajst mesecev pred nastankom brezposelnosti.
17.g člen
Aktivno iskanje zaposlitve po tem zakonu obsega:
– pismene prijave na objavljeno ustrezno zaposlitev,
po štirih mesecih brezposelnosti pa na primerno zaposlitev,
– prijavo pri izvajalcih posredovanja dela in zaposlitve,
ki iščejo delavce v kraju prebivanja brezposelne osebe ali v
drugem kraju, ki je od kraja prebivanja brezposelne osebe
oddaljen do ene ure vožnje z javnim prevoznim sredstvom v
eno smer.
Brezposelna oseba ni dolžna aktivno iskati zaposlitve v
času, ko je vključena v programe aktivne politike zaposlovanja, razen če je to drugače določeno v zaposlitvenem načrtu.
Brezposelna oseba mora predložiti zavodu dokazila o
aktivnem iskanju zaposlitve najmanj enkrat mesečno za pretekli mesec, če želi povračilo stroškov za aktivno iskanje
zaposlitve.
Zavod lahko kadarkoli zahteva od zavarovanca, ki prejema denarno nadomestilo, dokazila o aktivnem iskanju zaposlitve. Zavod opravi razvrstitev delovnega mesta v tarifni
razred za poslovodstvo, člane uprave gospodarskih družb in
za voljene ter imenovane funkcionarje glede na njihovo stopnjo izobrazbe.
17.h člen
Natančnejša pravila kdaj se šteje, da je brezposelna
oseba na razpolago, za določanje ustrezne in primerne zaposlitve, kaj se šteje za aktivno iskanje dela, kateri so stroški, ki se priznajo za aktivno iskanje zaposlitve iz prejšnjega
člena ter natančnejše kriterije, način in čas prenehanja pravice do denarnih prejemkov, določi minister, pristojen za
delo, na predlog upravnega odbora zavoda.“
10. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Pravico do denarnega nadomestila lahko ob izpolnjevanju splošnih pogojev iz 17.a člena tega zakona uveljavi
zavarovanec, katerega delovno razmerje pred prenehanjem
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pri enem ali več delodajalcih je trajalo vsaj 12 mesecev v
zadnjih 18 mesecih.
Zavarovanec, ki je po pogodbi o zaposlitvi za določen
čas opravljal sezonsko delo, ima pravico do denarnega nadomestila, če ima po preračunu ur v delovne dni s polnim
delovnim časom najmanj 12 mesecev zavarovalne dobe v
zadnjih 18 mesecih pred nastankom brezposelnosti.“
11. člen
V prvem odstavku 19. člena se deseta alinea dopolni z
besedilom “razen v primerih, ko inšpektor za delo s sklepom
ugotovi kršitev pravic delavca v disciplinskem postopku,
delavec pa uveljavlja sodno varstvo v skladu z zakonom,“
Črta se dvanajsta alinea.
V zadnji alinei se pika nadomesti s podpičjem in se
dodata dve novi alinei, ki se glasita:
“– zaradi neopravljenega pripravniškega izpita, če je bil
ta predpisan,
– zaradi nastopa prestajanja zaporne kazni nad šest
mesecev.“
Drugi odstavek se črta.
Tretji odstavek, ki postane drugi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
“V primeru prenehanja delovnega razmerja iz prve alinee prejšnjega odstavka lahko zavarovanec uveljavi pravico
do denarnega nadomestila, če je do prenehanja prišlo zaradi zaposlitve delavčevega zakonca ali osebe, s katero ta živi
v zunajzakonski zvezi in je po predpisih o zakonski zvezi
izenačena z zakonsko zvezo, v drugem kraju, ki je od kraja
prebivanja zavarovanca oddaljen več kot eno uro vožnje v
eno smer z javnim prevoznim sredstvom.“
12. člen
Za 19. členom se dodajo novi 19.a, 19.b in 19.c člen,
ki se glasijo:
“19.a člen
Zavarovanec lahko uveljavi pravico do denarnega nadomestila, če prekine oziroma razveže delovno razmerje v
primeru, ko inšpektor za delo na njegov predlog predhodno
ugotovi, da mu delodajalec najmanj tri ali več mesecev zaporedoma ni izplačal plače iz pogodbe o zaposlitvi oziroma
kolektivne pogodbe, ki velja za delodajalca, pri katerem je
zaposlen ali mu v zadnjem letu ni izplačal najmanj devet plač
iz pogodbe o zaposlitvi oziroma kolektivne pogodbe, ki velja
za delodajalca, pri katerem je zaposlen.
Zavarovanec lahko prekine ali razveže delovno razmerje iz prejšnjega odstavka, če delodajalec v enem mesecu po
vročitvi odločbe inšpektorja za delo ni izplačal zaostalih plač.
O predlogu zavarovanca in o svoji odločbi je inšpektor
za delo dolžan nemudoma obvestiti zavod in pristojen center
za socialno delo. Inšpektor za delo je v svoji odločbi dolžan
opozoriti na roke, v katerih je zavarovanec dolžan uveljaviti
pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti.
19.b člen
Zavarovanec ne more uveljaviti pravic iz prejšnjega člena, če odkloni ustrezno zaposlitev ali vključitev v program
aktivne politike zaposlovanja, ki mu ga ponudi zavod na
podlagi obvestila iz zadnjega odstavka prejšnjega člena.
19.c člen
V primeru prekinitve oziroma razveze delovnega razmerja iz 19.a člena tega zakona ima zavarovanec pravico do
odpravnine pod pogoji, ki jih določajo predpisi o delovnih
razmerjih za presežne delavce.
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Zavarovanec pridobi pravico do denarnega nadomestila na podlagi 19.a člena tega zakona, ko prične postopek za
izterjavo odpravnine in neizplačane plače, razen če do odpravnine ni upravičen.
Zavod nudi zavarovancu brezplačno strokovno pomoč
za pričetek postopka za izterjavo odpravnine oziroma neizplačane plače ali pa na podlagi njegovega pooblastila ter v
njegovem imenu in na njegov račun sam prične postopek za
izterjavo odpravnine oziroma neizplačane plače.“
13. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Osnova za odmero denarnega nadomestila je povprečna mesečna plača zavarovanca, ki jo je prejemal v
dvanajstih mesecih pred nastankom brezposelnosti.
Če je zavarovanec prejemal nadomestilo plače v skladu s predpisi o delovnih razmerjih, zdravstvenem zavarovanju ali pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ali če ni
prejemal plače, se v osnovo za odmero denarnega nadomestila za brezposelnost upošteva osnovna plača, povečana za
dodatek na delovno dobo, ki bi jo upravičenec prejel, če bi
delal.“
14. člen
Tretji odstavek 21. člena se spremeni, tako da glasi:
“Denarno nadomestilo ne sme biti nižje od 100% zajamčene plače po zakonu, zmanjšane za davke in prispevke, ki se obračunavajo od zajamčene plače in ne višje od
trikratnika tako določenega najnižjega nadomestila.“
15. člen
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Pravica do denarnega nadomestila lahko traja najdlje:
– 3 mesece za zavarovanje od 1 do 5 let,
– 6 mesecev za zavarovanje od 5 do 15 let,
– 9 mesecev za zavarovanje od 15 do 25 let,
– 12 mesecev za zavarovanje nad 25 let,
– 18 mesecev za zavarovance, starejše od 50 let in za
zavarovanje nad 25 let,
– 24 mesecev za zavarovance, starejše od 55 let in za
zavarovanje nad 25 let.
V zavarovanje iz prejšnjega odstavka se ne upošteva
čas, ko je bila brezposelna oseba vključena v javna dela.“
16. člen
Za 25. členom se doda nov 25.a člen, ki se glasi:
“25.a člen
Zavarovancu, ki mu je prenehala pravica do denarnega
nadomestila, ker jo je v celoti izkoristil, se pri ponovnem
uveljavljanju te pravice v čas zavarovanja ne všteva čas, ko je
bil zaposlen pred zadnjim prejemanjem denarnega nadomestila in čas prejemanja denarnega nadomestila.
Ne glede na prejšnji odstavek se zavarovancu, ki je
starejši od 50 let ter ima najmanj 25 let zavarovanja, pri
ponovnem uveljavljanju pravice do denarnega nadomestila v
čas zavarovanja všteva celotni čas, ko je bil zavarovan, vključno s časom prejemanja denarnega nadomestila.
Zavarovanec, ki pravice do denarnega nadomestila ni v
celoti izkoristil, lahko to pravico izkoristi v preostalem delu
pri njenem ponovnem uveljavljanju. Če zavarovanec denarno nadomestilo ponovno uveljavlja v 24 mesecih po zadnjem prejemanju denarnega nadomestila, mu pripada denarno nadomestilo v višini zadnjega izplačanega denarnega
nadomestila, sicer pa se denarno nadomestilo odmeri v
skladu z 20. členom tega zakona.“
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17. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Zavarovancu, ki je državljan Republike Slovenije in
zavarovancu, ki je tujec in ima dovoljenje za stalno prebivanje ter osebno delovno dovoljenje za nedoločen čas, in mu
po izteku denarnega nadomestila do izpolnitve pogojev za
upokojitev manjka največ tri leta ter je brezposelna oseba,
plačuje zavod prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Osnova za plačilo prispevka iz prejšnjega odstavka je
zadnje denarno nadomestilo, ki ga je prejel zavarovanec in
se usklajuje enako kot druge pravice po tem zakonu.“
18. člen
Podpoglavje z naslovom “Izplačilo denarnega nadomestila v enkratnem znesku“ in 27., 28., 29. in 30. člen se
črtajo.
19. člen
V 31. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako,
da se glasita:
“Rok iz prejšnjega odstavka ne teče v času:
– bolezni,
– porodniškega dopusta,
– vojaške dolžnosti ter izvajanja nalog oziroma usposabljanja za zaščito in reševanje na poziv pristojnega organa,
– prestajanja pripora oziroma zaporne kazni ali vzgojnega ali varstvenega ukrepa do šest mesecev.
Zavarovanec se mora zavodu prijaviti v roku osem dni
po prenehanju razlogov iz prejšnjega odstavka.“
Četrti odstavek 31. člena se spremeni tako, da se
glasi:
“V primeru iz drugega odstavka tega člena gre zavarovancu denarno nadomestilo od prvega dne po prenehanju
razlogov iz drugega odstavka tega člena.“
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se
glasi:
“Zavarovanec ne more uveljavljati pravice do denarnega nadomestila po preteku 60 dni po prenehanju delovnega
razmerja oziroma po preteku roka 30 dni po prenehanju
razlogov iz drugega odstavka tega člena.“
20. člen
32. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Zavarovancu preneha pravica do denarnega nadomestila, če:
– sklene pogodbo o zaposlitvi za delo s polnim delovnim časom,
– postane samozaposlena oseba,
– izpolni pogoje za pridobitev predčasne ali starostne
ali invalidske pokojnine ali uveljavi pravico do družinske
pokojnine,
– dopolni starost, ki je po predpisih o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju pogoj za pridobitev pokojnine za
najnižjo zavarovalno dobo,
– se sam odjavi iz evidence brezposelnih oseb,
– odkloni ustrezno zaposlitev, ali s svojim ravnanjem
povzroči odklonitev zaposlitve s strani delodajalca ali odkloni ustrezno začasno ali občasno plačano delo,
– brez upravičenih razlogov odkloni neplačano začasno delo v primerih višje sile (poplava, potres in podobno),
– brez upravičenih razlogov odkloni vključitev v program aktivne politike zaposlovanja,
– ne išče aktivno zaposlitve,
– ni na razpolago,
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– je dal neresnične podatke o izpolnjevanju pogojev za
pridobitev denarnega nadomestila,
– nastopi prestajanje zaporne kazni šest ali več mesecev,
– krši obveznosti, sprejete s pogodbo o vključitvi v
program aktivne politike zaposlovanja,
– se ugotovi, da samozaposlena oseba ali lastnik oziroma solastnik gospodarskih družb v času uživanja denarnega
nadomestila dosega dobiček iz dejavnosti in druge obdavčljive dohodke, ki dosegajo najmanj višino zajamčenega nadomestila plače,
– je ugotovljeno, da dela ali je zaposlen na črno,
– ga zavod preneha voditi v evidenci brezposelnih oseb.
Šteje se, da je zavarovanec zaposlen na črno, če opravlja delo za delodajalca brez ustrezne pogodbe o zaposlitvi.
Šteje se, da zavarovanec dela na črno, če opravlja delo kot
samozaposlena oseba brez registracije oziroma, če opravlja
delo v dejavnosti, za katero pravna ali fizična oseba ni registrirana.
Zavod mora o zavarovancu, ki mu je prenehala pravica
do denarnega nadomestila ter o razlogih za to, obvestiti
pristojni center za socialno delo.“
21. člen
Za 32. členom se doda nov 32.a člen, ki se glasi:
“32.a člen
Denarno nadomestilo se za dobo dveh mesecev zniža
za 50%, če zavarovanec odkloni primerno zaposlitev.
Denarno nadomestilo se za dobo dveh mesecev zniža
za 30%, če zavarovanec odkloni:
– primerno začasno ali občasno plačano delo,
– začasno ali občasno humanitarno ali drugo podobno
neplačano primerno delo, ki traja največ 64 ur mesečno in
ga organizira javni zavod ali v dogovoru z zavodom neprofitna nevladna organizacija.
V primeru iz prejšnjih dveh odstavkov ne velja določba
o višini najnižjega denarnega nadomestila.
V primerih iz drugega odstavka tega člena je zavarovanec upravičen do prevoznih stroškov z javnim prevoznim
sredstvom in do stroškov prehrane.“
22. člen
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Pravica do denarnega nadomestila miruje v času:
– služenja vojaškega roka ali opravljanja nadomestne
civilne službe,
– pripora in prestajanja zaporne kazni ali vzgojnega ali
varstvenega ukrepa do šest mesecev,
– sklenitve delovnega razmerja za polni delovni čas in
določen čas, krajši od dvanajst mesecev,
– vključitve v izobraževalni program v skladu z 53.b
členom tega zakona,
– prejemanja denarnega nadomestila zaradi starševstva,
– nezmožnosti za delo iz zdravstvenih razlogov v času,
ko na podlagi tretjega odstavka 17.b člena tega zakona
prejema nadomestilo iz sredstev obveznega zdravstvenega
zavarovanja,
– vključitve v program javnih del,
– ko ne prebiva v Republiki Sloveniji, razen, če mednarodni akt ne določa drugače.
Zavarovanec, ki se v primerih iz prejšnjega odstavka v
8 dneh po prenehanju razloga za mirovanje prijavi na zavodu, ima pravico do denarnega nadomestila za preostali čas
upravičenosti do denarnega nadomestila, sicer ga zavod
preneha voditi v evidenci brezposelnih oseb.“
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23. člen
33.a člen se spremeni tako, da se glasi:
“Zavarovanec, ki išče zaposlitev s polnim delovnim časom in sklene pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom od polnega, vendar ne več kot polovico polnega delovnega časa, ima pravico do denarnega nadomestila za preostali čas upravičenosti do denarnega nadomestila.“
Za 33.a členom se doda nov 33.b člen, ki se glasi:
“33.b člen
Zavarovanec lahko pridobiva dodatne dohodke z vednostjo zavoda. Če je zavarovanec dodatne dohodke pridobival pred nastankom brezposelnosti in jih prejema tudi po
nastanku brezposelnosti, mora o tem obvestiti zavod ob
prijavi v register brezposelnih oseb.
O vseh izplačanih dodatnih dohodkih mora zavarovanec obveščati zavod enkrat mesečno za pretekli mesec.
Denarno nadomestilo se v primeru iz prvega in drugega
odstavka tega člena zniža za 50% dodatnega dohodka v
naslednjem mesecu po izplačilu dohodkov, razen če je dodatni dohodek nižji od 10.000 tolarjev.
Zavarovancu, ki vzdržuje enega ali več otrok do 18.
leta starosti oziroma otroke, ki se redno šolajo, se denarno
nadomestilo za vsakega otroka poveča za 10% polnega
zneska denarnega nadomestila, ki bi mu pripadalo, če ne bi
ustvaril dodatnega dohodka, vendar največ do polnega zneska denarnega nadomestila.
Dodatni dohodki, ki so bili izplačani za več mesecev,
se razdelijo na toliko enakih delov, na kolikor mesecev se
nanašajo in se v tej višini upoštevajo v skladu z drugim in
tretjim odstavkom tega člena v preostalem času prejemanja
denarnega nadomestila.
Zavod plačuje zavarovancu, ki je pridobil dodatne dohodke, prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
ter za zdravstveno zavarovanje v nezmanjšanem obsegu,
razen v primeru iz 33.a člena tega zakona.
Zavarovancu, ki ne ravna v skladu s prvim in drugim
odstavkom tega člena, preneha pravica do denarnega nadomestila in mora vrniti neupravičeno prejete zneske denarnega nadomestila ter povrniti drugo škodo, ki je nastala.“
24. člen
34. člen se črta.
25. člen
V tretjem odstavku 35. člena se črta besedilo: “ki mu
glede na kolektivno pogodbo ni potrebno opravljati pripravništva, ker se je izobraževal po programu za obrtne poklice in
zavarovanec“, beseda “devetih“ se nadomesti s številom “12“
ter črta besedilo “končanem izobraževanju oziroma po“.
26. člen
V 35.a členu se za četrtim odstavkom dodajo novi peti,
šesti, sedmi in osmi odstavek, ki se glasijo:
“Zavod lahko zavrne zahtevek za uveljavljanje pravice
ali preneha izplačevati denarno pomoč, če kljub izkazanemu
nizkemu dohodku ni ogrožena socialna varnost zavarovanca
in njegovih družinskih članov, s katerimi živi v skupnem
gospodinjstvu, ker je premoženje zavarovanca in premoženje njegovih družinskih članov takšno, da njegova vrednost
presega 3,6 milijonov tolarjev.
V premoženje iz prejšnjega odstavka se ne šteje lastništvo delnic oziroma kapitalskih deležev gospodarskih družb ali
zadrug do višine 2 milijona tolarjev, stanovanje ali stanovanjska hiša, ki služi kot prebivališče zavarovanca in njegovih
družinskih članov, in kmetijskega ter gozdnega zemljišča s
katastrskim dohodkom do višine, ki je določena kot podlaga
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za vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje
po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Zavod lahko kadarkoli zahteva, da zavarovanec predloži dokazila ter podatke, ki izkazujejo premoženjsko stanje
oseb iz petega odstavka tega člena. Če zavarovanec zahtevanih dokazil ali podatkov v postavljenem roku, ki ne sme biti
krajši kot osem dni, ne predloži, se zahtevek za uveljavljanje
denarne pomoči zavrne ali se preneha izplačevati.
Minister, pristojen za delo, na predlog upravnega odbora zavoda enkrat letno uskladi z rastjo inflacije znesek
delnic oziroma kapitalskih deležev gospodarskih družb ali
zadrug in vrednost premoženja iz petega ter šestega odstavka tega člena.“
27. člen
37. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Denarna pomoč se izplačuje največ petnajst mesecev.
Brezposelni osebi, ki ji do upokojitve manjka največ tri
leta, se denarna pomoč izplačuje do upokojitve.
Določbe tega zakona, s katerimi je urejena pridobitev,
ohranitev, mirovanje, znižanje in prenehanje denarnega nadomestila, se uporabljajo tudi za denarno pomoč.“
28. člen
38. člen se črta.
29. člen
Črta se podnaslov “Pravica do priprave na zaposlitev“
in 39., 40., 41., 42. in 43. člen.
30. člen
Prvi odstavek 44. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Brezposelna oseba ima pravico do povračila selitvenih
stroškov, če so ti stroški povezani z zaposlitvijo v drugem
kraju, kamor ga je napotil zavod ali s katero je zavod soglašal.“
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Brezposelna oseba ima pravico do povračila prevoznih stroškov javnega prevoza, s katerimi je zavod soglašal ali
če so ti nastali zaradi iskanja zaposlitve z napotitvijo zavoda
in povračila stroškov za priporočene poštne pošiljke, ki jih je
imela zaradi aktivnega iskanja zaposlitve iz 17.g člena tega
zakona.“
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
31. člen
Drugi odstavek 45. člena se spremeni tako, da se
glasi:
“O pravicah zavarovancev in drugih brezposelnih oseb
na prvi stopnji odloča pooblaščeni delavec zavoda, na drugi
stopnji pa organ zavoda. Statut zavoda določi, kdo so pooblaščeni delavci ter organ, ki odloča o pravicah zavarovancev
in drugih brezposelnih oseb.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
“Zavarovanec oziroma druga brezposelna oseba, ki ni
zadovoljna z odločitvijo drugostopenjskega organa, lahko v
8 dneh po prejemu odločbe vloži tožbo pri sodišču, pristojnem za socialne spore.“
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
32. člen
Za 45.a členom se doda novo podpoglavje z naslovom
“Nadzor“ in novi 45.b, 45.c, 45.č, 45.d, 45.e in 45.f člen,
ki se glasijo:
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“45.b člen
Strokovni in upravni nadzor nad delom zavoda in pooblaščenih organizacij oziroma delodajalcev ter namembnostjo rabe sredstev izvaja ministrstvo, pristojno za delo. Če se
pri nadzoru ugotovijo nepravilnosti, izda ministrstvo, pristojno za delo, odločbo, s katero določi ukrepe in roke za
odpravo nepravilnosti.
45.c člen
Zavod izvaja nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti
brezposelnih oseb in drugih pogojev po tem zakonu. Za
izvajanje tega nadzora zavod organizira notranjo organizacijsko enoto.
Zavod lahko za izvajanje nadzora iz prejšnjega odstavka po predhodnem soglasju ministra, pristojnega za delo,
pooblasti pravno ali fizično osebo, ki izpolnjuje predpisane
pogoje za izvajanje nadzora.
45.č člen
Strokovni in upravni nadzor ter nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti brezposelnih oseb in drugih pogojev po
tem zakonu izvajajo pooblaščene osebe, ki morajo opraviti
strokovni izpit.
45.d člen
Zaradi izvajanja nadzora nad izvajanjem tega zakona in
uresničevanja pravic brezposelnih oseb in drugih pogojev
po tem zakonu, lahko zavod pridobi in uporabi osebne podatke in podatke o dohodkih ter premoženju davčnih zavezancev iz registrov in evidenc, ki jih vodijo davčni organ ter
zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in zavod za
zdravstveno zavarovanje.
Podatki iz prejšnjega odstavka se posredujejo na podlagi zahtevka zavoda pristojnemu davčnemu organu.
Podatki iz prvega odstavka tega člena, ki jih pridobi
zavod, se štejejo za davčno tajnost po predpisih o davčnem
postopku in se varujejo trajno ter se ne smejo posredovati
tretjim osebam. Osebe, ki so seznanjene s temi podatki, so
jih dolžne varovati kot davčno tajnost in so odgovorne za
kršenje tajnosti po predpisih o davčnem postopku in davčni
službi ter za ravnanje v nasprotju s predpisi o varstvu osebnih podatkov.
45.e člen
Zavod mora o izvedenem nadzoru enkrat letno poročati
Vladi Republike Slovenije.
45.f člen
Minister, pristojen za delo, določi metodologijo, oblike, postopek in način za izvajanja strokovnega in upravnega
nadzora iz 45.b člena tega zakona, način in postopek izvajanja nadzora, pogoje za pravne in fizične osebe iz 45.c člena
tega zakona ter predpiše program in način opravljanja strokovnega izpita iz 45.č člena tega zakona.“
33. člen
Podnaslov “Sofinanciranje pravic delavcev, katerih delo postane nepotrebno zaradi operativnih razlogov“ ter 46.
in 47. člen se črtajo.
34. člen
V prvem odstavku 48. člena se šesta alinea spremeni
tako, da se glasi:
“– sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja,“
Na koncu sedme alinee se pika nadomesti z vejico in
doda nova osma alinea, ki se glasi:
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“– sofinanciranje stroškov delavcev, katerih delo je postalo nepotrebno in jih organizacije oziroma delodajalci zaposlijo z namenom posredovanja in zagotavljanja delovne
sile.“
Dodata se nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
“Kot nadomestitev dela stroškov za ohranjanje produktivnih delovnih mest se šteje tudi sofinanciranje dela stroškov usposabljanja in preusposabljanja trajno presežnih delavcev v času odpovednega roka ter stroškov prezaposlovanja in stroškov plače za delavca, ki se je zaposlil na začasno
prosto delovno mesto delavca, ki se izobražuje.
Ukrepe aktivne politike zaposlovanja izvajajo zavod,
pooblaščene organizacije oziroma delodajalci iz drugega
odstavka 6. člena tega zakona, skladi dela in ministrstvo,
pristojno za delo.“.
35. člen
48.a člen se spremeni tako, da se glasi:
“Delodajalcu, ki je zaposlil brezposelno osebo, ki je
neprekinjeno več kot dvanajst mesecev prijavljena na zavodu, zavod za dve leti povrne polovico prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za porodniško varstvo, za
obvezno zdravstveno zavarovanje in za zavarovanje za primer brezposelnosti.
Delodajalcu, ki je zaposlil brezposelno osebo, ki je
starejša od 50 let in je prejemnik denarnega nadomestila ali
denarne pomoči po tem zakonu oziroma prejemnik denarnega dodatka po predpisih o socialnem varstvu, zavod za tri
leta povrne polovico prispevkov za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, za porodniško varstvo, za obvezno zdravstveno
zavarovanje in za zavarovanje za primer brezposelnosti, za
vsako nadaljnje leto pa še četrtino teh prispevkov.
Delodajalcu, ki je zaposlil iskalca prve zaposlitve, ki je
bil najmanj šest mesecev prijavljen na zavodu, zavod za dve
leti povrne polovico prispevkov za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, za porodniško varstvo, za obvezno zdravstveno
zavarovanje in za zavarovanje za primer brezposelnosti, tretje leto pa še četrtino teh prispevkov.
Delodajalcu, ki je zaposlil prejemnika denarnega nadomestila ali denarne pomoči, zavod povrne prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za porodniško varstvo,
za obvezno zdravstveno zavarovanje in za zavarovanje za
primer brezposelnosti in sicer za dobo, ki je dvakrat daljša
od preostanka prejemanja denarnega nadomestila ali denarne pomoči.
Delodajalec, ki ima do 50 zaposlenih delavcev ter dodatno zaposli brezposelno osebo ali delavca, katerega delo
postane trajno nepotrebno in brezposelna oseba, ki se sama zaposli, je upravičen do povrnitve prispevkov iz prvega
odstavka tega člena, za obdobje treh let in sicer za prvo leto
100%, za drugo leto 50% in za tretje leto 25%.
Delodajalcu in samozaposlenemu se prizna povračilo
prispevkov:
– če se s pogodbo zaveže, da bo kot samozaposleni z
dejavnostjo nadaljeval najmanj za dvojno dobo prejemanja
povračila prispevkov,
– če se s pogodbo zaveže, da bo brezposelno osebo s
polnim ali najmanj polovico polnega delovnega časa zaposlil
za najmanj dve leti,
– če se s pogodbo zaveže, da bo brezposelno osebo,
ki je prejemnik denarnega nadomestila, zaposlil najmanj za
dvojno dobo prejemanja povračila prispevkov,
– da v obdobju treh mesecev pred uveljavitvijo povračila prispevkov in v času njegovega trajanja ni zmanjšal skupnega števila zaposlenih na istih ali podobnih delovnih mestih
iz razlogov na strani delodajalca;
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– da za zaposlitev iskalca zaposlitve ali brezposelne
osebe še ni prejel drugih sredstev, namenjenih za izvajanje
programov zaposlovanja, razen v primeru vključitve v program izobraževanja in usposabljanja;
– da zavarovanec, ki je pridobil pravico do denarnega
nadomestila ali denarne pomoči, pred prijavo na zavodu ni
bil v delovnem razmerju za nedoločen čas pri istem delodajalcu ali pri povezani fizični oziroma pravni osebi,
– če povečuje skupno število zaposlenih, razen, ko
zaposluje brezposelno osebo, starejšo od 50 let.“
Vlada Republike Slovenije, lahko na predlog ministra,
pristojnega za delo, zniža višino povračila prispevkov iz tega
člena, v primeru, da proračunska postavka, iz katere se
zagotavljajo sredstva za te namene, ne zadošča za celotno
izplačevanje povračila prispevkov.“
36. člen
Tretja alinea 49. člena se spremeni tako, da se glasi:
“– pokrivanje stroškov izvajanja informativnih in formativnih ter izobraževalnih programov;“.
Na koncu 49. člena se pika nadomesti s podpičjem in
se dodata novi alinei, ki se glasita:
“– za pokrivanje stroškov poklicnega usmerjanja, informiranja in svetovanja ter razvijanja potrebnih metod in pripomočkov;
– za sofinanciranje stroškov vzpodbujanja podjetništva.“
37. člen
“Za 49. členom se dodajo novi 49.a, 49.b in 49.c
člen, ki se glasijo:
“49.a člen
Brezposelna oseba ima pravico, da se vključi v programe ukrepov aktivne politike zaposlovanja v skladu z zaposlitvenim načrtom. V zaposlitvenem načrtu se določijo in predvidijo aktivnosti pri iskanju zaposlitve in vključevanju v programe aktivne politike zaposlovanja.
V programe ukrepov aktivne politike zaposlovanja se
ne glede na prvo alineo prvega odstavka 16. člena tega
zakona in ob izpolnjevanju drugih pogojev iz 16. člena tega
zakona, vključijo tudi invalidi II. in III. kategorije, ki se prijavijo pri zavodu po 123. členu zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju.
V programe ukrepov aktivne politike zaposlovanja se
na podlagi programa razreševanja presežkov delavcev, vključijo tudi delavci, katerih delo je postalo trajno nepotrebno v
skladu s predpisi o delovnih razmerjih.
49.b člen
Postopek za vključitev v program ukrepov aktivne politike zaposlovanja se začne na predlog delodajalca, ko gre za
presežne delavce ali na predlog zavoda oziroma pooblaščene organizacije ali brezposelne osebe, ko gre za brezposelne osebe.
Zavod mora izvesti postopek ugotavljanja smiselnosti
vključitve brezposelne osebe v program ukrepov aktivne
politike zaposlovanja. O vključitvi ter izbiri ukrepov aktivne
politike zaposlovanja za brezposelno ali drugo osebo odloči
zavod oziroma pooblaščena organizacija.
Pri odločanju o vključitvi v program ukrepov aktivne
politike zaposlovanja se upošteva zlasti:
– stanje na trgu dela na določenem območju in stanje v
določenem poklicu,
– stroške vključitve v program,
– osebne, poklicne, delovne in druge sposobnosti
brezposelne osebe ter njeno starost,
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– možnosti za uspešen zaključek programa,
– želje brezposelne osebe glede vrste programa, v
katerega bi se želela vključiti, če so želje utemeljene in če jih
je smiselno upoštevati glede na možnosti za zaposlitev v
določenem okolju in obdobju,
– možnosti za pridobitev spričevala ali druge javne listine o izobraževanju ali usposabljanju,
– družinske obveznosti do otrok s težjo ali težko motnjo v duševnem ali telesnem razvoju in živijo z brezposelno
osebo,
– dolžnost preživljanja mladoletnih otrok.
Prednost pri vključitvi v program ukrepov aktivne politike zaposlovanja imajo mlajše in dolgotrajno brezposelne
osebe, invalidne osebe, brezposelne osebe, ki prejemajo
denarno nadomestilo ali denarno pomoč ter brezposelne
osebe, ki potrebujejo usposabljanje za zaposlitev na razpoložljivih delovnih mestih, pri katerih je zaposlitev po usposobitvi verjetna.
49.c člen
Vključitev in način ter pogoje za izvajanje programa
ukrepov aktivne politike zaposlovanja se uredi s pogodbo
med brezposelno osebo in zavodom oziroma drugo pooblaščeno organizacijo, v kateri se določi zlasti pravice, obveznosti in odgovornosti brezposelne osebe, nosilca izvajanja
ukrepov aktivne politike zaposlovanja, trajanje in sofinanciranja teh ukrepov in kontrolo nad njihovim izvajanjem.“
38. člen
52. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Javna dela so lokalni ali državni zaposlitveni programi,
ki so namenjeni vzpodbujanju razvoja novih delovnih mest in
ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti brezposelne osebe in se organizirajo zaradi izvajanja socialnovarstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih, kmetijskih in drugih programov.
Javnih del ne smejo organizirati delodajalci ali druge
organizacije za tiste dejavnosti, katerih cilj je pridobivanje
dobička ali kadar bi z javnimi deli na trgu povzročili nelojalno
konkurenco.
Program javnih del in število vključenih oseb, ki se
bodo financirale v tem programu, določi v okviru programa
ukrepov aktivne politike zaposlovanja za proračunsko obdobje Vlada Republike Slovenije.
Program javnih del lahko sprejme tudi občina, če v
celoti zagotavlja sredstva za njihovo izvajanje.“
39. člen
53. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Za brezposelne osebe, ki so vključene v javna dela na
podlagi posebne pogodbe o zaposlitvi, ki jo sklepajo z izvajalcem javnih del, se uporabljajo predpisi o delovnih razmerjih, ki urejajo delovni čas, odmore, in počitke, nočno delo,
minimalni letni dopust, varnost in zdravje pri delu ter posebno varstvo delavcev.
Brezposelna oseba iz prejšnjega odstavka, je praviloma četrtino časa trajanja javnih del vključena v programe
usposabljanja in izobraževanja.
Vključitev v javna dela lahko traja največ eno leto in se
lahko podaljša, če brezposelni osebi ni mogoče zagotoviti
ustrezne ali primerne zaposlitve.
Brezposelna oseba, ki je vključena v javna dela, ima
pravico do plače v višini izhodiščne plače tarifnega razreda
ustrezne kolektivne pogodbe za delo, ki ga opravlja v programu javnih del, pravico do povrnitve stroškov prevoza na delo z
javnim prevoznim sredstvom in do povrnitve stroškov prehrane ter do vključitve v program usposabljanja in izobraževanja.“
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40. člen
Za 53. členom se doda nov 53.a člen, ki se glasi:
“53.a člen
Sredstva za izvajanje programov javnih del zagotavljata
zavod in naročnik javnih del, lahko pa tudi izvajalec javnih
del.
Zavod zagotavlja sredstva za organizacijo javnih del,
stroške programov pospeševanja poklicnega in osebnostnega razvoja, stroške prevoza na delo in stroške prehrane
ter del stroškov izhodiščnih plač, ki se določi s programom
ukrepov aktivne politike zaposlovanja za posamezno proračunsko obdobje. Pri določitvi deleža sredstev za izhodiščne
plače se upošteva vrsta del, ki se bodo opravljala v okviru
programa javnih del, gospodarska razvitost, delež brezposelnih v prebivalstvu v občinah, v katerih se bodo opravljala
javna dela in drugi kriteriji, ki jih določi minister, pristojen za
delo.
Naročnik oziroma izvajalec javnih del zagotavljata sredstva za pokrivanje stroškov razlike do izhodiščnih plač in
stroške za nagrajevanje uspešnosti brezposelnih oseb, ki so
vključene v program javnih del ter materialne stroške, vključno s stroški prostorov in potrebne opreme.“
41. člen
Za 53.a členom se doda novo podpoglavje z naslovom
“Izobraževanje brezposelnih oseb“ in nova 53.b in 53.c
člen, ki se glasita:
“53.b člen
Brezposelna oseba, ki ji ni mogoče zagotoviti ustrezne
ali primerne zaposlitve, se lahko zaradi izboljšanja položaja
na trgu dela na podlagi zaposlitvenega načrta vključi v izobraževanje v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.
Udeleženec izobraževanja iz prejšnjega odstavka ima v
času vključitve v izobraževanje pravico do zdravstvenega
varstva, štipendije in do povračila stroškov izobraževanja,
določenih v programu iz 53.c člena tega zakona.
Prednost pri vključitvi v izobraževanje imajo brezposelne osebe, ki si pridobijo sofinanciranje stroškov izobraževanja s strani delodajalcev.
53.c člen
Ministrstvo, pristojno za delo in ministrstvo, pristojno za
šolstvo, pripravita za šolsko leto program izobraževanja za
brezposelne osebe, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije.
S programom izobraževanja za brezposelne osebe se
določi vrste, število izobraževalnih mest, ki se bodo organizirala, pogoje za vključitev brezposelnih oseb ter način financiranja. Program je sestavni del letnega programa izobraževanja v skladu s predpisi o izobraževanju.“
42. člen
Za 53.c členom se dodajo 53.č, 53.d, 53.e, 53.f in
53.g člen, ki se glasijo:
“53.č člen
Brezposelna oseba, ki ima ali si pridobi strokovna znanja in spretnosti, ki so potrebna za opravljanje poklica ali
posameznih zadolžitev v okviru poklica, lahko pridobi poklicno kvalifikacijo, ki se izkazuje z listino. Listina o poklicni
kvalifikaciji, pridobljena v skladu s tem zakonom, je javna
listina.
S poklicno kvalifikacijo iz prejšnjega odstavka ni mogoče pridobiti poklicne oziroma strokovne izobrazbe, ki se
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pridobi po izobraževalnih programih, sprejetih na podlagi
predpisov, ki urejajo poklicno in strokovno izobraževanje.
Strokovna znanja in spretnosti, ki so potrebna za pridobitev
listine o poklicni kvalifikaciji, se določi v katalogu standardov
znanj in spretnosti.
Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti vsebuje:
– ime kataloga,
– potrebna strokovna znanja in spretnosti,
– načine preverjanja,
– posebne pogoje, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki
želi pridobiti poklicno kvalifikacijo,
– delo oziroma poklic, ki ga je mogoče opravljati po
pridobljeni poklicni kvalifikaciji in
– raven zahtevnosti dela.
Minister, pristojen za delo, določi postopek ter kataloge standardov znanj in spretnosti za pridobitev poklicne
kvalifikacije iz prvega odstavka tega člena na predlog pristojne zbornice, za področja, na katerih zbornice niso organizirane, pa na predlog ministra, pristojnega za dejavnost, po
tem, ko si pridobi mnenje strokovnega sveta za poklicno in
strokovno izobraževanje o tem ali si je mogoče poklicno
kvalifikacijo pridobiti po javno veljavnih programih.
53.d člen
Za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja se
lahko za območje občine ali za območje več občin, pri
gospodarski družbi ali več gospodarskih družbah ustanovi
sklad dela (v nadaljnjem besedilu: sklad).
Sklad lahko ustanovijo gospodarska družba, Vlada Republike Slovenije, občina, gospodarska, obrtna in druge
zbornice in združenja in sindikati. Sklad je pravna oseba
zasebnega prava.
Sklad se ustanovi z aktom o ustanovitvi, v katerem se
določi namen njegove ustanovitve, sredstva za delovanje,
obveznosti ustanoviteljev ter organi in njihove pristojnosti.
Za ustanovitev, delovanje, in prenehanje sklada se uporabljajo predpisi o ustanovah.
53.e člen
Udeleženci sklada so brezposelne osebe ali delavci,
katerih delo postane trajno nepotrebno in za katere je na
podlagi elaborata kadrovskih potreb in poslovnega načrta
gospodarske družbe pričakovati, da jim dolgoročno ne bo
mogoče zagotoviti zaposlitve.
Udeležencu sklada, ki se mu zagotavljajo ukrepi aktivne politike zaposlovanja iz sredstev sklada, se ne more
zagotavljati enakih ukrepov iz drugega naslova.
53.f člen
Za financiranje skladov se lahko zagotovijo in uporabljajo sredstva gospodarskih družb, proračuna občine, državnega proračuna, sredstva, zbrana z donacijami in sredstva iz
lastne dejavnosti. Sredstva se lahko zagotavljajo kot povratna ali nepovratna ter praviloma v denarju, izjemoma pa tudi v
obliki stvari ali pravic.
Sredstva državnega proračuna se lahko za financiranje
skladov zagotavljajo le v obsegu, kot bi se zagotavljala za
izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja po tem
zakonu.
Sklad lahko določi višji znesek financiranja ukrepov
pospeševanja zaposlovanja ali določi daljši čas izvajanja teh
ukrepov, kot je sicer določen za ukrepe aktivne politike
zaposlovanja, če predstavlja delež državnega proračuna v
sredstvih sklada manj kot polovico teh sredstev.
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53.g člen
Sklad upravlja programski svet, v katerega imenujejo
ustanovitelji po enega člana. Član programskega sveta mora
biti tudi predstavnik zavoda.
Predstavnik zavoda lahko zadrži izvršitev odločitve programskega sveta sklada, če meni, da je ta odločitev nezakonita ali v nasprotju z ukrepi aktivne politike zaposlovanja.“.
43. člen
V 54. členu se dodajo nov drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
“Zavod zahteva od delodajalca vrnitev škode v primeru:
– če je delodajalec ravnal v nasprotju s štirinajsto alineo 19. člena tega zakona,
– prekinitve ali razveze delovnega razmerja iz 19.a člena tega zakona,
– če sodišče s pravnomočno sodbo ugotovi, da je bilo
prenehanje delovnega razmerja nezakonito.
Škoda, ki jo ima zavod pravico zahtevati v primeru iz
prejšnjega odstavka, obsega stroške in zneske denarnih
prejemkov, ki jih je zavod izplačal brezposelni osebi in druge
stroške, ki so nastali zaradi vključitve te osebe v program
aktivne politike zaposlovanja
V postopku ugotavljanja pravice do vrnitve škode in
drugih sredstev iz tega člena se uporabljajo predpisi o obligacijskih razmerjih.“
44. člen
55. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Štipendiranje po tem zakonu vključuje kadrovske štipendije, republiške štipendije, štipendije za nadarjene in
dajanje jamstev in subvencioniranje obrestne mere za najeta
posojila za študij.
Kadrovske štipendije dodeljujejo organizacije in delodajalci v skladu s svojimi potrebami.
Višina kadrovske štipendije za dijake ne sme biti nižja
od 20%, za študente pa ne nižja od 30% zajamčene plače
določene z zakonom, zmanjšane za davke in prispevke.“
45. člen
56. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Vajenci, dijaki in študentje, ki nimajo kadrovske štipendije oziroma nimajo posojil za študij, se lahko prijavijo na
razpis za republiško štipendijo.
Republiško štipendijo lahko pridobi kandidat, pri katerem dohodek na družinskega člana v preteklem koledarskem letu pred prijavo na razpis ne presega celoletnega
zneska 130% zajamčene plače.
Vajenci, dijaki in študentje, ki so izrazito nadarjeni lahko pridobijo Zoisovo štipendijo, ne glede na cenzus iz prejšnjega odstavka.“
46. člen
Za 58. členom, se doda nov 58.a člen, ki glasi:
“58.a člen
Posojila za študij na podlagi jamstev in subvencioniranja obresti v skladu s tem zakonom podeljujejo kreditodajalci, ki pridobijo koncesijo, ki jo na osnovi javnega razpisa
podeli minister, pristojen za delo.“
47. člen
59. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Višina republiške štipendije in posojila za študij je odvisna od stroškov izobraževanja, od višine dohodka na družinskega člana v preteklem letu, stopnje in letnika izobraževa-
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nja in posebnih potreb štipendista zaradi težje funkcionalne
prizadetosti.
Koncesijo za posojila za študij pridobijo kreditodajalci
ob upoštevanju višine obrestne mere, dobe odplačila posojila, odloga začetka odplačevanja posojila in pogojev zavarovanja posojila.
Minister, pristojen za delo, določi podrobnejša merila
in pogoje za pridobitev in višino republiških štipendij, Zoisovih štipendij, posojil za študij in dodatkov k štipendiji ter
način spodbujanja delodajalcev za razpisovanje kadrovskih
štipendij.
Minister, pristojen za delo, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance, določi podrobnejše pogoje za podeljevanje koncesij in izdajanje jamstev ter subvencioniranje obresti za posojila za študij.
O pravici do republiške in Zoisove štipendije odloča
organ zavoda, določen s statutom zavoda.“
48. člen
Za 60. členom se doda novo poglavje “VIII. NAGRADE
IN PRIZNANJA“ in nov 60.a člen, ki se glasi:
“60.a člen
Minister, pristojen za delo, podeljuje delodajalcem nagrade in priznanja za izjemne dosežke na področju zaposlovanja.
Natančnejše pogoje in postopek za podeljevanje nagrad in priznanj iz prejšnjega odstavka predpiše minister,
pristojen za delo.“
49. člen
Poglavje z naslovom: “VIII. REPUBLIŠKI ZAVOD ZA
ZAPOSLOVANJE“ se spremeni tako, da se glasi: “IX. ZAVOD
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE “ Sedanje IX.
in X. poglavje postaneta X. in XI. poglavje.
61. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Zavod se ustanovi kot javni zavod in je organiziran
enotno za območje Republike Slovenije.
V zavodu se lahko za opravljanje posameznih dejavnosti ali dela dejavnosti ali za opravljanje dejavnosti na določenem območju oblikujejo organizacijske enote.“
50. člen
Za 61. členom se doda nov 61.a člen, ki se glasi:
“61.a člen
Organa zavoda sta upravni odbor in direktor zavoda.“
51. člen
62. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Upravni odbor ima trinajst članov. V upravni odbor
imenujejo po štiri člane organizacije delodajalcev, reprezentativne za območje države, sindikati, reprezentativni za območje države in Vlada Republike Slovenije, enega člana pa
predstavniki zaposlenih v zavodu.
Upravni odbor ima predsednika, ki ga izmed svojih
članov za dobo štirih let izvolijo člani upravnega odbora.“
52. člen
65. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Direktorja zavoda na predlog ministra, pristojnega za
delo, imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije.
Mandatna doba direktorja zavoda je štiri leta“.
53. člen
Za 66. členom se doda nov 66.a člen, ki se glasi:
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“66. a člen
Strokovne naloge, ki se nanašajo na zaposlovanje,
zavarovanje za primer brezposelnosti, izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja in štipendiranje, izvajajo delavci,
ki imajo ustrezno visoko ali višjo izobrazbo in so opravili
strokovni izpit na področju zaposlovanja in zavarovanja za
primer brezposelnosti.
Vsebino, pogoje in način opravljanja strokovnega izpita, po predhodnem mnenju upravnega odbora zavoda, predpiše direktor zavoda.“
54. člen
Drugi odstavek 67. člena se spremeni tako, da se
glasi:
“K statutu zavoda da soglasje Vlada Republike Slovenije.“
55. člen
68. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Zavod vodi evidenco brezposelnih oseb, evidenco
brezposelnih oseb, ki jim pravice po tem zakonu mirujejo,
evidenco štipendistov po tem zakonu in evidenco brezposelnih oseb, ki so vključene v programe aktivne politike
zaposlovanja.
Zavod mora posredovati podatke iz evidence o brezposelnih osebah pooblaščenim organizacijam iz 6. člena tega
zakona, ki so nujni zaradi posredovanja zaposlitve in dela,
izdelave zaposlitvenega načrta ali vključitve v ukrepe aktivne
politike zaposlovanja.“
56. člen
V prvem odstavku 69. člena se nadomestita besedi
“iskalec zaposlitve“ z besedama “brezposelna oseba“, beseda “mu“ pa se nadomesti z besedo “ji“.
V drugem odstavku se besedi “iskalec zaposlitve“ nadomestita z besedama “brezposelna oseba“, za besedo
“dovoljenje“ pa se dodajo besede “za nedoločen čas“.
57. člen
70. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Zavod preneha voditi evidenco brezposelnih oseb, če
brezposelna oseba:
– ni več brezposelna oseba,
– se sama odjavi iz evidence brezposelnih oseb,
– odkloni vključitev ali krši obveznosti, sprejete s pogodbo o vključitvi v program aktivne politike zaposlovanja,
– odkloni ustrezno zaposlitev ali s svojim ravnanjem
povzroči odklonitev zaposlitve s strani delodajalca ali odkloni ustrezno začasno ali občasno plačano delo,
– ni dala resničnih podatkov o izpolnjevanju pogojev za
pridobitev statusa brezposelne osebe,
– izpolni pogoje za pridobitev pokojnine za najnižjo
zavarovalno dobo po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
– kot tujec ne prejema denarnega nadomestila,
– nastopi prestajanje zaporne kazni šest ali več mesecev,
– ni na razpolago za zaposlitev,
– dela ali je zaposlena na črno.
V primerih iz tretje, četrte, pete, devete in desete alinee prejšnjega odstavka, se brezposelna oseba šest mesecev po prenehanju vodenja v evidenci brezposelnih oseb ne
more ponovno prijaviti na zavodu.“

Št.

69 / 9. 10. 1998 / Stran 5235
58. člen

Črta se 71. člen.
59. člen
72. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Minister, pristojen za delo, predpiše vsebino in način
vodenja evidenc iz 68. člena tega zakona.“
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
60. člen
Postopek za uveljavitev pravic iz zavarovanja za primer
brezposelnosti, ki ga je zavarovanec pričel pred uveljavitvijo
tega zakona, se dokonča po predpisih, ki so veljali do uveljavitve tega zakona.
61. člen
Zavarovanec, ki je uveljavil pravice iz zavarovanja za
primer brezposelnosti do uveljavitve tega zakona, zadrži te
pravice v obsegu in trajanju, kot je veljalo po predpisih, ki so
veljali do uveljavitve tega zakona.
Zavarovanec iz prejšnjega odstavka, uresničuje pravice ob pogojih in na način, ki velja za brezposelne osebe po
tem zakonu.
Zavarovanec, ki je uveljavil denarno nadomestilo v skladu s predpisi, ki so veljali do uveljavitve tega zakona, uveljavi
pravico do denarne pomoči v skladu s predpisi, ki so veljali
do uveljavitve tega zakona.
Zavarovanec, katerega sklep o prenehanju delovnega
razmerja po drugem odstavku 36.d člena zakona o delovnih
razmerjih je postal dokončen do uveljavitve tega zakona,
ima pravico do denarnega nadomestila po predpisih, ki so
veljali do uveljavitve tega zakona.
62. člen
Brezposelna oseba po tem zakonu se šteje za iskalca
zaposlitve v smislu pete alinee 24. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92,
5/94 in 7/96).
63. člen
Minister, pristojen za delo, izda podzakonske akte iz
tega zakona v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
Do sprejema podzakonskega akta iz tega zakona, se
uporablja pravilnik o štipendiranju (Uradni list RS, št. 29/93,
64/93, 64/94, 69/94, 33/95, 38/96 in 39/97).
Zavod mora uvesti nadzor iz 45.c člena v enem mesecu od uveljavitve podzakonskega predpisa iz 45.f člena tega
zakona.
Zavod ali druge pooblaščene organizacije izdelajo zaposlitveni načrt za brezposelne osebe, ki imajo ta status ob
uveljavitvi tega zakona, v šestih mesecih po uveljavitvi tega
zakona.
Direktor zavoda predpiše vsebino, pogoje in način
opravljanja strokovnega izpita iz 66.a člena tega zakona v
treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
Delavci, ki so opravljali naloge na področju zaposlovanja, zavarovanja za primer brezposelnosti, izvajanja ukrepov
aktivne politike zaposlovanja in štipendiranja pred uveljavitvijo tega zakona, morajo opraviti strokovni izpit iz 66.a člena
tega zakona do 31. 12. 1999.
Javna dela se pričnejo izvajati po tem zakonu v treh
mesecih po uveljavitvi tega zakona.
Zavod sprejme nov statut v treh mesecih po uveljavitvi
tega zakona.
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64. člen
Z uveljavitvijo tega zakona preneha veljati zakon o pogojih za refundiranje prispevkov, ki jih plačujejo delodajalci
za socialno zavarovanje (Uradni list RS, št. 18/94 in 37/95).
65. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 101-01/90-2/50
Ljubljana, dne 25. septembra 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

Uradni list Republike Slovenije

UREDBO
o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode
iz vodotoka Meža za dodatno zasneževanje
smučišča Črna na Koroškem, vodotoka Črnovški
potok za dodatno zasneževanje smučišča Stari
vrh in iz vodnjakov podzemne vode v Čezsoči
za dodatno zasneževanje smučišča v Čezsoči
1. člen
(predmet in obseg koncesije)
S to uredbo Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: vlada) določa pogoje za podeljevanje koncesij za
gospodarsko izkoriščanje vode iz vodotoka Meža, vodotoka
Črnovški potok in iz vodnjakov podzemne vode v Čezsoči z
odvzemi vode na naslednjih lokacijah:
Koordinate odvzema
Vodotok

X

Z

odvzem

Meža
5 488 430
Črnovški potok 5 437 990

5 147 310
5 115 720

579,20
588,50

0,018 m3/s
0,030 m3/s

PREDSEDNIK REPUBLIKE
3371.

Ukaz o podelitvi oblikovanja častni znak
svobode Republike Slovenije

Predvideni

Y

Koordinate odvzema
Vodotok
Čezsoča 1
Čezsoča 2

Predvideni

Y

X

Z

odvzem

5 388 600
5 388 385

5 131 446
5 131 560

366,30
366,20

Skupaj
0,024 m3/s

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

Vir: koordinate so prevzete iz državnega koordinatnega sistema (v
Gauss Krügerjevi projekciji), odčitane v temeljnem topografskem načrtu v
merilu 1:5000.

UKAZ
o podelitvi odlikovanja častni znak svobode
Republike Slovenije

2. člen
(dejavnost koncesionarja)
Koncesionar lahko gospodarsko izkorišča vodo iz vodotokov in vodnjakov podzemne vode iz prejšnjega člena
izključno za dodatno zasneževanje smučišč.

Za zaslužno ohranjanje stikov slovenskih izseljencev v
Severni Ameriki z matično domovino in za druga dejanja v
njihovo dobro podeljujem
častni znak svobode Republike Slovenije Maii Kollander.
Št. 996-01-27/98
Ljubljana, dne 1. oktobra 1998.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

VLADA
3372.

Uredba o koncesijah za gospodarsko
izkoriščanje vode iz vodotoka Meža za dodatno
zasneževanje smučišča Črna na Koroškem,
vodotoka Črnovški potok za dodatno
zasneževanje smučišča Stari vrh in iz vodnjakov
podzemne vode v Čezsoči za dodatno
zasneževanje smučišča v Čezsoči

Na podlagi 23. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93 in 1/96) in 21. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in
47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije

3. člen
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar)
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji,
ali fizična oseba, ki je državljan Republike Slovenije,
– da je usposobljen za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega člena.
Koncesija se na vodotoku ali vodi iz vodnjaka podzemne vode lahko podeli eni ali več fizičnim osebam kot koncesionarjem hkrati, če izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega odstavka.
V primerih iz prejšnjega odstavka so fizične osebe solidarno odgovorne za vse obveznosti, ki izvirajo iz te uredbe in
koncesijske pogodbe.
4. člen
(okoljevarstveni in drugi pogoji)
Koncesionar sme odvzemati vodo iz vodotoka le, ko je
naravni pretok v vodotoku večji od ekološko sprejemljivega
pretoka (Qes).
V primerih, ko pretok v strugi zaradi naravnih razmer
pade pod Qes, mora koncesionar prekiniti z odvzemom
vode in temu prilagoditi dejavnost.
Koncesionar mora poleg izpolnjevanja okoljevarstvenih
pogojev po zakonu in pogojev iz prejšnjega člena, zagotoviti še:
– ukrepe za nespremenjeno izvajanje pravice do gospodarskega izkoriščanja vode drugih obstoječih uporabnikov,

Uradni list Republike Slovenije
– ukrepe proti poslabšanju vodnega režima med gradnjo,
– ukrepe proti poslabšanju razmer v zvezi s kakovostjo
in količino podtalnice,
– ukrepe za opravljanje dejavnosti tako, da ni ogrožena
substanca in naravna vloga vodnega vira,
– izvedbo objektov in naprav tako, da ne bo vplivov na
poslabšanje kakovosti površinskih voda, poslabšanje vodnega režima in da bo omogočena migracija vodnih organizmov,
– ukrepe za preprečevanje škodljivega odlaganja gramoza, suspenzij in drugih plavin,
– varnost predvidenih objektov in naprav pred poplavami in ohranjanje vsaj dosedanje poplavne varnosti na vplivnem območju objektov in naprav med gradnjo in v času
trajanja koncesije,
– smotrno gospodarsko izkoriščanje naravnega vira ob
izbiri ustrezne tehnologije,
– izvedbo predvidenega posega v okolje na način, ki
bo omogočal najmanjšo porabo prostora, snovi in energije
med gradnjo in obratovanjem,
– upoštevanje urbanističnih, arhitektonskih in krajinskih značilnosti in načel sonaravnega urejanja pri oblikovanju objektov, naprav in drugih ureditev,
– javno prehodnost jezovnih zgradb, kjer je to utemeljeno,
– ohranjanje biološke raznovrstnosti in avtohtonosti habitatov,
– ohranjanje in varovanje naravne in kulturne dediščine,
– ukrepe v zvezi s sanacijo, vzpostavitvijo novega oziroma nadomestitvijo prejšnjega stanja po prenehanju koncesije.
Ukrepi in pogoji iz prejšnjega odstavka se podrobneje
določijo v upravnih postopkih za poseg v prostor.
5. člen
(stroški koncesionarja)
Koncesionar nosi vse stroške v zvezi s koncesijo, ki bo
podeljena na podlagi te uredbe.
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Za čas, ko koncesionar ne more odvzemati vode zaradi
višje sile (suša, poplava, potres, zemeljski plaz, močan veter) se letno plačilo za koncesijo zmanjša.
Plačilo za koncesijo se med državo in lokalno skupnostjo, na območju katere je smučišče, razdeli v razmerju
40:60 v korist lokalne skupnosti, razen na demografsko
ogroženih območjih, kjer je to razmerje 20:80 v korist lokalne skupnosti.
Če leži območje koncesije v več lokalnih skupnostih, si
te delež plačila za koncesijo, ki jim pripada, razdelijo skladno s pripadajočo površino smučišč.
Prihodki iz tretjega odstavka tega člena so vir občinskega proračuna in proračuna Republike Slovenije.
Način obračunavanja in plačevanja se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.
9. člen
(pravice koncesionarja)
Koncesionar ima:
– pravico do izključnega gospodarskega izkoriščanja
tistega dela vode iz vodotoka ali vodnjaka, ki je predmet
koncesije,
– druge pravice, določene v koncesijski pogodbi v skladu s to uredbo.
10. člen
(nadzor nad izvajanjem koncesije)
Nadzor nad izvajanjem koncesije izvršujejo pristojni inšpektorji.
11. člen
(razlogi in način prenehanja koncesije)
Koncesija preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe v skladu z zakonom,
– z odvzemom koncesije,
– z odkupom koncesije v skladu z zakonom.
Pogoji in način prenehanja koncesije se podrobneje
uredijo s koncesijsko pogodbo.

6. člen
(začetek in čas trajanja koncesije)
Koncesija se podeli za dobo tridesetih let.
Rok iz prejšnjega odstavka začne teči z dnem podpisa
koncesijske pogodbe.
Koncesija se lahko podaljša na način in pod pogoji,
določenimi v koncesijski pogodbi.

12. člen
(prenos objektov in naprav)
Po prenehanju koncesije preidejo v brezhibnem stanju
v posest koncedenta vsi objekti in naprave za odvzem vode,
ki jih je za koncedenta zgradil ali drugače pridobil koncesionar.
Način in obseg prenosa objektov iz prejšnjega odstavka v posest koncedenta se uredi s koncesijsko pogodbo.

7. člen
(območje, na katero se koncesija nanaša)
Koncesija se nanaša na odvzeme vode iz vodotokov in
iz vodnjakov podzemne vode.
Odvzemi so opredeljeni s koordinatami odvzema vode
v prvem členu te uredbe.

13. člen
(način pridobitve koncesije)
Koncesije na vodotokih in vodnjakih iz prvega člena te
uredbe se podelijo na podlagi javnega razpisa.
Javni razpis izvede upravni organ pristojen za vode.
O izbiri koncesionarja odloči vlada z upravno odločbo.
Javni razpis je veljaven tudi v primeru, če se nanj prijavi
samo en ponudnik.
Koncesionar je na podlagi odločbe o izbiri koncesionarja upravičen pričeti vse upravne postopke povezane s
posegom v prostor in opravljati druge investitorske posle.

8. člen
(plačilo za koncesijo)
Koncesionar plačuje za koncesijo enkrat letno znesek,
izračunan na podlagi pričakovanega povprečnega povečanja prodaje smučarskih kart, ki ga omogoča dodatno zasneževanje.
Letno plačilo za koncesijo je za vsako od smučišč
enako zmnožku 120 celodnevnih kart z doseženo povprečno ceno celodnevne karte v pretekli sezoni in se začne
računati z dnem začetka odvzema vode.

14. člen
(objava in vsebina razpisa)
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Javni razpis obvezno vsebuje navedbe o:
– predmetu koncesije,
– pogojih za koncesijo,
– elementih, ki jih mora vsebovati prijava na razpis,
– začetku in času trajanja koncesije,
– zahtevanih strokovnih podlagah, ki jih zagotovi prijavitelj,
– roku za predložitev prijav,
– roku za izbor koncesionarja,
– merilih in postopku za izbor koncesionarja,
– prednostnih merilih, ki bodo vplivala na izbor,
– roku, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru,
– odgovorni osebi za dajanje informacij med razpisom.
15. člen
(trajanje razpisa)
Javni razpis traja od dneva objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Razpis je neuspešen, če do poteka razpisnega roka ni
predložena nobena veljavna prijava.
Prijava je neveljavna, če ne vsebuje vseh v razpisu
določenih sestavin.
Če javni razpis ne uspe, se lahko ponovi.
16. člen
(koncesijska pogodba)
Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta vlada.
V primeru neskladja med to uredbo in koncesijsko
pogodbo veljajo določbe uredbe.
17. člen
(veljavnost uredbe)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 329-02/98-1
Ljubljana, dne 10. septembra 1998.

Uradni list Republike Slovenije
katerih splošne dele je predlagal, posebne pa določil Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 17. seji dne 9. julija 1998:
1. izobraževalni program Cvetličar, naziv poklicne izobrazbe cvetličar/cvetličarka,
2. izobraževalni program Kuhar, naziv poklicne izobrazbe kuhar/kuharica,
3. izobraževalni program Natakar, naziv poklicne izobrazbe natakar/natakarica,
4. izobraževalni program Frizer, naziv poklicne izobrazbe frizer/frizerka,
5. izobraževalni program Tapetnik, naziv poklicne izobrazbe tapetnik/tapetnica,
6. izobraževalni program Klepar-krovec, naziv poklicne
izobrazbe klepar-krovec/kleparka-krovka,
7. izobraževalni program Urar, naziv poklicne izobrazbe urar/urarka,
8. izobraževalni program Zlatar, naziv poklicne izobrazbe zlatar/zlatarka,
9. izobraževalni program Finomehanik, naziv poklicne
izobrazbe finomehanik/finomehaničarka,
10. izobraževalni program Instalater strojnih instalacij,
naziv poklicne izobrazbe instalater/instalaterka strojnih instalacij in
11. izobraževalni program Stavbni steklar, naziv poklicne izobrazbe stavbni steklar/stavbna steklarka.
2. člen
Izobraževalne programe iz prejšnjega člena objavi Ministrstvo za šolstvo in šport v publikaciji Srednješolski izobraževalni programi 1998.
Izobraževalni programi iz prejšnjega člena so javnoveljavni.
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-77/98
Ljubljana, dne 2. oktobra 1998.
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo in šport

Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

3374.

MINISTRSTVA
3373.

Odredba o izobraževalnih programih za
pridobitev srednje poklicne izobrazbe (dualni
sistem)

Na podlagi 15. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in
23/96) minister za šolstvo in šport izdaja

ODREDBO
o izobraževalnih programih za pridobitev srednje
poklicne izobrazbe (dualni sistem)
1. člen
Minister za šolstvo in šport sprejme naslednje izobraževalne programe za pridobitev srednje poklicne izobrazbe,

Odredba o izobraževalnih programih za
pridobitev srednje poklicne izobrazbe

Na podlagi 15. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in
23/96) minister za šolstvo in šport izdaja

ODREDBO
o izobraževalnih programih za pridobitev srednje
poklicne izobrazbe
1. člen
Minister za šolstvo in šport sprejme naslednje izobraževalne programe za pridobitev srednje poklicne izobrazbe,
katerih splošne dele je predlagal, posebne pa določil Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 17. seji dne 9. julija 1998:
1. izobraževalni program Oskrbnik, naziv poklicne izobrazbe oskrbnik/oskrbnica in

Uradni list Republike Slovenije
2. izobraževalni program Bolničar-negovalec, naziv poklicne izobrazbe bolničar-negovalec/bolničarka-negovalka.
2. člen
Izobraževalne programe iz prejšnjega člena objavi Ministrstvo za šolstvo in šport v publikaciji Srednješolski izobraževalni programi 1998.
Izobraževalni programi iz prejšnjega člena so javnoveljavni.
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-76/98
Ljubljana, dne 2. oktobra 1998.
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo in šport

3375.
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12. izobraževalni program Pomočnik steklarja, naziv
poklicne izobrazbe:
pomočnik/pomočnica steklopihalca,
pomočnik/pomočnica steklobrusilca in stekloslikarja,
13. izobraževalni program Pomočnik konfekcionarja,
naziv poklicne izobrazbe pomočnik/pomočnica konfekcionarja in
14. izobraževalni program Monter električnih naprav,
naziv poklicne izobrazbe monter/monterka elektronskih sklopov.
2. člen
Izobraževalne programe iz prejšnjega člena objavi Ministrstvo za šolstvo in šport v publikaciji Srednješolski izobraževalni programi 1998.
Izobraževalni programi iz prejšnjega člena so javnoveljavni.
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-75/98
Ljubljana, dne 2. oktobra 1998.

Odredba o izobraževalnih programih za
pridobitev nižje poklicne izobrazbe

dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo in šport

Na podlagi 15. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in
23/96) minister za šolstvo in šport izdaja

ODREDBO
o izobraževalnih programih za pridobitev nižje
poklicne izobrazbe
1. člen
Minister za šolstvo in šport sprejme naslednje izobraževalne programe za pridobitev nižje poklicne izobrazbe, katerih splošne dele je predlagal, posebne pa določil Strokovni
svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na 17. seji dne 9. julija 1998:
1. izobraževalni program Pomočnik kmetovalca, naziv
poklicne izobrazbe pomočnik/pomočnica kmetovalca,
2. izobraževalni program Pomočnik mesarja, naziv poklicne izobrazbe pomočnik/pomočnica mesarja,
3. izobraževalni program Pomočnik peka in slaščičarja, naziv poklicne izobrazbe pomočnik/pomočnica peka in
slaščičarja-konditorja,
4. izobraževalni program Pomočnica gospodinje-oskrbnice, naziv poklicne izobrazbe pomočnik/pomočnica gospodinje-oskrbnice,
5. izobraževalni program Gradbinec, naziv poklicne
izobrazbe gradbinec/gradbinka,
6. izobraževalni program Obdelovalec lesa, naziv poklicne izobrazbe obdelovalec/obdelovalka lesa,
7. izobraževalni program Tesar opažev, naziv poklicne
izobrazbe tesar/tesarka opažev,
8. izobraževalni program Upravljalec gradbene mehanizacije, naziv poklicne izobrazbe upravljalec/upravljalka
gradbene mehanizacije,
9. izobraževalni program Obdelovalec kovin, naziv poklicne izobrazbe obdelovalec/obdelovalka kovin,
10. izobraževalni program Ličar, naziv poklicne izobrazbe ličar/ličarka,
11. izobraževalni program Pomočnik elektrikarja, naziv
poklicne izobrazbe pomočnik/pomočnica elektrikarja,

3376.

Odredba o izobraževalnih programih za
pridobitev srednje strokovne izobrazbe
(tehniško in drugo strokovno izobraževanje)

Na podlagi 15. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in
23/96) minister za šolstvo in šport izdaja

ODREDBO
o izobraževalnih programih za pridobitev srednje
strokovne izobrazbe (tehniško in drugo
strokovno izobraževanje)
1. člen
Minister za šolstvo in šport sprejme naslednje izobraževalne programe za pridobitev srednje strokovne izobrazbe,
katerih splošne dele je predlagal, posebne pa določil Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 18. seji dne 23. julija 1998:
1. izobraževalni program Predšolska vzgoja, naziv strokovne izobrazbe vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok,
2. izobraževalni program Prometni tehnik, naziv strokovne izobrazbe prometni tehnik/prometna tehnica,
3. izobraževalni program Plovbni tehnik, naziv strokovne izobrazbe plovbni tehnik/plovbna tehnica,
4. izobraževalni program Ladijski strojni tehnik, naziv
strokovne izobrazbe ladijski strojni tehnik/ladijska strojna
tehnica in
5. izobraževalni program Tehnik optik, naziv strokovne
izobrazbe tehnik optik/tehnica optičarka.
2. člen
Izobraževalne programe iz prejšnjega člena objavi Ministrstvo za šolstvo in šport v posebni publikaciji Srednješolski izobraževalni programi 1998.
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Izobraževalni programi iz prejšnjega člena so javno veljavni.
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-79/98
Ljubljana, dne 2. oktobra 1998.
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo in šport

Uradni list Republike Slovenije

ODREDBO
o spremembi odredbe o začasni razglasitvi reke
Soče s pritokom za naravno znamenitost
1. člen
V odredbi o začasni razglasitvi reke Soče s pritokom za
naravno znamenitost (Uradni list RS, št. 45/98) se v 4. členu v tretjem odstavku besedilo “15. oktober” nadomesti z
besedilom “31. oktober”.
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 354-06-2/98
Ljubljana, dne 30. septembra 1998.

3377.

Odredba o izobraževalnem programu za
pridobitev srednje strokovne izobrazbe
(poklicno-tehniško izobraževanje)

Minister
za okolje in prostor
dr. Pavel Gantar l. r.

Na podlagi 15. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in
23/96) minister za šolstvo in šport izdaja

ODREDBO
o izobraževalnem programu za pridobitev
srednje strokovne izobrazbe (poklicno-tehniško
izobraževanje)
1. člen
Minister za šolstvo in šport sprejme izobraževalni program Živilski tehnik operater za pridobitev srednje strokovne
izobrazbe živilski tehnik operater/živilska tehnica operaterka, katerega splošni del je predlagal, posebnega pa določil
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 17. seji dne 9. julija 1998.
2. člen
Izobraževalni program iz prejšnjega člena objavi Ministrstvo za šolstvo in šport v publikaciji Srednješolski izobraževalni programi 1998.
Izobraževalni program iz prejšnjega člena je javnoveljaven.
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-78/98
Ljubljana, dne 2. oktobra 1998.
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo in šport

3378.

Odredba o spremembi odredbe o začasni
razglasitvi reke Soče s pritokom za naravno
znamenitost

Na podlagi drugega odstavka 29. člena zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81 in 42/86
in Uradni list RS, št. 8/90 in 26/92) izdaja minister za okolje
in prostor

3379.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o organizaciji in pristojnosti
strokovnih teles Ministrstva za znanost in
tehnologijo za področje temeljnega in
aplikativnega raziskovanja

Na podlagi 32. člena zakona o raziskovalni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 8/91-I) izdaja minister za znanost in
tehnologijo

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o organizaciji in pristojnosti strokovnih teles
Ministrstva za znanost in tehnologijo za področje
temeljnega in aplikativnega raziskovanja
1. člen
V pravilniku o organizaciji in pristojnosti strokovnih teles Ministrstva za znanost in tehnologijo za področje temeljnega in aplikativnega raziskovanja (Uradni list RS, št. 79/97)
se za četrtim odstavkom 5. člena dodata nov peti in šesti
odstavek, ki se glasita:
“Predsednik oziroma namestnik predsednika Nacionalnega znanstveno-raziskovalnega sveta v času svojega
mandata ne more opravljati funkcije predsednika oziroma
namestnika predsednika znanstveno-raziskovalnega sveta
oziroma funkcije nacionalnega koordinatorja.
Za predsednika oziroma namestnika predsednika Nacionalnega znanstveno-raziskovalnega sveta praviloma ne
more biti imenovan rektor univerze, dekan fakultete oziroma
visoke strokovne šole in direktor javnega raziskovalnega
zavoda.“
Prejšnji peti, šesti in sedmi odstavek postanejo sedmi,
osmi in deveti odstavek.
2. člen
V drugem odstavku 6. člena se za tretjo alineo dodajo
nova četrta, peta in šesta alinea, ki se glasijo:
– če je imenovan za nacionalnega koordinatorja;
– če je imenovan za predsednika oziroma namestnika
predsednika znanstveno-raziskovalnega sveta;
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– če je imenovan za rektorja univerze, dekana fakultete
oziroma visoke strokovne šole oziroma direktorja javnega
raziskovalnega zavoda.
3. člen
V 9. členu se za tretjim odstavkom dodata nov četrti in
peti odstavek, ki se glasita:
“Predsednik oziroma namestnik predsednika znanstveno-raziskovalnega sveta v času svojega mandata ne more
opravljati funkcije predsednika oziroma namestnika predsednika Nacionalnega znanstveno-raziskovalnega sveta oziroma funkcije nacionalnega koordinatorja.
Za predsednika oziroma namestnika predsednika
znanstveno-raziskovalnega sveta praviloma ne more biti imenovan rektor univerze, dekan fakultete oziroma visoke strokovne šole in direktor javnega raziskovalnega zavoda.“
Prejšnji četrti, peti, šesti in sedmi odstavek postanejo
šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek.
4. člen
V drugem odstavku 10. člena se za tretjo alineo dodajo
nova četrta, peta in šesta alinea, ki se glasijo:
“– če je imenovan za nacionalnega koordinatorja;
– če je imenovan za predsednika oziroma namestnika
predsednika Nacionalnega znanstveno-raziskovalnega sveta;
– če je imenovan za rektorja univerze, dekana fakultete
oziroma visoke strokovne šole oziroma direktorja javnega
raziskovalnega zavoda.“
5. člen
V 21. členu se za tretjim odstavkom dodata nov četrti in
peti odstavek, ki se glasita:
“Funkcija nacionalnega koordinatorja ni združljiva s
funkcijami predsednika oziroma namestnika predsednika Nacionalnega znanstveno-raziskovalnega sveta in predsednika
oziroma namestnika predsednika znanstveno-raziskovalnega sveta.
Za nacionalnega koordinatorja praviloma ne more biti
imenovan rektor univerze, dekan fakultete oziroma visoke
strokovne šole ter direktor javnega raziskovalnega zavoda.“
Prejšnji četrti odstavek postane šesti odstavek in se
hkrati spremeni tako, da se glasi:
“Nacionalni koordinator ima namestnika, ki je eden
izmed članov personalnega jedra. Namestnik nacionalnega
koordinatorja je praviloma prejšnji nacionalni koordinator.
Namestnika nacionalnega koordinatorja imenuje minister.“
Prejšnji peti odstavek postane sedmi odstavek.
6. člen
V drugem odstavku 22. člena se za tretjo alineo dodajo
nova četrta, peta in šesta alinea, ki se glasijo:
“– če je imenovan za predsednika oziroma namestnika
predsednika Nacionalnega znanstveno-raziskovalnega sveta;
– če je imenovan za predsednika oziroma namestnika
predsednika znanstveno-raziskovalnega sveta;
– če je imenovan za rektorja univerze, dekana fakultete
oziroma visoke strokovne šole oziroma direktorja javnega
raziskovalnega zavoda.“
7. člen
Za 25. členom se dodata nov 26. in 27. člen, ki se
glasita:
“26. člen
Raziskovalnim skupinam, v katerih delujejo predsednik
in namestnik predsednika Nacionalnega znanstveno-raziskovalnega sveta, predsedniki in namestniki predsednikov
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znanstveno-raziskovalnih svetov, nacionalni koordinatorji ter
raziskovalnim organizacijam v primeru, če je za predsednika
oziroma namestnika predsednika Nacionalnega znanstveno-raziskovalnega sveta, predsednika oziroma namestnika
predsednika znanstveno-raziskovalnega sveta ali nacionalnega koordinatorja izjemoma imenovan rektor univerze, dekan fakultete oziroma visoke strokovne šole ali direktor javnega raziskovalnega zavoda, se obseg raziskovalnih ur za
temeljne in aplikativne projekte v času njihovega mandata
ne sme povečati oziroma zmanjšati za več kot 10%.
27. člen
Za izvedbo s tem pravilnikom določenih nalog so predsedniki, namestniki predsednikov in člani strokovnih teles
Ministrstva za znanost in tehnologijo za področje temeljnega
in aplikativnega raziskovanja upravičeni do ustreznega
plačila.
Sklep o višini sprejme minister.“
Prejšnji 26., 27., 28. in 29. člen postanejo 28., 29.,
30. in 31. člen.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 8/98
Ljubljana, dne 29. septembra 1998.
dr. Lojze Marinček l. r.
Minister
za znanost in tehnologijo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
3380.

Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila
o obliki, vsebini in uporabi posebne položnice in
posebne nakaznice ter o načinu poravnavanja
obveznosti s trajnim nalogom, direktno
obremenitvijo in direktno odobritvijo

Na podlagi 19. člena zakona o Agenciji Republike
Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij
in o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 48/94 in 58/95), 3.
točke navodila o obliki, vsebini in uporabi obrazcev za opravljanje plačilnega prometa prek Agencije Republike Slovenije
za plačilni promet (Uradni list RS, št. 9/95, 34/95, 70/95,
19/97, 81/97, 20/98 in 69/98) in v skladu z izdanim
soglasjem Banke Slovenije, št. 29.00-610/98, z dne 23.
9. 1998 generalna direktorica Agencije Republike Slovenije
za plačilni promet izdaja

NAVODILO
o spremembah in dopolnitvah navodila o obliki,
vsebini in uporabi posebne položnice in
posebne nakaznice ter o načinu poravnavanja
obveznosti s trajnim nalogom, direktno
obremenitvijo
in direktno odobritvijo
1
V navodilu o obliki, vsebini in uporabi posebne položnice in posebne nakaznice ter o načinu poravnavanja obvez-
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nosti s trajnim nalogom, direktno obremenitvijo in direktno
odobritvijo (Uradni list RS, št. 22/97 in 32/97) se besedilo
60. točke spremeni tako, da glasi:
“Pravne in fizične osebe lahko do 31. januarja 1999
uporabljajo tudi dosedanje obrazce plačilnega prometa, ki
niso izdani v skladu s tem navodilom.
Od 1. februarja 1999 naprej smejo banke in Agencija
Republike Slovenije za plačilni promet sprejemati v izvršitev
le obrazce plačilnega prometa, ki so predpisani s tem navodilom in z drugimi navodili Banke Slovenije ter z 2. točko
navodila o obliki, vsebini in uporabi obrazcev za opravljanje
plačilnega prometa prek Agencije Republike Slovenije za
plačilni promet (Uradni list RS, št. 9/95, 34/95, 70/95,
19/97, 81/97, 20/98 in 69/98).”

Uradni list Republike Slovenije
poravnavanja obveznosti s trajnim nalogom, direktno obremenitvijo in direktno odobritvijo (Uradni list RS, št. 22/97,
32/97 in 69/98) ter z drugimi navodili Banke Slovenije.
2
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 660-37/98
Ljubljana, dne 28. septembra 1998.
Generalna direktorica
Agencije Republike Slovenije
za plačilni promet
Darinka Pozvek l. r.

2
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS.

3382.
Št. 660-36/98
Ljubljana, dne 28. septembra 1998.
Generalna direktorica
Agencije Republike Slovenije
za plačilni promet
Darinka Pozvek l. r.

3381.

Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila
o obliki, vsebini in uporabi obrazcev za
opravljanje plačilnega prometa prek Agencije
Republike Slovenije za plačilni promet

Na podlagi 19. člena zakona o Agenciji Republike
Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij
in o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 48/94 in 58/95) in v
skladu z izdanim soglasjem Banke Slovenije, št. 29.00610/98, z dne 23. 9. 1998 generalna direktorica Agencije
Republike Slovenije za plačilni promet izdaja

NAVODILO
o spremembah in dopolnitvah navodila o obliki,
vsebini in uporabi obrazcev za opravljanje
plačilnega prometa prek Agencije Republike
Slovenije za plačilni promet
1
V navodilu o obliki, vsebini in uporabi obrazcev za
opravljanje plačilnega prometa prek Agencije Republike Slovenije za plačilni promet (Uradni list RS, št. 9/95, 34/95,
70/95, 19/97, 81/97 in 20/98) se besedilo 3. točke
spremeni tako, da glasi:
“Pravne in fizične osebe smejo poleg obrazcev plačilnega prometa, predpisanih s tem navodilom in z navodilom
o obliki, vsebini in uporabi posebne položnice in posebne
nakaznice ter o načinu poravnavanja obveznosti s trajnim
nalogom, direktno obremenitvijo in direktno odobritvijo
(Uradni list RS, št. 22/97, 32/97 in 69/98) do 31. januarja
1999 uporabljati tudi dosedanje obrazce plačilnega prometa, ki niso izdani v skladu z navedenima navodiloma.
Od 1. februarja 1999 naprej smejo pravne in fizične
osebe uporabljati le obrazce plačilnega prometa, predpisane s tem navodilom in z navodilom o obliki, vsebini in uporabi posebne položnice in posebne nakaznice ter o načinu

Splošni pogoji za opravljanje dejavnosti v
Ekonomski coni Koper

Na podlagi 13. člena zakona o ekonomskih conah določa Luka Koper, d.d., ustanovitelj Ekonomske cone Koper

SPLOŠNE POGOJE
za opravljanje dejavnosti v Ekonomski coni
Koper
I. SLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Splošni pogoji za opravljanje dejavnosti v Ekonomski
coni Koper (v nadaljevanju: splošni pogoji) določajo pogoje,
pod katerimi lahko domače in tuje pravne in fizične osebe (v
nadaljevanju: uporabniki) uporabljajo območje Ekonomske
cone Koper (v nadaljevanju: cona) za opravljanje gospodarske dejavnosti v coni, ukrepe za posebno varstvo življenjskega in delovnega okolja v coni ter urejajo notranji red v
coni.
2. člen
S splošnimi pogoji zagotavlja ustanovitelj vsem zainteresiranim uporabnikom, da v okviru razpoložljivega prostora
in ostalih pogojev pod enakimi pogoji opravljajo gospodarsko dejavnost v coni.
3. člen
Uporabniki cone so poleg Luke Koper, d.d. (v nadaljevanju: ustanovitelj) lahko v skladu z zakonom tudi druge
domače ali tuje pravne osebe in podjetniki, ki so registrirani
za opravljanje dejavnosti, ki se bodo opravljale v coni in
izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom.
Uporabnik opravlja gospodarsko dejavnost v coni na
podlagi pogodbe, ki jo sklene z ustanoviteljem.
Uporabnik cone lahko prične s poslovanjem v coni
potem, ko pridobi potrebno soglasje carinskih organov, za
uveljavitev davčnih ugodnosti pa tudi odločbo davčnega organa.
II. POGOJI OPRAVLJANJA GOSPODARSKE
DEJAVNOSTI
4. člen
V coni smejo posamezni uporabniki v okviru svoje registrirane dejavnosti opravljati naslednje dejavnosti:
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– proizvodnjo blaga,
– opravljanje storitev,
– bančne posle,
– finančne posle,
– posle premoženjskega in osebnega zavarovanja in
pozavarovanja,
– turistične storitve,
– trgovino na debelo z živilskimi in neživilskimi proizvodi vseh trgovskih strok,
– trgovino na drobno z živilskimi in neživilskimi proizvodi vseh trgovskih strok za druge uporabnike cone ter za
oskrbo prevoznih sredstev v mednarodnem prometu in njihovih posadk.
Dejavnost iz tretje, četrte in pete alinee prejšnjega odstavka tega člena sme uporabnik opravljati le v zvezi z opravljanjem dejavnosti iz drugih alinei prvega odstavka tega člena.
Zaradi ekoloških razlogov ni dovoljen razvoj tistih dejavnosti, ki so ekološko oporečne ter opravljanje dejavnosti, ki
ogrožajo zdravo življenjsko in delovno okolje.
5. člen
Pri odločanju o zahtevah za opravljanje gospodarskih
dejavnosti v coni bo ustanovitelj dal prednost uporabnikom:
– ki so pri svoji dejavnosti pretežno vezani na pomorski
transport,
– ki prispevajo sredstva za razvoj cone,
– katerih poslovno sodelovanje in trajanje dejavnosti je
dolgoročno,
– katerih proizvodni ciklus in doba skladiščenja je krajša,
– katerih dejavnost je kapitalno, razvojno in reprodukcijsko intenzivna ter dosega večje izvozne učinke,
– katerih emisije v okviru dovoljenih ekoloških emisij so
čimmanjše.
Prednost bo imel tisti uporabnik, ki izpolnjuje večje
število navedenih kriterijev.
6. člen
Vse nakladalno-razkladalne in ostale luške storitve
opravlja v coni ustanovitelj v skladu z določili splošnih poslovnih pogojev in cenika storitev Luke Koper v mednarodnem prometu blaga.
7. člen
Ustanovitelj zagotavlja komunalno in prometno urejeno
zemljišče, če v dogovoru z uporabnikom ni drugače določeno, energetske pogoje za opravljanje dejavnosti, kadre za
opravljanje del, ki so skupnega pomena za vse uporabnike
cone (požarna varnost, varnostna služba, vzdrževanje infrasktrukture ter komunalnih in energetskih vodov) ter zagotavlja prostore za delo carinskih, nadzornih in drugih upravnih organov. Na podlagi posebnega dogovora ustanovitelj
zagotavlja tudi uporabo računalniške izmenjave podatkov in
blagovnih evidenc.
Uporabnik je dolžan ustanovitelju povrniti sorazmeren
del stroškov za zagotavljanje storitev iz prvega odstavka tega
člena v višini, ki je dogovorjena s pogodbo med uporabnikom in cono.
8. člen
V skladu z zakonom o ekonomskih conah ter predpisi
izdanih na njegovi podlagi, mora uporabnik prijaviti pristojnemu carinskemu organu vsak vnos oziroma iznos blaga v
oziroma iz cone.
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Uporabnik cone mora voditi v skladu s predpisi iz prejšnjega odstavka tega člena evidenco o blagu, lahko pa se s
posebno pogodbo z ustanoviteljem dogovori, da to zanj
opravlja ustanovitelj.
9. člen
Pri poslovanju v coni se uporabljajo obrazci, ki jih določi ustanovitelj.
III. POSTOPEK ODLOČANJA O ZAHTEVAH
ZA OPRAVLJANJE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI V CONI
10. člen
Uporabnik pridobi pravico opravljanja gospodarskih dejavnosti v coni z dovoljenjem, ki ga izda ustanovitelj na
podlagi pismene zahteve zainteresiranega uporabnika. Zahteva mora vsebovati:
– podatke o vložniku zahteve,
– opis dejavnosti, ki jo želi uporabnik opravljati v coni,
– dokaz, da je uporabnik registriran za opravljanje željene dejavnosti v Republiki Sloveniji,
– podatke o potrebnih vlaganjih v objekte in opremo,
– predstavitev tehnologije in podatke o potrebnem številu in strukturi delavcev,
– podrobnejšo obrazložitev izpolnjevanja kriterijev, ki
jih v skladu s temi splošnimi pogoji upošteva ustanovitelj pri
svoji odločitvi o zahtevi.
11. člen
O zahtevi za opravljanje gospodarskih dejavnosti v coni
odloča uprava ustanovitelja, ki svojo odločitev sprejme v
roku 30 dni od prejema zahteve.
V primeru, da zahtevi ni ugodeno, lahko zainteresirani
uporabnik vloži predlog za ponovno proučitev zahteve. Odločitev uprave ustanovitelja po ponovni preučitvi zahteve je
dokončna.
12. člen
V primeru pozitivne odločitve sklene ustanovitelj z uporabnikom pismeno pogodbo za opravljanje gospodarske dejavnosti v coni, ki obsega zlasti:
– navedbo dejavnosti, ki jo uporabnik lahko opravlja v
coni,
– zemljišče in objekte oziroma poslovne prostore, ki jih
uporabnik lahko uporablja in ceno njihove uporabe,
– dobo, za katero se sklepa pogodba,
– druge medsebojne pravice in obveznosti glede opravljanja gospodarske dejavnosti v coni.
13. člen
Ustanovitelj lahko pogodbo iz prejšnjega člena odpove
oziroma od nje odstopi tudi pred iztekom časa, za katerega
je sklenjena:
– če uporabnik ne uporablja zemljišča oziroma poslovnega prostora za dejavnosti, ki mu je dovoljena, ali jih uporablja brez potrebne skrbnosti tako, da se dela občutnejša
škoda,
– če njegovo dejavnost pristojni organ prepove opravljati v coni,
– če ne plača zakupnine in drugih stroškov v skladu s
sklenjeno pogodbo za tri mesece v posameznem letu,
– če ustanovitelj nujno potrebuje zemljišče oziroma prostore za svoje potrebe; v tem primeru bo ustanovitelj ponudil
najemniku drugo ustrezno zemljišče oziroma poslovni prostor.
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IV. UKREPI ZA POSEBNO VARSTVO ŽIVLJENJSKEGA
IN DELOVNEGA OKOLJA V CONI
14. člen
Uporabnik je dolžan pred pričetkom opravljanja gospodarske dejavnosti v coni pridobiti vsa predpisana soglasja in
dovoljenja ter med trajanjem pogodbe o opravljanju gospodarske dejavnosti v coni zadostiti vsem zahtevam pristojnih
organov in inšpekcijskih služb.
Uporabnik je dolžan opravljati svojo dejavnost v coni
skladno s predpisi varstva pri delu in internimi predpisi ustanovitelja.
Za zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov skrbi ustanovitelj, če v pogodbi z uporabnikom ni dogovorjeno drugače.
Uporabnik ne sme v posode oziroma komunalne odplake odlagati posebne odpadke ali odplake, ki vsebujejo
nevarne snovi.
V primeru, da pri opravljanju gospodarske dejavnosti v
coni nastajajo posebni odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi,
je uporabnik dolžan sam poskrbeti za zbiranje, odvoz in
evidenco posebnih odpadkov ter prevzame vso odgovornost v zvezi s tem. Začasno skladiščenje nevarnih odpadkov
v coni je dovoljeno samo na podlagi predhodnega pismenega soglasja ustanovitelja.
V. NOTRANJI RED V CONI
15. člen
Poleg določil splošnih pogojev urejajo notranji red v
coni tudi odgovarjajoča določila drugih internih predpisov
ustanovitelja, ki se nanašajo na notranji red v coni.
16. člen
Osebo, ki ne spoštuje teh določil splošnih pogojev in
drugih aktov ustanovitelja iz prejšnjega člena o notranjem
redu, varnostna služba ustanovitelja odstrani iz cone, lahko
pa ji začasno ali trajno prepove vstop vanjo.
17. člen
Delovni čas v coni določa ustanovitelj cone.
18. člen
Opremo, surovine in repromaterial, ki služijo uporabniku za opravljanje gospodarske dejavnosti v coni in vso njegovo ostalo premoženje, je dolžan varovati uporabnik sam
ter nosi glede tega ves rizik in stroške.
19. člen
Pri opravljanju gospodarske dejavnosti v coni so uporabniki dolžni postopati s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Uporabnik odgovarja za vso škodo, ki jo povzroči sam
ali jo povzročijo osebe, ki zanj opravljajo gospodarsko dejavnost v coni oziroma njegovi poslovni partnerji in gostje.
20. člen
Uporabnik cone odgovarja za plačilo vseh obveznosti
in dajatev, ki izhajajo iz opravljanja gospodarske dejavnosti v
coni ter uporabe zemljišča, objektov in poslovnih prostorov
v coni.
Ustanovitelj pridobi s podpisom pogodbe o opravljanju
gospodarske dejavnosti v coni za zavarovanje terjatev do
uporabnikov zastavno pravico na stvareh, ki se nahajajo v
coni in so last uporabnika.

Uradni list Republike Slovenije
21. člen
Vstop na območje cone je dovoljena samo osebam,
zaposlenim pri uporabniku cone, poslovnim partnerjem uporabnikov cone ter osebam, ki vanjo prihajajo zaradi opravljanja poslov.
Dovolilnice za vstop na območje cone izdaja ustanovitelj cone.
22. člen
Za osebe, ki vstopajo na območje cone ali od tod
odhajajo, veljajo ukrepi carinskega nadzora, določeni za
prehod čez carinsko črto.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Pogodbe o opravljanju gospodarskih dejavnosti v coni,
ki so jih z ustanoviteljem cone sklenili dosedanji uporabniki
proste carinske cone, ostanejo v veljavi nespremenjene.
24. člen
Ti splošni pogoji začnejo veljati osmi dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
25. člen
Z dnem veljavnosti teh splošnih pogojev, prenehajo
veljati določila splošnih pogojev poslovanja v Prosti coni
Koper z dne 1. 2. 1994.
Koper, dne 20. julija 1998.
Luka Koper, d.d.
Predsednik uprave
Bruno Korelič, dipl. ek. l. r.

3383.

Koeficient rasti cen v Republiki Sloveniji,
september 1998

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

KOEFICIENTE
rasti cen v Republiki Sloveniji, september 1998
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov
pri proizvajalcih septembra 1998 v primerjavi z avgustom
1998 je bil 0,000.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih od začetka leta do septembra 1998 je bil 0,022.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih od začetka leta do septembra 1998 je bil 0,002.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih septembra 1998 v primerjavi z istim mesecem
prejšnjega leta je bil 0,052.
5. Mesečni koeficient rasti cen na drobno septembra
1998 v primerjavi z avgustom 1998 je bil 0,003.
6. Koeficient rasti cen na drobno od začetka leta do
septembra 1998 je bil 0,061.

Uradni list Republike Slovenije
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7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen na drobno
od začetka leta do septembra 1998 je bil 0,007.
8. Koeficient rasti cen na drobno septembra 1998 v
primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,075.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin
od začetka leta do septembra 1998 v primerjavi s povprečjem leta 1997 je bil 0,074.
Št. 941-02-31/98
Ljubljana, dne, 2. oktobra 1998.
Tomaž Banovec l. r.
direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije

OBČINE
LJUBLJANA
3384.

Odredba o določitvi postajališč za avto-taksi
vozila

Na podlagi 93. člena statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS št. 32/95, 33/95, 71/97 in 13/98) in 3.
člena odloka o avto-taksi prevozih (Uradni list RS, št. 57/98)
izdaja županja Mestne občine Ljubljana

ODREDBO
o določitvi postajališč za avto-taksi vozila
1. člen
S to odredbo se določijo lokacije postajališč za avtotaksi vozila na območju Mestne občine Ljubljana.
2. člen
Lokacije avto-taksi postajališč in število parkirnih mest
(pm) za posamezno lokacijo, so:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Klinični center
Poliklinika
Porodnišnica
Otroška bolnica
Kolodvor
Peron
Air terminal
Sejem
Hala Tivoli
Hotel Lev
Hotel Austrotel
Hotel Turist
Hotel Ilirija
Hotel Union
Bežigrajski dvor
Metelkova
ZD Bežigrad
ZD Moste
ZD Vič
Nama
Nebotičnik
Križanke
Cankarjev dom
Drama

10 pm
5 pm
3 pm
3 pm
8 pm
4 pm
2 pm
4 pm
6 pm
3 pm
3 pm
2 pm
3 pm
3 pm
3 pm
3 pm
2 pm
2 pm
2 pm
3 pm
2 pm
3 pm
2 pm
2 pm

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Parlament
Univerza
Ajdovščina
Kresija
Tržnica
Zmajski most
Centromerkur
Magistrat
Trg OF
Levstikov trg
Šentjakob
Šuštarski most
Trubarjeva
Konzorcij
Kozolec
Trdinova
Sodišče
Narodna Galerija
RTV
Ledina
Tabor
Trg MDB
Grad
Streliška
Poljane
Moste
Vodmat
Žale 1
Žale 2
Bratovševa ploščad
Nove Stožice
Župančičeva jama
Vrazov trg
Kongresni trg
World Trade Center
BTC 1
BTC 2
BTC 3

2 pm
2 pm
3 pm
2 pm
2 pm
2 pm
4 pm
2 pm
4 pm
2 pm
2 pm
3 pm
2 pm
3 pm
3 pm
4 pm
3 pm
2 pm
2 pm
2 pm
2 pm
4 pm
3 pm
2 pm
2 pm
2 pm
4 pm
2 pm
2 pm
2 pm
2 pm
2 pm
2 pm
4 pm
2 pm
2 pm
2 pm
2 pm

3. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati 1. točka
3. člena odločbe o določitvi javnih in rezerviranih parkirnih
površin (Uradni list RS, št. 51/93, 16/94, 20/94 in 68/96).
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4. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 005-44/98
Ljubljana, dne 29. septembra 1998.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

BLED
3385.

Sklep o spremembi sestava občinske volilne
komisije

Na podlagi 35. člena in prvega odstavka 38. člena
zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94,
61/95, 70/95 in 20/98) in devetnajste alinee četrtega
odstavka 20. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št.
22/95 in 22/97) je Občinski svet občine Bled na 33. seji
dne 1. oktobra 1998 sprejel

SKLEP
o spremembi sestava občinske volilne komisije
I
Danja Rus, Župančičeva c. 2b, Bled, se razreši funkcije predsednice Občinske volilne komisije občine Bled.
Gabrijela Vovk, Ljubljanska cesta 2, Bled, se razreši
funkcije članice občinske volilne komisije.
II
Za predsednico Občinske volilne komisije občine Bled
se imenuje Irena Kuzma, Mlinska cesta 1, Bled.
Za članico Občinske volilne komisije občine Bled se
imenuje Melita Pretnar, Rečiška cesta 17, Bled.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 00602-1/98
Bled, dne 1. oktobra 1998.

Uradni list Republike Slovenije
1
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev
stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Bled.
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 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.
4
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župana, za katere je glasovalo najmanj 5% od skupnega
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 40
tolarjev za dobljeni glas.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata
na ponovnem glasovanju, upravičena še do povrnitve stroškov v višini 20 tolarjev za dobljeni glas na ponovnem glasovanju.
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 Bled v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu
svetu in računskemu sodišču.
6
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 00602-1/98
Bled, dne 1. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Bled
Franc Pelko l. r.

3386.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Bled
Franc Pelko l. r.

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

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94, 17/97) in druge alinee drugega odstavka
20. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS št. 22/95,
22/97) je Občinski svet občine Bled na 33. seji dne 1.
oktobra 1998 sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za
lokalne volitve v Občini Bled

BREŽICE
3387.

Odlok o delnem povračilu stroškov za
organiziranje in financiranje volilne kampanje
na lokalnih volitvah v Občini Brežice v letu 1998

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 20. člena in
24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št.
62/94 in 17/97) in 17. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Brežice na 42.
seji dne 28. 9. 1998 sprejel

Uradni list Republike Slovenije

ODLOK
o delnem povračilu stroškov za organiziranje
in financiranje volilne kampanje na lokalnih
volitvah v Občini Brežice v letu 1998
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta odlok določa delno povrnitev volilnih stroškov za
organizatorje oziroma kandidate na lokalnih volitvah v Občini
Brežice v letu 1998 za člane občinskega sveta in za župana.

Št.
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Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov
Občinskega sveta občine Brežice

Na podlagi 20. in 22. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) in tretjega
odstavka 19. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS,
št. 38/95) je Občinski svet občine Brežice na 42. seji dne
28. 9. 1998 sprejel

ODLOK
o določitvi volilnih enot za volitve članov
Občinskega sveta občine Brežice

II. DELNO POVRAČILO STROŠKOV ZA ORGANIZIRANJE
IN FINANCIRANJE VOLILNE KAMPANJE NA LOKALNIH
VOLITVAH V OBČINI BREŽICE V LETU 1998

1. člen
Ta odlok določa volilne enote za volitve članov Občinskega sveta občine Brežice in število članov Občinskega
sveta občine Brežice, ki se volijo v posamezni volilni enoti.

2. člen
Vsem organizatorjem volilne kampanje oziroma kandidatom, ki so jim po rezultatih lokalnih volitev v letu 1998
pripadli mandati v Občinskem svetu občine Brežice se omogoči delna povrnitev volilnih stroškov v višini 60 tolarjev za
vsak dobljeni glas na volitvah za občinski svet.

2. člen
Za volitve članov Občinskega sveta občine Brežice se
določijo 4 volilne enote, v katerih se voli skupno trideset
članov občinskega sveta.

3. člen
Vsem organizatorjem volilne kampanje oziroma kandidatom za župana Občine Brežice se omogoči delna povrnitev volilnih stroškov v višini 40 tolarjev za vsak dobljeni glas
na volitvah za župana.
Pri tem se upoštevajo dobljeni glasovi v prvem krogu
glasovanja za župana, razen za kandidata za župana, ki sta v
prvem krogu dobila največje število glasov in za katera je bil
razpisan drugi krog volitev. V drugem krogu volitev za župana se organizatorjem volilne kampanje oziroma kandidatoma za župana omogoči delna povrnitev volilnih stroškov v
višini 60 tolarjev za vsak dobljeni glas v drugem krogu volitev
za župana Občine Brežice.

III. KONČNI DOLOČBI
4. člen
Sredstva za realizacijo določil tega odloka se zagotovijo v proračunu Občine Brežice za leto 1999.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS, uporablja pa se za lokalne volitve v Občini Brežice v
letu 1998.
Št. 008-1/98
Brežice, dne 28. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brežice
Alojzij Slavko Sušin l. r.

3. člen
Za volitve članov Občinskega sveta občine Brežice se
določijo naslednje volilne enote in krajevne skupnosti, ki so
v sestavi volilne enote:
1. volilna enota obsega območja krajevnih skupnosti:
Brežice, Šentlenart, Zakot-Bukošek-Trnje. V 1. volilni enoti
se voli devet članov občinskega sveta.
2. volilna enota obsega območja krajevnih skupnosti:
Cerklje ob Krki, Čatež ob Savi, Jesenice na Dolenjskem,
Krška vas, Mrzlava vas, Skopice, Velika Dolina in Velike
Malence. V 2. volilni enoti se voli osem članov občinskega
sveta.
3. volilna enota obsega območja krajevnih skupnosti:
Dobova, Globoko, Kapele. V 3. volilni enoti se voli šest
članov občinskega sveta.
4. volilna enota obsega območja krajevnih skupnosti:
Artiče, Bizeljsko, Pečice-Križe, Pišece in Sromlje. V 4. volilni enoti se voli sedem članov občinskega sveta.
4. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o določitvi volilnih enot (Uradni list RS, št. 65/94), ki ga je sprejela
občinska volilna komisija.
5. člen
Ta odlok začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 008-1/98
Brežice, dne 28. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brežice
Alojzij Slavko Sušin l. r.
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CANKOVA
3389.

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Cankova-Tišina

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 21. člena statuta Občine
Cankova-Tišina (Uradni list RS, št. 53/95) je Občinski svet
občine Cankova-Tišina na 42. seji dne 25. 9. 1998 sprejel

ODLOK
o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Cankova-Tišina
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah
in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo, ter občinske kolesarske poti.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s
skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Cankova-Tišina in ceste
med naselji v Občini Cankova-Tišina in naselji v sosednjih
občinah;
– ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v
občini in naselji v sosednjih občinah so:

Zap.
št.

Št. ceste
ali
odseka

Začetek
ceste ali
odseka

Potek ceste

Konec
ceste ali
odseka

Dolžina
ceste v
občini
(v m)

Namen
uporabe

Preostala
dolžina
ceste
v sosednji
občini
(v m)

1.

269110

269112

Krog - Murski Črnci

G 1/3

0.482

MP

1.094

2.

269140

LC 269022

Kupšinci - Tropovci

G 1/3

0.776

MP

2.176

3.

269010

LC 269022

Kupšinci - Vanča vas - Tišina

G 1/3

3.416

MP

2.363

4.

333030

LC 197030

Beznovci - Domajinci

RII 440

2.241

MP

0.280

5.

197010

RIII 721

Ropoča - Domajinci

RII 440

4.425

MP

1.020

6.

354050

RII 440

Gornji Črnci-Ropoča (po bregu)

RIII 718

2.153

MP

2.206

7.

354120

RII 440

Domajinc -Gerlinci-Fikšinci

8.

354060

RIII 717

Gerlinci - Ropoča

9.

030010

LC 354120

10.

030020

LC 354050

11.

030030

12.
13.

RIII 719

6.007

MP

3.790

LC 354050

2.456

MP

1.970

G.D. Gerlinci Proti M - A

RIII 717

1.889

MP

Gornji Črnci - Korovci

RIII 717

2.949

MP

RII 440

Krajna - skozi naselja

RII 441

1.865

MP

030040

RII 440

Murski Petrovci - Tišina

G 1/3

3.206

MP

030050

LC 030070

Gradišče - Ribiški Dom

RIBIŠKI DOM

2.900

MP

14.

030060

LC 197010

Krašči - Po nasipu

RII 440

1.458

MP

15.

030070

G 1/3

Tropovci-Gradišče-M. Črnci

G 1/3

3.120

MP

16.

269130

LC 030070

M. Črnci - Satahovci - Krog

G 1/3

0.647

MP

1.412

opom
-be
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5. člen

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

Št. ceste
ali
odseka

Začetek
ceste ali
odseka

Potek ceste

Konec
ceste ali
odseka

1

2

3

4

1.
2.

835300
833100

JP 833100
LC 197010

3.

854020

JP 833160

4.

530010

LC 197010

5.
6.
7.

530020
530030
530040

JP 833100
JP 530010
JP 854020

8.

530050

JP854020

9.

530060

JP 854020

10.

530070

JP 854020

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

530080
530090
530100
530110
530120
530130
530140

JP 854020
LC 354060
LC 354060
LC 030010
LC 030010
LC 354120
LC 354120

18.
19.
20.
21.
22.
23.

530150
530160
530170
530180
530181
530190

LC 354120
LC 354120
LC 354060
LC 354060
JP 530180
RIII 717

24.

530200

LC 030010

25.
26.

530210
530220

RIII 717
LC 354060

27.

530230

JP 530220

28.
29.

530240
530250

RII 440
LC 197010

30.

530260

LC 030020

31.

O530261

LC 354120

32.
33.

530270
530280

LC 030020
RIII 717

34.
35.
36.
37.

O530281 JP 530281
530290
RII 440
530300
RII 440
530310
RII 440

38.

530320

RII 440

39.

O530321

530320

STRUKOVCI - SKAKOVCI (PREK LEDAVE)RIII 715
TOPOLOVCI ZGORNJI STRUKOVCI
LC333020
DOMAJINSKI VRH DOMAJINCI
LC333030
TOPOLOVCI POKOPALIŠČE
MRLIŠKA VEŽA
TOPOLOVCI - BEZNOVCI
JP833120
TOPOLOVCI-DOMAJINCI
LC333030
DOMAJINSKI VRH KRAŠČI (HARI)
LC197010
DOMAJINSKI VRH
DO HIŠE
H. ŠT. 54
DOMAJINCI NA BREGU DO HIŠE
H. ŠT. 56
DOMAJINCI NA BREGU DO HIŠE
H. ŠT.
DOMAJINCI - VADARCI
JP833150
GERLINCI - SOMBOTEL
H. ŠT.
GERLINCI - PRI GORI
G.C. 905
GERLINCI - KOVAČ
H. ŠT. 54
GERLINCI - MUHIČ
H. ŠT.
JAUKOV BREG-GOMBOC
H. ŠT. 55
GERLINCI ŠEMENOVE GRABE
H. ŠT. 45
GERLINCI - DO HIŠE
H. ŠT. 2
GERLINCI - DO HIŠE
H. ŠT. 4
VESTERGOMBA-BARBER
RIII 717
GOBCOV BREG-DO HIŠE
H. ŠT. 107
GOBCOV BREG-DO HIŠE
H. ŠT. 99
GERLINCI-GOMBOCDO HIŠE
H. ŠT.
GERLINCI PROTI ŠEMENOVI GRABI
LC354120
KOROVCI - GUTMAN
RIII 717
GORNJI KRAŠČI PO BREGU
RII 440
GORNJI KRAŠČI PO BREGU DO HIŠE
H. ŠT.
KRAŠKI VRH DO HIŠE
H. ŠT.
KRAŠČI - KMEČKI
TURIZEM - KOS
H. ŠT. 50
G. ČRNCI - PROTI
DOMAJINCI
LC354120
G. ČRNCI - V NASELJE
ROMOV
H. ŠT. 39
G. ČRNCI DO H. ŠT. 32 A
H. ŠT. 32A
CANKOVA PROTI HANKOVI
H. ŠT. 88B
DO FUKSA
H. ŠT. 88
CANKOVA-BREG DO HIŠE
H. ŠT. 63
CANKOVA-POD BREGOM
JP530310
CANKOVA PROTI POKOPALIŠČU
RII 440
CANKOVA - ŠOLA
SKOZI NASELJA
H.ŠT. 74D
CANKOVA-V NASELJU
RIII 717

5

Dolžina
ceste v
občini
(v m)

Namen
uporabe

Preostala
dolžina
ceste
v sosednji
občini
(v m)

6

7

8

0.328

MP

0.430

0.782

MP

1.744

2.178

MP

0.240

0.410
1.218
0.710

MP
MP
MP

0.645

MP

0.582

MP

0.360

MP

0.115
0.342
0.173
0.935
1.750
0.307
0.515

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

0.225
0.140
0.165
1.050
0.475
0.125

MP
MP
MP
MP
MP
MP

0.649

MP

0.560
0.980

MP
MP

0.676

MP

0.295
0.148

MP
MP

0.105

MP

0.706

MP

0.225
0.460

MP
MP

1.086
0.106
0.251
0.501

MP
MP
MP
MP

0.801

MP

0.378
0.115

MP
MP
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Št.

1

2

3

4

40.

530330

RII 440

41.
42.

530340
530350

RII 440
RIII 715

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

530360
530370
530380
530390
530500
530510
530520
530530
530540
530550
530560

RIII 715
RII 440
RII 440
RII 440
LC 030030
LC 030030
LC 030030
LC 269010
LC 269010
LC 269010
RII 440

54.

530570

JP 530560

55.
56.

0530571
530580

RII 440
RII 441

57.
58.
59.
60.
61.
62.

530590
530600
530400
530410
530420
530430

RII 441
RII 441
JP 530450
JP 833040
JP 530410
JP 530 420

63.
64.
65.

530450
0530451
530460

G 1/3
JP 530450
LC 269010

66.
67.

0530461
530440

JP 530460
RII 441

68.

530470

RII 441

69.
70.
71.
72.

0530452
0530453
0530454
530480

JP 530450
JP 530450
JP 530450
RII 440

73.
74.
75.

530490
0530491
530610

JP 530480
H. ŠT. 52
RII 440

76.

530620

RII 440

77.

530630

RII 440

78.

530640

LC 030040

79.
80.

530650
530660

RII 440
G 1/3

CANKOVA V NASELJU DO HIŠE
SKAKOVCI-DO ČAHUKA
SKAKOVCI NASELJE DO HIŠE
SKAKOVCI-STARI MLIN
KRAJNA - DO FLISARJA
KRAJNA V NASEKJU
KRAJNA DO HIŠE
KRAJNA DO HIŠE
KRAJAN DO HIŠE
KRAJNA - GASILSKI DOM DO HIŠE
VANČA VAS - V NASELJU
VANČA VAS
VANČA VAD DO HIŠE
GEDEROVCI - ŠOLA ČRPALKA
GEDEROVCI- V NASELJUOD ŠPLE
GEDEROVCI DO HIŠE
RANKOVCI - GOSTILNA
MAJCAN DO HIŠE
RANKOVCI V NASELJU DO HIŠE
RANKOVCI DO IGRIŠČA
RANKOVCI V NASELJU
PUŽEVCI - BOREJCI
BOREJCI V NASELJU
BOREJCI V NASELJU DO
KANALA LEDAVA
TIŠINA - RANKOVCI
TIŠINA - VANČA VAS
TIŠINA - DEPONIJA TROPOVCI
TROPOVCI
GEDEROVCI-POKOPALIŠČE
-SODIŠINCI
KRAJNA - POKOPALIŠČE MRLIŠKA VEŽICA
RANKOVCI DO HIŠE
RANKOVCI DO HIŠE
RANKOVCI V NASELJU
SODIŠINCI - RECEK MURSKI PETROVCI
SODIŠINCI V NASELJU
SODIŠINCI - NASELJE
SODIŠINCI V NASELJU
DO HARIJA H.
SODIŠINCI V NASELJU
DO HIŠE
MURSKI PETROVCI DO
CVSP (policija)
MURSKI PETROVCI PETANJCI
PETANJCI ŠČAP DO HIŠE
G. PETANJCI V NASELJU
PRED MOSTOM DO HIŠE

81.

530670

G 1/3

82.

530680

G 1/3

83.
84.
85.

530690
530700
0530701

G 1/3
G 1/3
530700

G. PETANJCI V NASELJU
PRI MOSTU DO HIŠE
G. PETANJCI DO KOCETA
HIŠA
SREDNJI PETANJCI DO HIŠE
SREDNJI PETANJCI DO HIŠE
SREDNJI PETANJCI DO KONCA
NASELJA
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5

6

7

H. ŠT. 15
ČAHUK

0.115
0.680

MP
MP

H.ŠT. 53A
RII 440
H. ŠT. 74
RII 440
H. ŠT. 78
H. ŠT. 54
H. ŠT. 24
H. ŠT. 26
LC 269010
RII 441
H.ŠT. 2

0.150
1.228
0.117
0.376
0.195
0.225
0.242
0.110
0.318
0.489
0.215

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

RII 441

0.592

MP

RII 440
H. ŠT. 28

0.314
0.215

MP
MP

H. ŠT 29
H. ŠT.
IGRIŠČE
RII 441
LC 269010
JP 530410

0.310
0.175
0.187
0.308
3.118
0.731

MP
MP
MP
MP
MP
MP

LEDAVA
RII 441
LC 296010

1.045
2.587
0.421

MP
MP
MP

LC 269140
G 1/3

0.984
0.350

MP
MP

JP 530

0.935

MP

MR. VEŽA
H. ŠT. 45
H. ŠT. 60
JP 530453

0.120
0.117
0.340
0.129

MP
MP
MP
MP

LC 030040
RII 440
JP 530490

2.074
0.430
0.154

MP
MP
MP

H. ŠT. 27

0.232

MP

H. ŠT. 30

0.319

MP

OBJEKT

0.600

MP

G 1/3
H. ŠT. 128

1.377
0.105

MP
MP

H. ŠT.
114 A

0.491

MP

H. ŠT. 112

0.278

MP

H. ŠT. 79
H. ŠT.
H. ŠT. 59

0.685
0.548

MP
MP
MP

KONEC NASELJA

0.108

MP

8
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1

2

3

4

86.

530710

G 1/3

87.
88.
89.

530720
530730
530740

G 1/3
G 1/3
G 1/3

90.
91.
92.
93.
94.

530750
530760
530770
530780
530790

LC 030040
G 1/3
JP 530450
LC 269010
LC 269010

95.
96.
97.
98.

530800
530810
530820
0530821

LC 269130
LC 269130
LC 269130
JP 530820

99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.

530830
530840
0530841
530840
530850
0530851
0530852
0530853
0530854
530860
0530861
530870
0530871
530880
530890

JP 530820
LC 269130
JP 530840
LC 030070
LC 030070
JP 530850
JP 530850
JP 530850
LC 030050
LC 030070
H. ŠT. 27
LC 030070
H. ŠT. 14 D
LC 030070
LC 030070

114.

530900

LC 030070

115.

530910

LC 030070

116.

530920

LC 030070

117.

530930

LC 030070

118.
119.
120.
121.
122.
123.

530940
0530941
530950
0530942
530960
530970

LC 030070
JP 530940
JP 530940
JP 530940
G 1/3
LC 269010

DOLJNI PETANJCI SPOMINSKI PARK
DOLJNI PETANJCI DO HIŠE
TIŠINA DO HIŠE
TIŠINA DO DREVESNICE
OGRAJE
TIŠINA DO HIŠE
TIŠINA DO HIŠE
TIŠINA ZA ŠOLO
TIŠINA - ŠOLSKA ULICA
TIŠINA - ŠOLSKA ULICA ZA
OBČINSKI OBJEKT
MURSKI ČRNCI DO HIŠE
MURSKI ČRNCI DO HIŠE
MURSKI ČRNCI DO HIŠE
MURSKI ČRNCI DO HIŠE
ŠTEVILKA 60
MURSKI ČRNCI DO HIŠE
MURSKI ČRNCI DO HIŠE
MURSKI ČRNCI DO HIŠE
GRADIŠČE DO HIŠE
GRADIŠČE V NASELJU
GRADIŠČE DO HIŠE
GRADIŠČE V NASELJU
GRADIŠČE DO HIŠE
GRADIŠČE - KMEČKI TURIZEM
GRADIŠČE V NASELJU NA G1
GRADIŠČE OD H. ŠT. 27
GRADIŠČE V NASELJU NAD VASJO
GRADIŠČE OD HIŠE 14 D
GRADIŠČE DO HIŠE
TROPOVCI - KOLESAR.
ULICA DO HIŠE
TROPOVCI - KOLESAR.ULICA
DO HIŠE
TROPOVCI - KOLESAR.
ULICA DO HIŠE
TROPOVCI - KOLESAR.
ULICA DO HIŠE
TROPOVCI - K MOKOŠU
H. ŠTEVILKA
TROPOVCI - KRIŽNA ULICA DO HIŠE
TROPOVCI - KRIŽNA ULICA NA G 1/3
TROPOVCI - OBRTNA ULICA DO HIŠE
TROPOVCI - KRIŽNA ULICA DO HIŠE
TROPOVCI - MEJNA ULICA DO HIŠE
TIŠINA DO HIŠE

6. člen
H kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti,
določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo
17. člena o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list
RS, št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 347-05-144/98-03 Brank z
dne 28. 8. 1998.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati sklep o
razvrstitvi cest in drugih drugih prometnih površin med
lokalne ceste v Občini Murska Sobota (Uradne objave, št.
34/83) na območju sedanje Občine Cankova-Tišina.

5

6

7

KONEC ASFALTA
H. ŠT. 1
H. ŠT. 73
VRATA
0.270
H. ŠT.31D
H. ŠT.27A
LC 296010
H. ŠT. 20

0.120
0.301
0.425

MP
MP
MP

MP
0.65
0.245
0.358
0.85

MP
MP
MP
MP

G 1/3
H. ŠT.65B
H. ŠT. 1
H. ŠT. 54

0.165
0.78
0.274
0.468

MP
MP
MP
MP

LC 269130
H.ŠT. 27 I
H.ŠT.
H.ŠT. 33E
H.ŠT. 49D
LC 030050
H. ŠT. 50
LC 030050
H. ŠT. 60
DO OGRAJE
G 1/3
JP 530860
G 1/3
JP 530870
H. ŠT. 26

0.225
0.488
0.372
0.52
0.174
0.410
0.130
0.136
0.151
0.100
0.317
0.112
0.415
0.75
0.99

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

H. ŠT. 103

0.67

MP

H. ŠT. 63

0.112

MP

H. ŠT. 58

0.234

MP

H. ŠT. 45

0.74

MP

H. ŠT. 7
H. ŠT. 13
G 1/3
H. ŠT. 15
H. ŠT. 16
H. ŠT. 31
H. ŠT. 6A

0.98
0.256
0.125
0.185
0.101
0.195
0.105

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

8

8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 344-3/98-8
Cankova-Tišina, dne 28. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Cankova-Tišina
Franc Horvat st. l. r.
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CELJE
3390.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi Zavoda za planiranje in izgradnjo
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

SKLEP
o objavi odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o ustanovitvi Zavoda za planiranje
in izgradnjo Celje
Objavljam odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o ustanovitvi Zavoda za planiranje in izgradnjo Celje, ki ga je
sprejel Mestni svet mestne občine Celje na seji dne 28. 9.
1998.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek l. r.
Na podlagi 17. člena statuta Mestne občine Celje
(Uradni list RS, št. 41/95) in 104. člena poslovnika Mestnega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 66/95 in
1/96) je Mestni svet mestne občine Celje na seji dne 28. 9.
1998 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o ustanovitvi Zavoda za planiranje
in izgradnjo Celje
1. člen
V 4. členu se doda nov drugi odstavek, ki glasi:
“Skrajšano ime zavoda je: ZPI Celje.“
Dosedanja drugi in tretji odstavek pa postaneta nova
tretji oziroma četrti odstavek.
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 5. člena, tako, da glasi:
“Zavod opravlja na področju gospodarjenja s stavbnimi
zemljišči naslednje dejavnosti:
– pridobiva, prodaja, menjuje in oddaja stavbna zemljišča za gradnjo;
– ureja stavbna zemljišča za potrebe investitorjev;
– upravlja z denarnimi sredstvi, namenjenimi za pridobivanje in urejanje stavbnih zemljišč;
– daje v najem nepremičnine na območju Mestne občine Celje v okviru svojih pristojnosti;
– vodi investicijske posle v zvezi z urejanjem stavbnih
zemljišč;
– pripravlja investicijske programe za urejanje stavbnih
zemljišč;
– pripravlja strokovne podlage za razlastitev;
– opravlja strokovno nadzorstvo nad gradnjo objektov v
skladu z zakonom,
s tem, da se zaradi vpisa dejavnosti v sodni register v
skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti kot dejavnost
zavoda določi naslednje dejavnosti:
– K/ 70.10 Poslovanje z lastnimi nepremičninami,
– K/ 70.20 Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
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– K/ 70.31 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi,
– K/ 70.32 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi.“
V celoti se črta drugi odstavek, dosedanji tretji odstavek pa postane drugi odstavek.
3. člen
V 7. členu se za četrto alineo dodajo nove peta, šesta,
sedma, osma, deveta, deseta in enajsta alinea, ki glasijo:
– “pripravlja gradiva za program priprave prostorskih
izvedbenih aktov in prostorskih planov;
– organizira pripravo prostorskih izvedbenih aktov in
prostorskih planov;
– zbira, evidentira ter analizira podatke o predvideni
rabi prostora in o posegih v prostor, ter vodi evidenco in
dokumentacijo predpisov in drugih aktov, s katerimi se ureja
prostor;
– skrbi za usklajenost lokacijske dokumentacije s prostorskimi izvedbenimi akti in prostorskimi plani;
– skrbi za izpolnitev pogojev, ki jih določijo ustrezni
organi organizacije in skupnosti za pripravo prostorskih izvedbenih aktov in prostorskih planov;
– skrbi za razgrnitev strokovnih rešitev in osnutkov prostorskih izvedbenih aktov, in prostorskih planov, ter daje
pojasnila o rešitvah osnutka prostorskega izvedbenega akta
in prostorskega plana na javnih obravnavah;
– daje občanom informacije o možnih lokacijah za graditev in druge posege v prostor, ter druge informacije v zvezi
z urejanjem prostora.“
4. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 351A-3/94
Celje, dne 28. septembra 1998.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

3391.

Odlok o spremembah odloka o zazidalnem
načrtu Gospodarska cona Vzhodne Trnovlje I

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

SKLEP
o objavi odloka o spremembah odloka
o zazidalnem načrtu Gospodarska cona
Vzhodne Trnovlje I
Objavljam odlok o spremembah odloka o zazidalnem
načrtu Gospodarska cona Vzhodne Trnovlje I, ki ga je Mestni svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 28. 9. 1998.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek l. r.
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Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in
40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93,
71/93, 44/97) in 17. člena statuta Mestne občine Celje
(Uradni list RS, št. 41/95) dne 28. 9. 1998 sprejel

ODLOK
o spremembah odloka o zazidalnem načrtu
Gospodarska cona Vzhodne Trnovlje I
1. člen
Zazidalni načrt Gospodarska cona Vzhodne Trnovlje I
(proj. Razvojni center Celje – TOZD Planiranje št. 2/84,
potrjen z odlokom v Uradnem listu SRS, št. 42/86) se
spremeni in dopolni po projektu, ki ga je pod št. 2/98-IUP
izdelal Razvojni center – Inštitut za urejanje prostora d.o.o.
Celje in je v skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega
plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000
(Uradni list SRS, št. 4/88 in Uradni list RS, št. 18/91,
54/94) in s prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta
1990 (Uradni list SRS, št. 4/86 in RS, št. 48/90).
2. člen
1. člen odloka o spremembah odloka o zazidalnem
načrtu Gospodarska cona Vzhodne Trnovlje I, ki je bil objavljen v Uradnem listu SRS, št. 42/86, se spremeni tako, da
se na koncu doda nov odstavek:
– Zazidalni načrt Gospodarska cona Vzhodne Trnovlje
I št. proj. 2/84 RC Celje TOZD Planiranje, se spremeni in
dopolni po projektu, ki ga je pod št. 2/98-IUP izdelal RC –
Inštitut za urejanje prostora Celje, d.o.o.
3. člen
3. člen odloka se dopolni tako, da se na koncu
5. točke Območje za dejavnosti sekundarnih surovin doda
nova alinea, ki glasi:
– Spremembe se nanašajo na zemlj. parc. št. 475/5,
475/16, 475/17, 475/18, 475/19, 476/3, 476/9 in
476/10, k. o. Trnovlje, v velikosti ca. 2700 m2, ki so namenjena gradnji poslovno – trgovskega objekta.
4. člen
4. člen odloka se dopolni tako, da se na koncu
4. točke doda nova alinea, ki glasi:
– Ob križišču nove Bežigrajske ceste in dovoza k DINUS-u je predvidena gradnja poslovno – trgovskega objekta
tlorisnih dimenzij 40,50 m x 15,50 m in 35 m x 15 m.
Objekt bo pritličen, delno dvoetažen višine 9,50 m (višina
kapi 8 m). Streha bo dvokapnica s smerjo slemena sever –
jug in minimalnim naklonom do 18°. Fasade bodo obdelane
klasično z ometom ali iz prefabriciranih armiranobetonskih
elementov. Atraktivna lokacija ob pomembni prometnici pogojuje pozorno arhitektonsko oblikovanje fasade.
5. člen
V 5. členu odloka se 5. točki dodajo naslednje alinee:
– izgradnja visokovodnega nasipa na levem bregu potoka XII
– prestavitev obstoječega nizkonapetostnega in visokonapetostnega omrežja
– prestavitev obstoječega TK kabla.
6. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled vsem
zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje.

Uradni list Republike Slovenije
7. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 352A-136/97
Celje, dne 28. septembra1998.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

3392.

Odlok o ureditvenem načrtu Ledine na Teharjih

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

SKLEP
o objavi odloka o ureditvenem načrtu Ledine
na Teharjih
Objavljam odlok o ureditvenem načrtu Ledine na Teharjih, ki ga je Mestni svet mestne občine Celje sprejel na
seji dne 28. 9. 1998.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek l. r.
Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in
40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93,
44/97) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list
RS, št. 41/95) dne 28. 9. 1998 sprejel

ODLOK
o ureditvenem načrtu Ledine na Teharjih
1. člen
V skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000
(Uradni list SRS, št. 4/88 in Uradni list RS, št. 18/91,
54/94 in 25/98) in s srednjeročnim družbenim planom
Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni
list SRS, št. 4/86 in Uradni list RS, št. 48/90 in 25/98) se
sprejme odlok o ureditvenem načrtu Ledine na Teharjih v
skladu s projektom “Ureditveni načrt Ledine na Teharjih“, ki
ga je pod št. 049/97 izdelal Razvojni center – Planiranje
Celje in pomeni hkrati tudi spremembo odloka o PUP-u
Teharje (Uradni list RS, št. 14/92).
2. člen
Meja ureditvenega načrta poteka na severnem delu po
južnem robu parcele 498, prečka glavno cesto G 2-107,
poteka dalje po severnem robu poti parc. št. 571, zavije
proti jugu po zahodnem robu iste poti, prečka lokalno cesto
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03-635, zavije po južnem robu ceste 03-635 in ob stavbiščih 551/2 ter pri parceli 541/1 zavije proti severu, prečka
glavno cesto G 2-107 in poteka ob vzhodnem robu poti
parc. št. 569/4 do izhodiščne točke pri stanovanjski hiši
parcela 498, k. o. Teharje (vse parcele so v katastrski
občini Teharje).
Površina obravnavanega območja je 13.466 m2.
3. člen
Zasnova ureditve Ledine
Predlog ureditvenega načrta je ureditev krožnega križišča, ureditev parkovnih površin, sanacija obstoječe zelenice, kjer je predvidena postavitev štirih parkovnih paviljonov
za namene začasne in stalne razstave lokalnih obrtnikov ali
za potrebe Krajevne skupnosti Teharje in dve manjši parkirišči za osebna vozila.
Na jugovzhodnem delu zelenice je predvidena postavitev obeliska kot simbola naselja Teharje.
Na vzhodni strani so predvidena parkirišča za osebna
vozila. V perspektivi je ob upoštevanju pogojev prometne
ureditve mogoča tudi oblikovno primerna in sprejemljiva
manjša garažna hiša.
V osrednjem delu je predvideno krožno križišče. Ob
realizaciji le-tega sta predvideni za rušitev stanovanjski hiši
na parceli 551/2, k. o. Teharje. Po potrebi in prometni
proučitvi je mogoča tudi izvedba podhodov za pešce. Meje
posameznih funkcionalnih zemljišč se določijo v posameznih lokacijskih postopkih, mogoče pa so tudi manjše smiselne spremembe ureditve pešpoti.
Pogoji oblikovanja
Ureditev reliefa zelenice se mora višinsko prilagoditi
nivoju hodnika za pešce.
Parkovni paviljoni in paviljoni za potrebe občasnih razstav za potrebe podjetnikov so lahko krožne, osmerokotne
ali šesterokotne oblike dimenzij ca. 5 m po krajši diagonali
ali premeru. Eden od paviljonov bi bil lahko stalno namenjen
kot prostor za informacije o Teharju.
Paviljoni morajo imeti streho v stilu paviljonov, obod pa
mora biti v stilu kovinskih ali lesenih nosilcev, dodatno so
lahko zastekljeni. Za paviljone je potrebno izdelati načrt.
Ob dovozni cesti do nekdanje šole je potrebno zasaditi
drevored, parkirna mesta za osebne avtomobile pa je potrebno urediti v izvedbi travnih plošč. Število parkirnih mest
je mogoče tudi smiselno spremeniti, vendar tako, da ne bo
porušen osnovni koncept ureditve Ledine.
Na vzhodni strani kompleksa ureditvenega načrta je
predvideno parkirišče za osebne avtomobile za potrebe obstoječih lokalov. Na tem mestu je mogoča tudi gradnja manjše garažne hiše ob pogoju upoštevanja prometnih in oblikovnih pogojev.
Prometna ureditev
V centralnem delu je na obstoječem križišču predvidena ureditev krožišča z minimalnim notranjim radijem 12,5 m,
v centralnem delu pa postavitev obeliska. Predlagana rešitev
krožišča je z dvema voznima pasovoma.
Promet pešcev in kolesarjev poteka po obodu krožišča. V perspektivi je mogoča ob prometno ustrezni rešitvi tudi
izgradnja podhodov za pešce.
Zelenica v krožišču bo travnata, v središču je predviden obelisk – vertikalen steber.
Obrobne zelenice med cestiščem in kolesarsko stezo
ter hodnikom za pešce so zasajene s pokrovnimi rastlinami.
4. člen
Kot tolerance so pri detajlnejšem načrtovanju ureditve
tako krožišča kot zelenice, parkirnih prostorov in pešpoti
mogoče smiselne in utemeljene manjše spremembe, ki pa
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ne smejo porušiti osnovnega koncepta ureditvenega načrta. Zemljišča, ki so potrebna za smotrno izkoriščanje ali
zaokrožitev funkcionalnega zemljišča, je mogoče oddati
brez javnega natečaja v smislu 48. člena zakona o stavbnih
zemljiščih.
5. člen
Ureditveni načrt Ledina na Teharjih je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojni službi za urbanizem
Mestne občine Celje.
6. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 352A-81/97
Celje, dne 28. septembra 1998.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

3393.

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev za območje naselja Teharje

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

SKLEP
o objavi odloka o spremembah in dopolnitvah
prostorskih ureditvenih pogojev za območje
naselja Teharje
Objavljam odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območja naselja Teharje, ki ga
je Mestni svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 28.
9. 1998.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek l. r.
Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in
40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list Rs št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93,
44/97) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list
RS, št. 41/95) dne 28. 9. 1998 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev za območje naselja Teharje
1. člen
V skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000
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(Uradni list SRS, št. 4/88 in Uradni list RS, št. 18/91,
54/94 in 25/98) in s srednjeročnim družbenim planom
Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni
list SRS, št. 4/86 in Uradni list RS, št. 48/90 in 25/98) se
sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje naselja Teharje (Uradni list
RS, št. 14/92) tako, da se iz njega izvzame območje obdelave ureditvenega načrta Ledine na Teharjih (proj. RC –
Planiranje d.o.o. Celje št. 049/97).
2. člen
Meja ureditvenega načrta poteka na severnem delu po
južnem robu parcele 498, prečka glavno cesto G 2-107,
poteka dalje po severnem robu poti parc. št. 571, zavije
proti jugu po zahodnem robu iste poti, prečka lokalno cesto
03-635, zavije po južnem robu ceste 03-635 in ob stavbiščih 551/2 ter pri parceli 541/1 zavije proti severu, prečka
glavno cesto G 2-107 in poteka ob vzhodnem robu poti
parc. št. 569/4 do izhodiščne točke pri stanovanjski hiši
parcela 498, k. o. Teharje (vse parcele so v katastrski
občini Teharje).
Površina obravnavanega območja je 13.466 m2.
Znotraj območja ureditvenega načrta preneha veljavnost odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
naselja Teharje (odlok v Uradnem listu RS, št. 14/92 in
projekt Razvojni center Celje – Planiranje št. 676/90).
3. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje naselja Teharje je stalno na
vpogled vsem zainteresiranim pri pristojni službi za urbanizem Mestne občine Celje.
4. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 352A-81/97
Celje, dne 28. septembra 1998.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

3394.

Sklep o objavi sklepov svetov krajevnih
skupnosti v Mestni občini Celje o določitvi
volilnih enot in številu članov sveta mestne četrti
oziroma krajevne skupnosti na območju Mestne
občine Celje

Na podlagi 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) ter drugega
odstavka 13. člena statutarnega sklepa o ustanovitvi mestnih
četrti in krajevnih skupnosti v Mestni občini Celje izdajam

SKLEP
o objavi sklepov svetov krajevnih skupnosti
v Mestni občini Celje o določitvi volilnih enot
in številu članov sveta mestne četrti oziroma
krajevne skupnosti na območju Mestne
občine Celje
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1. člen
S tem sklepom se objavljajo volilne enote za volitve
članov svetov mestnih četrti oziroma krajevnih skupnosti in
število članov svetov, ki se volijo po volilnih enotah.
2. člen
Volilne enote se oblikujejo po posameznih mestnih
četrtih in krajevnih skupnostih za območje ene mestne četrti
oziroma krajevne skupnosti v celoti ali več naselij ali delov
naselij, ki obsegajo območja posameznih volišč.
3. člen
1
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Aljažev hrib
se določijo 3 volilne enote, v katerih se voli skupno devet
članov sveta krajevne skupnosti.
1. volilna enota obsega območje volišča s sedežem:
“KS Teharska 2a“, v 1. volilni enoti se volijo trije člani sveta
krajevne skupnosti,
2. volilna enota obsega območje volišča s sedežem:
“Trafo postaja Selce“, v 2. volilni enoti se volijo trije člani
sveta krajevne skupnosti,
3. volilna enota obsega območje volišča s sedežem:
“Veking d.o.o, Popovičeva 2“, v 3. volilni enoti se volijo trije
člani sveta krajevne skupnosti.
2
Za volitve članov Sveta mestne četrti Center se določijo 4 volilne enote, v katerih se voli skupno devet članov
sveta mestne četrti.
1. volilna enota obsega območje volišča s sedežem:
“III. osnovna šola“, v 1. volilni enoti se volijo trije člani sveta
mestne četrti,
2. volilna enota obsega območje volišča s sedežem:
“Društvo upok., Muzejski trg“, v 2. volilni enoti se volita dva
člana sveta mestne četrti,
3. volilna enota obsega območje volišča s sedežem:
“Razvojni center“, v 3. volilni enoti se volita dva člana sveta
mestne četrti,
4. volilna enota obsega območje volišča s sedežem:
“III. osnovna šola“, v 4. volilni enoti se volita dva člana sveta
mestne četrti.
3
Za volitve članov Sveta mestne četrti Dečkovo naselje
je volilna enota območje celotne mestne četrti. Voli se sedem članov sveta mestne četrti.
4
Za volitve članov sveta mestne četrti Dolgo polje se
določijo 4 volilne enote, v katerih se voli skupno devet
članov sveta mestne četrti.
1. volilna enota obsega območje volišča s sedežem:
“Center interesnih dejavnosti“, v 1. volilni enoti se volijo trije
člani sveta mestne četrti,
2. volilna enota obsega območje volišča s sedežem:
“Izletnik delavnice“, v 2. volilni enoti se volita dva člana sveta
mestne četrti,
3. volilna enota obsega območje volišča s sedežem:
“dvorana KS prizidek“, v 3. volilni enoti se volita dva člana
sveta mestne četrti,
4. volilna enota obsega območje volišča s sedežem:
“KS Vrunčeva 39“, v 4. volilni enoti se volita dva člana sveta
mestne četrti.
5
Za volitve članov Sveta mestne četrti Gaberje je volilna
enota območje celotne mestne četrti. Voli se sedem članov
sveta mestne četrti.

Uradni list Republike Slovenije
6
Za volitve članov Sveta mestne četrti Hudinja se določijo 3 volilne enote, v katerih se voli skupno devet članov
sveta mestne četrti.
1. volilna enota obsega območje volišča s sedežem:
“OŠ Hudinja – I“, v 1. volilni enoti se volijo trije člani sveta
mestne četrti,
2. volilna enota obsega območje volišča s sedežem:
“OŠ Hudinja – II“, v 2. volilni enoti se volijo trije člani sveta
mestne četrti,
3. volilna enota obsega območje volišča s sedežem:
“sedež KS Hudinja“, v 3. volilni enoti se volijo trije člani sveta
mestne četrti.
7
Za volitve članov Sveta mestne četrti Karel Destovnik
Kajuh je volilna enota območje celotne mestne četrti. Voli se
7 članov sveta mestne četrti.
8
Za volitve članov Sveta mestne četrti Lava je volilna
enota območje celotne mestne četrti. Voli se 7 članov sveta
mestne četrti.
9
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Ljubečna se
določi 5 volilnih enot, v katerih se voli skupno 11 članov
sveta krajevne skupnosti.
1. volilna enota obsega območje volišča s sedežem:
“OŠ Ljubečna I“, v 1. volilni enoti se volita dva člana sveta
krajevne skupnosti,
2. volilna enota obsega območje volišča s sedežem:
“Zadružni dom Ljubečna“, v 2. volilni enoti se volijo trije člani
sveta krajevne skupnosti,
3. volilna enota obsega območje volišča s sedežem:
“sedež KS Ljubečna“, v 3. volilni enoti se volita dva člana
sveta krajevne skupnosti,
4. volilna enota obsega območje volišča s sedežem:
“Okrep.Vrček Začret 15a“, v 4. volilni enoti se volita dva
člana sveta krajevne skupnosti,
5. volilna enota obsega območje volišča s sedežem:
“Gasilski dom Ljubečna“, v 5. volilni enoti se volita dva člana
sveta krajevne skupnosti.
10
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Medlog je
volilna enota območje celotne krajevne skupnosti. Voli se
sedem članov sveta krajevne skupnosti.
11
Za volitve članov Sveta mestne četrti Nova vas je volilna
enota območje celotne mestne četrti. Voli se sedem članov
sveta mestne četrti.
12
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti Ostrožno se
določijo 4 volilne enote, v katerih se voli skupno devet
članov sveta krajevne skupnosti.
1. volilna enota obsega območje volišča s sedežem:
“Gasilski dom Ostrožno“, v 1. volilni enoti se volijo trije člani
sveta krajevne skupnosti,
2. volilna enota obsega območje volišča s sedežem:
“Gasilski dom Lopata“, v 2. volilni enoti se volita dva člana
sveta krajevne skupnosti,
3. volilna enota obsega območje volišča s sedežem:
“Gasilski dom Lokrovec“, v 3. volilni enoti se volita dva člana
sveta krajevne skupnosti,
4. volilna enota obsega območje volišča s sedežem:
“Jurički Mihael, Ob gozdu 3, Dobrava“, v 4. volilni enoti se
volita dva člana sveta krajevne skupnosti.

Št.
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13
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Pod Gradom se določi 6 volilnih enot, v katerih se voli skupno
sedem članov sveta krajevne skupnosti.
1. volilna enota obsega območje volišča s sedežem:
“Novak Josip, Košnica 45a“, v 1. volilni enoti se voli en član
sveta krajevne skupnosti,
2. volilna enota obsega območje volišča s sedežem:
“Bisto Draksler“, v 2. volilni enoti se voli en član sveta
krajevne skupnosti,
3. volilna enota obsega območje volišča s sedežem:
“Osnovna šola Frana Kranjca“, v 3. volilni enoti se voli en
član sveta krajevne skupnosti,
4. volilna enota obsega območje volišča s sedežem:
“Učilnica sv. Cecilije“, v 4. volilni enoti se voli en član sveta
krajevne skupnosti,
5. volilna enota obsega območje volišča s sedežem:
“Dom krajanov Zagrad 90“, v 5. volilni enoti se volita dva
člana sveta krajevne skupnosti,
6. volilna enota obsega območje volišča s sedežem:
“Gasilski dom Pečovnik“, v 6. volilni enoti se voli en član
sveta krajevne skupnosti.
14
Za volitve članov Sveta mestne četrti Savinja je volilna
enota območje celotne mestne četrti. Voli se sedem članov
sveta mestne četrti.
15.
Za volitve članov Sveta mestne četrti Slavko Šlander je
volilna enota območje celotne mestne četrti. Voli se sedem
članov sveta mestne četrti.
16
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Škofja vas
se določijo 4 volilne enote, v katerih se voli skupno devet
članov sveta krajevne skupnosti.
1. volilna enota obsega območje volišča s sedežem:
“prostori KS Škofja vas“, v 1. volilni enoti se volijo trije člani
sveta krajevne skupnosti,
2. volilna enota obsega območje volišča s sedežem:
“Cekuta Jure, Prekorje“, v 2. volilni enoti se volita dva člana
sveta krajevne skupnosti,
3. volilna enota obsega območje volišča s sedežem:
“Hojnik Jože, Zadobrova 135“, v 3. volilni enoti se volita dva
člana sveta krajevne skupnosti,
4. volilna enota obsega območje volišča s sedežem:
“Gregorc Drago, Zadobrova 27“, v 4. volilni enoti se volita
dva člana sveta krajevne skupnosti.
17
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Šmartno v
Rožni dolini je volilna enota območje celotne krajevne skupnosti. Voli se sedem članov sveta krajevne skupnosti.
18
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Teharje se
določijo 3 volilne enote, v katerih se voli skupno devet
članov sveta krajevne skupnosti.
1. volilna enota obsega območje volišča s sedežem:
“Hrastnik Miroslav, Vrhe 42“, v 1. volilni enoti se volijo trije
člani sveta krajevne skupnosti,
2. volilna enota obsega območje volišča s sedežem:
“Vidmajer Anton, Bukovžlak“, v 2. volilni enoti se volijo trije
člani sveta krajevne skupnosti,
3. volilna enota obsega območje volišča s sedežem:
“KS Teharje 56“, v 3. volilni enoti se volijo trije člani sveta
krajevne skupnosti.
19
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Trnovlje je
volilna enota območje celotne krajevne skupnosti. Voli se
sedem članov sveta krajevne skupnosti.

Stran

5264 / Št. 69 / 9. 10. 1998

4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS, veljati pa začne
naslednji dan, ko ga izda župan Mestne občine Celje.
Št. 008003/98
Celje, dne 23. septembra 1998.

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem
listu RS.
Št. 00607-01/98
Cerkno, dne 22. septembra 1998.

Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek l. r.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

CERKNO
3395.

Odlok o spremembah odloka o volitvah v svete
krajevnih skupnosti na območju Občine Cerkno

Občinski svet občine Cerkno je na podlagi 109. člena
zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94,
33/94, 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) in 25. člena statuta Občine Cerkno (Uradni list
RS, št. 48/95) in sklepov svetov krajevnih skupnosti v Občini Cerkno na seji dne 22. 9. 1998 sprejel

ODLOK
o spremembah odloka o volitvah v svete
krajevnih skupnosti na območju Občine Cerkno
1. člen
Spremeni se 1. člen odloka o volitvah v svete krajevnih
skupnosti na območju Občine Cerkno (Uradni list RS, št.
45/96) tako, da se glasi:
“Na volitvah v svete KS štejejo sveti naslednje število
članov:
– Svet KS Straža
sedem članov,
– Svet KS Ravne-Zakriž
sedem članov,
– Svet KS Cerkno
deset članov,
– Svet KS Šebrelje
devet članov,
– Svet KS Bukovo
sedem članov,
– Svet KS Otalež
devet članov,
– Svet KS Orehek
šest članov,
– Svet KS Podlanišče
osem članov,
– Svet KS Gorje
osem članov,
– Svet KS Novaki
sedem članov.”
2. člen
V prvi alinei 2. člena in vseh ostalih členov odloka se
črta besedo “prve”.
3. člen
Spremeni se 10. člen odloka tako, da se glasi:
“Za volitve v Svet KS Gorje se oblikujejo štiri volilne
enote:
– volilna enota št. 1 obsega območje naselja Gorje,
voli se dva člana sveta,
– volilna enota št. 2 obsega območje naselja Poče,
voli se dva člana sveta,
– volilna enota št. 3 obsega območje naselja Trebenče, voli se dva člana sveta,
– volilna enota št. 4 obsega območje naselja Laznica,
voli se dva člana sveta.”

3396.

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

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) in 14. člena statuta Občine
Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95), je Občinski svet občine
Cerkno na seji dne 22. 9. 1998 sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Cerkno
I
S tem sklepom se določijo kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini
Cerkno.
II
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne
smejo preseči 60 SIT na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo
preseči 40 SIT 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 SIT na posameznega volilnega
upravičenca v občini.
III
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za
svetnike, katerih listam so pripadali mandati za člane v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitvi stroškov volilne
kampanje v višini 50 SIT za dobljen 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 upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župana, za katere je glasovalo najmanj 5% od skupnega
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali in sicer 30 SIT
za posameznega volilnega upravičenca v občini.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata
na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov
v višini 50 SIT za dobljen glas le na osnovi dobljenih glasov
na ponovnem glasovanju.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

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 Cerkno v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.

Št. 00607-01/98
Cerkno, dne 22. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

VI
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem
listu RS.
Št. 00607-01/98
Cerkno, dne 22. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

3397.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
občine Cerkno

Na podlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) ter 25.
člena statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) je
Občinski svet občine Cerkno na seji dne 22. 9. 1998
sprejel

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije
občine Cerkno
I
V Občinsko volilno komisijo občine Cerkno se imenujejo:
1. Julijana Mlakar, roj. 1965, Gor. Novaki 36, dipl.
pravnica, predsednica;
2. Vlasta Primožič, roj. 1952, C. na Plužne 5 Cerkno,
pravnica, namestnica;
3. Franc Ferjančič ml., roj. 1958, C. na Plužne 8
Cerkno, dipl. inž., član;
4. Irma Dežela, roj. 1957, Bevkova 16 Cerkno, visoka
upr. del., namestnica;
5. Milena Kalan, roj. 1953, Platiševa 25 Cerkno, ekon.
teh., članica;
6. Vojko Zidarič, roj. 1953, Platiševa 11 Cerkno, stroj.
teh., namestnik;
7. Marija Hvala, roj. 1948, Rožna 14 Cerkno, ekonomistka, članica;
8. Ivan Rojc, roj. 1951, Mostaniška 1 Cerkno, inž.
namestnik.
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ČRNOMELJ
3398.

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Črnomelj za leto 1998

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 19. člena statuta občine Črnomelj
(Uradni list RS, št. 39/95 in 65/95) je Občinski svet občine
Črnomelj na seji dne 28. 9. 1998 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Občine
Črnomelj za leto 1998
1. člen
Spremeni se 2. člen navedenega odloka, ki po novem
glasi:
»Proračun Občine Črnomelj za leto 1998 se določa v
naslednjih zneskih:

Prihodki
Odhodki
Primanjkljaj
Presežek

Bilanca prihodkov
in odhodkov

Račun
financiranja

1.096,795.327
1.063,695.327

6,000.000
39,100.000
33,100.000

33,100.000

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje 33,100.000
SIT presežka, ki je porabljen pri računu financiranja za odplačilo posojil, obveznosti iz leta 1997.
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova
razporeditev, vključno z predvidenimi investicijami so zajeti v
bilanci, ki je sestavni del proračuna.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije; določbe, ki se nanašajo na
določitev višine sredstev za financiranje nalog uporabnikov,
pa se uporabljajo od 1. januarja 1998.
Št. 401-2/98
Črnomelj, dne 29. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj
Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.

II
Sedež občinske volilne komisije je v prostorih Občine
Cerkno, Platiševa 9, Cerkno.

3399.
III
Občinska volilna komisija se imenuje za 4 leta.
IV
Sklep začne veljati takoj in se ga objavi v Uradnem
listu RS.

Odlok o spremembi odloka o oblikovanju
volilnih enot v Občini Črnomelj

Na podlagi 20. in 22. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95,
20/98) in 19. ter 22. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni
list RS, št. 39/95 in 65/95) je Občinski svet občine Črnomelj na seji dne 28. 9. 1998 sprejel
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ODLOK
o spremembi odloka o oblikovanju volilnih enot
v Občini Črnomelj
1. člen
Spremeni se 1. člen odloka o oblikovanju volilnih enot
v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 65/94), tako da glasi:
“Za izvedbo volitev članov občinskega sveta se na območju Občine Črnomelj oblikujejo naslednje volilne enote:
1. volilna enota, ki zajema območje krajevne skupnosti
Črnomelj,
2. volilna enota, ki zajema območje krajevnih skupnosti Dragatuš, Vinica in Sinji Vrh,
3. volilna enota, ki zajema območje krajevnih skupnosti Adlešiči, Dobliče-Kanižarica, Petrova vas, Butoraj, Tribuče, Griblje, Talčji Vrh in Stari trg ob Kolpi.”
2. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 008-3/94
Črnomelj, dne 29. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj
Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.

3400.

Odlok o spremembi odloka o krajevnih
skupnostih v Občini Črnomelj

Na podlagi 19. člena in skladno z 8. in 16. členom
statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 39/95 in 65/95)
ter določbami IV. poglavja zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95, 20/98) je
Občinski svet občine Črnomelj na seji dne 28. 9. 1998
sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o krajevnih skupnostih
v Občini Črnomelj
1. člen
Spremeni se 2. člen odloka o krajevnih skupnostih v
Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 65/95 in 15/96), ki
govori o naseljih, katere posamezna krajevna skupnost obsega tako, da 8. točka glasi:
8. Krajevna skupnost Sinji vrh: Damelj, Draga pri Sinjem vrhu, Sinji vrh, Gorica, Daljne njive, Špeharji, Breg
pri Sinjem vrhu, Kot pri Damlju, Hrib in Selce pri Špeharjih.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 023-001/95
Črnomelj, dne 28. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj
Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.

3401.

Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v
Občini Črnomelj

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 19. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 39/95 in 65/95) je Občinskih svet občine Črnomelj na 39. seji dne 28. septembra
1998 sprejel

ODLOK
o kategorizaciji občinskih javnih cest
v Občini Črnomelj
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah
in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo, ter občinske kolesarske poti.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s
skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste v mestu Črnomelj in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– na zbirne mestne ceste (s skrajšano oznako LZ) v
mestu Črnomelj,
– na mestne ceste (s skrajšano oznako LK) v mestu
Črnomelj.
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Črnomelj in ceste med
naselji v Občini Črnomelj in naselji v sosednjih občinah;
– ceste v mestu Črnomelj in v naseljih z uvedenim
uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v
občini in naselji v sosednjih občinah so:

Uradni list Republike Slovenije

Št.
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Zap.
št.

Št.
odseka
ceste

Potek ceste

Začetek
odseka

Konec
odseka

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

054051
054052
054071
054072
054081
054091
054101
054111
054121
054131
054141
054151
054161
054162

R III 660 Črnomelj – R I 218 Dragatuš
R III 660 Črnomelj – R I 218 Dragatuš
R I 218 Črnomelj – R I 217 Hajka
R I 218 Črnomelj – R I 217 Hajka
R III 660 Črnomelj – R III 919 Griblje
R III 660 Tribuče – Bojanci – R I 218 Vinica
R I 218 Stara Lipa – Drežnik – R III 919
R I 218 Vinica – Učakovci – R III 919 Razvaje
R III 659 Sodevci – Gornji Radenci – R III 919
R I 218 Hrast pri Vinici – Perudina – LC 054090
R I 218 Kvasica – Tanča gora – R III 658
LC 054072 Stražnji vrh – Naklo – Otovec – R I 216 Lokve
R I 218 Črnomelj – Stranska vas – Štrekljevec (Občina Semič)
R I 218 Črnomelj – Stranska vas – Štrekljevec (Občina Semič)

C 660
O 054051
C 218
O 054071
C 660
C 660
C 218
C 218
C 659
C 218
C 218
C 054072
C 218
O 054161

O 054052
C 218
O 054072
C 217
C 919
C 218
C 919
C 919
C 919
C 054090
C 658
C 216
O 054162
C 255100

Dolžina
odseka
v občini (m)

510
7596
887
6457
7958
11817
2683
4620
5521
2561
3925
4897
394
3491

Namen
uporabe

za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila

Preostala
dolžina
odseka v
sosednji
občini (m)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2267

5. člen
Lokalne ceste v mestu Črnomelj in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije, so:
– zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (LZ)
Zap.
št.

Št.
odseka
ceste

Potek ceste

Začetek
odseka

Konec
odseka

1
2
3
4
5
6
7

054011
054021
054031
054041
054061
054171
054181

R I 218 Črnomelj – ŽP Črnomelj
R I 218 Črnomelj – Zadružna c. – Ul. pod lipo – R I 218 Črnomelj
LZ 054020 Črnomelj – Vojinska cesta – mestno pokopališče
R III 660 – Črnomelj – PC Majer
R I 218 Črnomelj – Kidričeva ulica
R I 216 Črnomelj – Čardak – LC 054071 Danfoss
LZ 054170 VVZ Čardak – R I 216 Črnomelj (Ul. 21. oktobra)

C218
C218
C054020
C660
C 218
C 216
C 054170

Z želpos
C 218
P parkir
Z Eki
Z št. 27
C 054071
C 216

Dolžina
odseka
v občini (m)

213
939
1017
540
604
561
477

Namen
uporabe

za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila

Preostala
dolžina
odseka v
sosednji
občini (m)

0
0
0
0
0
0
0

– mestne in krajevne ceste (LK)
Zap.
št.

Št.
odseka
ceste

Potek ceste

Začetek
odseka

Konec
odseka

Dolžina
odseka
v občini (m)

Namen
uporabe

Preostala
dolžina
odseka v
sosednji
občini (m)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

054191
054201
054211
054221
054231
054241
054251
054261
054271
054281
054291
054301
054311

C 218
C 054020
O 054051
C 218
C 218
C 218
C 218
C 218
C 218
C 218
C 054020
C 054020

P parkir
C 054030
O 554301
C 556610
C 554380
C 218
C 660
C 660
C 218
C 054020
C 218
C 054290

300
554
448
584
204
499
284
172
232
272
604
317

za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

C 054170

O 054071

296

za vsa vozila

0

14

054312

15
16
17
18
19

054321
054331
054341
054351
054361

R I 218 Črnomelj (Iskra) – Kovinar
LZ 054020 Črnomelj – Opetov dol – LZ 054030 Vojna vas
LZ 054051Črnomelj – ZN Drage
R I 218 Črnomelj – Grajska cesta
R I 218 Črnomelj – ZN Kočevje
R I 218 Črnomelj – Nova Loka – R I 218 Črnomelj
R I 218 Črnomelj – Na bregu – R III 660 Črnomelj
R I 218 Črnomelj – Na utrdbah – R III 660 Črnomelj
R I 218 Črnomelj – Ul. Mirana Jarca – R I 218 Črnomelj
R I 218 Črnomelj – Otona Župančiča – LZ 054020 Zadružna c.
LZ 054020 Sadež – R I 218 Črnomelj
LZ 054020 Zadružna c. – Pristave – LK 054290 Sadež
LZ 054170 Cankarjeva – Partizanska pot
– LC 054070 heroja Starihe
LZ 054170 Cankarjeva – Partizanska pot
– LC 054070 heroja Starihe
LZ 054170 Cankarjeva ulica – Zelena pot
R I 218 Črnomelj – Pod smreko – R I 216 Črnomelj
R I 216 Črnomelj – Ul. padlih borcev – LZ 054010 ŽP
LZ 054010 ŽP – Metliška cesta – R I 218 Črnomelj
LK 054350 Metliška cesta – Trdinova ulica

O 054311
C 054170
C 218
C 216
C 054010
C 054350

C 216
C 554160
C 216
C 054010
C 218
O 554011

190
200
245
302
425
180

za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila

0
0
0
0
0
0

6. člen
Javne poti (JP) v mestu Črnomelj so:
Zap.
št.

Št.
odseka
ceste

Potek ceste

Začetek
odseka

Konec
odseka

1
2
3
4

554011
554012
554021
554022

Trdinova ulica – Pod gozdom – ZN obrtna cona
Trdinova ulica – Pod gozdom – ZN obrtna cona
Ulica Pod gozdom
Ulica Pod gozdom

C 054360
P 554011
O 554011
O 554021

Z h.št.3
Z h.š.34
O 554012
Z h.š.18

Dolžina
odseka
v občini (m)

396
275
279
50

Namen
uporabe

za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila

Preostala
dolžina
odseka v
sosednji
občini (m)

0
0
0
0
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Zap.
št.

Št.
odseka
ceste

Potek ceste

Začetek
odseka

Konec
odseka

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

554023
554041
554051
554052
554061
554071
554072
554081
554091
554101
554111
554121
554131
554141
554151
554161
554171
554172
554181
554182
554183
554184
554191
554201
554211
554221
554231
554232
554233
554234
554241
554251
554261
554262
554263
554271
554281
554291
554301
554302
554303
554311
554321
554331
554341
554351
554352
554361
554362
554371
554372
554381
554391
554441
554442
554443
554444
554451
554471
554481
554491
554501
554511
554521
554531
554532
554533
554534
554541
554551
554552
554561
556581
556591
556601
556611
556621
556631
556641
556651

Ulica Pod gozdom
Metliška cesta (odcep Cimerman)
Železničarska cesta
Železničarska cesta
Prečna ulica
Zadružna cesta (odcepa)
Zadružna cesta (odcepa)
Grajska cesta – Na bregu – R III 660
Griček – CBO
CBO
Vojinska cesta (odcep)
Vojna vas – ČN
Vojna vas (odcep)
Ulica 11. avgusta
Zelena pot (odcep 1)
Zelena pot (odcep 2)
Ulica bratov Klemenc
Ulica bratov Klemenc (odcep Škof)
Vrtna ulica
Vrtna ulica
Vrtna ulica
Vrtna ulica
Kurirska steza
Ulica Pod lipo (odcep)
OŠ Milke Šobar Nataše
Šolska ulica
PC Majer (odcepi)
PC Majer (odcepi)
PC Majer (odcepi)
PC Majer (odcepi)
PC Majer – klavnica
PC Majer – Eki
PC Majer – Ločka cesta (odcepi)
PC Majer – Ločka cesta (odcepi)
PC Majer – Ločka cesta (odcepi)
Grad Majer
Ločka cesta – Veterinarska postaja – Butorajska cesta
Gubčeva ulica
Krpanova ul. – Linhartova ul. – Ul. Ob lozi – Bevkova ul.
Krpanova ul. – Linhartova ul. – Ul. Ob lozi – Bevkova ul.
Krpanova ul. – Linhartova ul. – Ul. Ob lozi – Bevkova ul.
Pri stadionu
Pri mostu
Kidričeva ulica (odcep)
Kidričeva ul. – Nova Loka
Nova Loka (pri trgovini)
Nova Loka (pri trgovini)
Ul. Marjana Kozine
Ul. Marjana Kozine
Ul. Danila Bučarja
Ul. Danila Bučarja
Čopova ulica
Na bregu – Viniška cesta
Na bregu (odcepi)
Na bregu (odcepi)
Na bregu (odcepi)
Na bregu (odcepi)
Viniška cesta (odcep)
Ul. Padlih borcev (odcep)
Semiška cesta (nad železnico)
Semiška cesta (pri DSO)
Cankarjeva ulica (stan. bloki)
Ul. Heroja Starihe – Kolodvorska cesta
Kajuhova ul. (odcep)
Ul. Čardak (stan. hiše)
Ul. Čardak (stan. hiše)
Ul. Čardak (stan. hiše)
Ul. Čardak (stan. hiše)
Zelena pot (stari del)
Prešernova cesta
Prešernova cesta
Ul. Heroja Starihe (odcep do stan. blokov)
Vodnikova ulica
Nazorjeva ulica
Tomšičeva ulica
Trubarjeva ulica
ZN Kočevje – Nova Loka
Nova Loka – del
Ul. Heroja Jožeta Mihelčiča
Ul. Moše Pijade – DSO

O 554021
C 054350
C 054010
C 054360
C 054210
C 054020
O 554071
C 054220
C 054020
C 054020
C 054030
C 054030
C 554120
C 054020
C 054320
C 054320
C 054300
O 554171
C 054290
O 554181
O 554181
O 554181
C 054280
C 218
C 054280
C 054280
P KZ
C 054040
C 054040
C 054040
C 054040
C 054040
C 054040
O 554261
O 554261
C 660
C 660
C 054210
C 054210
O 554301
O 554301
C 054220
C 218
C 054060
C 054240
C 054060
O 554351
C 054240
O 554361
C 054240
O 554371
C 054230
C 054250
C 218
O 554441
O 554441
O 554441
C 218
C 054340
C 216
C 216
C 054170
O 054071
C 054180
C 054180
O 554531
O 554531
O 554531
C 054320
O 554531
O 554551
O 054071
C 054220
C 054220
C 054220
C 054220
C 054230
C 054240
C 054240
C 054180

Z h.š.24
Z n.h.
Z h.š.36
Z h.š.30
O 054051
Z h.š.8e
Z h.š.8f
Z h.š.15
Z h.š.13
Z h.š.18
Z h.š.1
Z ČN
C 054030
Z h.š.18
Z h.š.15
Z š.19a
Z h.š.21
Z n.h.
C 054290
Z h.š.12
Z h.š.7
Z h.š.23
Z h.š.1
C 054020
Z h.š.9
C 054020
Z h.š.18
O 554231
O 554231
O 554231
Z h.š.20
Z h.š.25
Z h.š.5
Z h.š.27
Z h.š.21
Z h.š.3
O 054051
O 054051
C 054210
Z n.h.
C 054210
C 054220
Z h.š.7
Z h.š.7
C 054060
C 054240
Z h.š.9
Z n.h.
Z h.š.24
C 556620
Z h.š.25
Z h.š.18
C 218
Z h.š.31
Z h.š.28
Z h.š.34
C 054250
Z š.33a
Z h.š.5
Z h.š.12
Z h.š.17
Z h.š.2a
C 218
Z h.š.10
C 054170
Z h.š.9
Z h.š.10
Z h.š.9
Z h.š.20
C 054320
Z š.8a
Z h.š.18
C 054060
C 054060
C 054060
C 054060
C 054240
Z š.23a
C 054240
Z š.19c
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Dolžina
odseka
v občini (m)

60
145
431
50
213
100
50
173
256
272
90
264
215
247
62
70
150
95
258
53
65
50
82
50
86
167
187
131
133
120
87
57
118
94
72
412
448
139
467
100
90
172
132
58
66
80
91
220
135
215
50
117
50
201
92
66
51
50
56
246
80
80
95
97
193
53
50
52
190
305
126
70
164
155
166
169
302
70
171
200

Namen
uporabe

za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila

Preostala
dolžina
odseka v
sosednji
občini (m)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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7. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
Zap.
št.

Št.
odseka
ceste

Potek ceste

Začetek
odseka

Konec
odseka

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

554571
554581
554591
554601
554602
554611
554612
554621
554622
554623
554624
554625
554631
554632
554641
554642
554643
554644
554651
554652
554653
554654
554655
554661
554662
554663
554664
554671
554672
554673
554674
554681
554682
554691
554692
554701
554711
554712
554721
554731
554741
554751
554761
554771
554781
554791
554801
554811
554821
554822
554831
554841
554842
554843
554844
554851
554861
554862
554871
554872
554881
554891
554901
554911
554921
554931
554941
554942
554943
554951
554961
554971
554981
554991
554992

R I 218 Vranoviči (odcep)
R I 218 Vranoviči (odcep žaga)
R I 218 – Zastava
Vojna vas – Dolenja vas – Žagarci
Vojna vas – Dolenja vas – Žagarci
LC 054080 – Čudno selo
LC 054080 – Čudno selo
LC 054080 – Desinec
LC 054080 – Desinec
LC 054080 – Desinec
LC 054080 – Desinec
LC 054080 – Desinec
LC 054080 – Pavičiči
LC 054080 – Pavičiči
LC 054080 – Cerkvišče (del)
LC 054080 – Cerkvišče (del)
LC 054080 – Cerkvišče (del)
LC 054080 – Cerkvišče (del)
Cerkvišče (odcepi)
Cerkvišče (odcepi)
Cerkvišče (odcepi)
Cerkvišče (odcepi)
Cerkvišče (odcepi)
R III 919 – Doljne Griblje
R III 919 – Doljne Griblje
R III 919 – Doljne Griblje
R III 919 – Doljne Griblje
R III 919 Griblje – Brinsko selo
R III 919 Griblje – Brinsko selo
R III 919 Griblje – Brinsko selo
R III 919 Griblje – Brinsko selo
R III 919 Griblje – Srednje Griblje
R III 919 Griblje – Srednje Griblje
R III 919 Griblje – pokopališče
R III 919 Griblje – pokopališče
R III 919 Griblje – Griblje – Gornje Griblje
R III 919 Griblje – Gornje Griblje
R III 919 Griblje – Gornje Griblje
R III 919 Griblje – počitniške hišice
R III 919 Griblje – kopališče
R III 919 – Dragoši
R III 919 – Fučkovci (del)
R III 919 – Fučkovci (del) – R III 919
R III 919 – Fučkovci (kopališče)
R III 919 – Jankoviči (del)
R III 660 – Jankoviči (del)
R III 660 – Jankoviči (del)
R III 660 – Jankoviči (Šoštariči)
R III 660 – Bedenj (del) – R III 660
R III 660 – Bedenj (del) – R III 660
R III 660 – Bedenj (del)
R III 660 – Pribinci
R III 660 – Pribinci
R III 660 – Pribinci
R III 660 – Pribinci
LC 054090 Tribuče – Šikonijsko selo
R III 660 – Tribuče – Vlaščansko selo
R III 660 – Tribuče – Vlaščansko selo
Tribuče – R III 660
Tribuče – R III 660
R III 660 – Tribuče (del)
R III 660 – Tribuče (del)
R III 660 – Dolenjci (del)
R III 660 – Dolenjci (del)
R III 660 – Dolenjci (del)
R III 660 – Pobrežje
R III 660 – Preložnik – Velika sela
R III 660 – Preložnik – Velika sela
R III 660 – Preložnik – Velika sela
R III 660 – Adlešiči (tovarna) – R III 660
R III 660 – Adlešiči (del)
R III 660 – Adlešiči (del)
R III 660 – Adlešiči (kopališče)
R III 660 – Adlešiči (del) – R III 660
R III 660 – Adlešiči (del) – R III 660

C 218
C 218
C 218
C 054030
O 554601
C 054080
O 554611
C 054080
O 554621
O 554621
O 554621
O 554621
C 054080
O 554631
C 054080
O 554641
O 554641
O 554641
C 554640
O 554651
O 554651
O 554651
O 554651
C 919
O 554661
O 554661
O 554661
C 919
O 554671
O 554671
O 554671
C 919
O 554681
C 919
O 554691
C 919
C 919
O 554711
C 919
C 919
C 919
C 919
C 919
C 919
C 919
C 660
C 660
C 660
C 660
O 554821
C 660
C 660
O 554841
O 554841
O 554841
C 054090
C 660
O 554861
C 054090
O 554871
C 660
C 660
C 660
C 660
C 660
C 660
C 660
O 554941
O 554941
C 660
C 660
C 660
C 660
C 660
O 554991

Z h.š.22
Z h.š.2a
Z h.š.1a
Z n.h.
Z h.š.4
Z h.š.10
O 554611
Z h.š.13
Z h.š.18
Z h.š.12
Z n.h.
O 554624
Z n.h.
Z h.š.3
O 554651
Z h.š.11
Z h.š.7
Z g.posl
Z TP
Z h.š.21
Z h.š.3
Z g.dom
Z h.š.20
O 554661
Z h.š.67
O 554681
C 919
C 054080
C 054080
C 054080
Z hš.55a
Z hš.69a
C 919
Z cerkev
C 554700
O 554711
Z hš.11a
Z h.š.7
Z n.h.
Z Kolpa
Z h.š.4
Z h.š. 6
C 919
Z Kolpa
Z h.š.11
Z h.š.10
Z h.š.6
Z h.š.3
C 660
Z h.š.15
Z h.š.20
Z h.š.15
Z h.š.3
Z h.š.12
Z h.š.14
Z h.š.31
Z h.š.59
O 554871
O 554861
C 660
Z n.h.
Z 1b
Z kal
Z h.š.1
Z h.š.19
Z mlin
Z h.št.9
Z h.š.35
Z n.h.
C 660
Z h.št.2
Z h.š.9a
Z Kolpa
C 660
Z h.š.25

Dolžina
odseka
v občini (m)

60
130
2052
1670
120
574
202
874
122
115
199
76
1920
174
1012
91
65
82
334
118
145
129
131
783
66
270
214
494
136
85
176
210
212
310
158
284
381
120
90
314
262
103
228
560
220
358
527
465
811
245
369
1346
200
546
96
548
1222
255
393
340
254
127
670
67
455
1240
1986
340
370
396
265
243
758
291
125

Namen
uporabe

vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila

Preostala
dolžina
odseka v
sosednji
občini (m)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Zap.
št.

Št.
odseka
ceste

Potek ceste

Začetek
odseka

Konec
odseka

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

554993
555011
555021
555022
555023
555031
555041
555042
555051
555052
555061
555062
555063
555071
555072
555081
555091
555101
555102
555111
555112
555121
555122
555131
555141
555151
555161
555171
555181
555182
555191
555201
555211
555212
555213
555221
555222
555231
555241
555251
555261
555271
555281
555291
555292
555301
555311
555321
555322
555331
555341
555342
555343
555344
555351
555361
555362
555371
555381
555391
555401
555402
555411
555421
555431
555441
555451
555452
556571
555461
555471
555472
555473
555474
555481
555482
555491
555492

R III 660 – Adlešiči (del) – R III 660
R III 660 – Adlešiči (pokopališče) – Mala sela
Mala sela (del)
Mala sela (del)
Mala sela (del)
R III 660 – Gorenjci (del)
R III 660 – Gorenjci (del)
R III 660 – Gorenjci (del)
R III 660 – Vrhovci – R III 660
R III 660 – Vrhovci – R III 660
R III 660 – Marindol (del)
R III 660 – Marindol (del)
R III 660 – Marindol (del)
R III 660 – Marindol (del)
R III 660 – Marindol (del)
R III 660 – Marindol (del)
R III 660 – Miliči (del)
R III 660 – Miliči (del)
R III 660 – Miliči (del)
R III 660 – Žuniči (del)
R III 660 – Žuniči (del)
R III 660 – Žuniči (del)
R III 660 – Žuniči (del)
R III 919 – Paunoviči
R III 919 – Vidnjeviči
R III 919 – Škavurini
R III 919 – Novoseli
R III 919 – Preloka (del) – R III 919
Preloka (pokopališče)
Preloka (pokopališče)
R III 919 – Preloka (del)
R III 919 – Preloka (del)
R III 919 – Jakovini
R III 919 – Jakovini
R III 919 – Jakovini
R III 919 – Grduni
R III 919 – Grduni
R III 919 – Dejani
R III 919 – Balkovci
R III 919 – Doljne Zilje
R III 919 – Srednje Zilje (del)
R III 919 – Srednje Zilje (del)
R III 919 – Srednje Zilje (del)
R III 919 – Gornje Zilje (cerkev)
R III 919 – Gornje Zilje (cerkev)
R III 919 – Gornje Zilje (del)
R III 919 – Podklanec (del)
R III 919 – Podklanec (del) – R III 919
R III 919 – Podklanec (del) – R III 919
R III 919 – Golek (del)
R III 919 – Golek (cerkev)
R III 919 – Golek (cerkev)
R III 919 – Golek (cerkev)
R III 919 – Golek (cerkev)
R III 919 – Vinica (Benetič)
Vinica – pokopališče (parkirišče) – LC 054090
Vinica – pokopališče (parkirišče) – LC 054090
R I 218 – Ogulin – LC 054090
R III 919 – Vinica (del) – R I 218
R I 218 – Vinica (kamp)
LC 054110 – Sečje selo – R III 919
LC 054110 – Sečje selo – R III 919
R I 218 – Drenovec (romsko naselje) – LC 054090
R I 218 – Drenovec (del)
R I 218 – Drenovec (del)
LC 054130 – Perudina (del)
LC 054130 – Perudina (del)
LC 054130 – Perudina (del)
LC 054130 – Hrast (del)
LC 054090 – Bojanci (del)
LC 054090 – Bojanci (del) – LC 054090
LC 054090 – Bojanci (del) – LC 054090
LC 054090 – Bojanci (del) – LC 054090
LC 054090 – Bojanci (del) – LC 054090
LC 054090 – Bojanci (del)
LC 054090 – Bojanci (del)
LC 054100 – Drežnik – LC 054100
LC 054100 – Drežnik – LC 054100

O 554991
C 660
C 555010
O 555021
O 555021
C 660
C 660
O 555041
C 660
O 555051
C 660
O 555061
O 555061
C 660
O 555071
C 660
C 660
C 660
O 555101
C 660
O 555111
O 555111
O 555121
C 919
C 919
C 919
C 919
C 919
C 555170
O 555181
C 919
C 919
C 919
O 555211
O 555211
C 919
O 555221
C 919
C 919
C 919
C 919
C 919
C 919
C 919
O 555291
C 919
C 919
C 919
O 555321
C 919
C 919
O 555341
O 555341
O 555341
C 919
O 555341
O 555361
C 218
C 218
C 218
C 054110
O 555401
C 054090
C 218
C 218
C 054130
C 054130
O 555451
C 054130
C 054090
C 054090
O 555471
O 555471
O 555471
C 054090
O 555481
C 054100
O 555491

Z h.š.29
Z h.š.3
Z h.š.4
Z h.š.6
Z n.h.
Z h.š.5
Z h.š.10
Z h.š.8
C 660
Z h.št.6
O 555071
O 555071
O 555071
Z pokopa
Z h.š.30
Z h.š.32
Z h.š.14
Z h.š.12
Z cerkev
Z h.š.11
C 660
Z št.13b
Z h.š.19
Z h.št.8
Z h.š.2a
Z h.š.63
Z h.š.59
C 919
O 555181
Z cerkev
Z h.št.4
Z h.š.10
O 555213
Z h.š.53
Z h.š.44
Z h.š.15
Z kapela
O 555231
Z h.š.4
Z h.š.48
Z g.d.
Z h.š.35
Z h.š.29
Z h.š.11
Z cerkev
Z h.št.5
Z h.š.28
Z h.š.33
C 919
Z h.š.6a
C 555330
Z h.š.8
Z hš.12a
Z l.d.
Z žaga
C 054090
C 218
C 054090
C 919
Z recepc
C 919
Z h.š.9
C 218
Z h.š.21
Z h.š.3a
Z h.š.10
Z h.š.16
Z h.š.19
Z h.š.12
Z h.š.11
Z n.h.
C 054090
Z pokop
O 555473
O 555471
O 555471
Z h.š.10
C 054100

Uradni list Republike Slovenije
Dolžina
odseka
v občini (m)

232
1080
414
254
101
355
594
410
517
232
536
217
70
790
65
400
72
471
557
322
110
191
476
386
267
462
650
273
434
143
90
81
1729
150
493
537
83
359
402
243
84
120
81
412
494
345
50
584
180
585
1062
102
62
741
345
260
147
124
166
542
225
258
658
103
223
78
183
73
212
218
370
344
314
97
490
50
443
269

Namen
uporabe

vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila

Preostala
dolžina
odseka v
sosednji
občini (m)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Zap.
št.

Št.
odseka
ceste

Potek ceste

Začetek
odseka

Konec
odseka

154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231

555501
555502
555511
555521
555531
555532
555533
555541
555551
555561
555562
555563
555571
555572
555573
555574
555581
555582
555583
555591
555592
555601
555602
555611
555612
555621
555631
555632
555641
555651
555661
555662
555671
555672
555681
555682
555683
555691
555692
555701
555711
555721
555722
555723
555731
555732
555733
555734
555735
555741
555751
555752
555761
555771
555781
555791
555792
555793
555794
555801
555811
555812
555821
555822
555831
555832
555841
555851
555852
555853
555861
555871
555881
555882
555883
555891
555901
555902

LC 054100 – Nova Lipa – LC 054100
LC 054100 – Nova Lipa – LC 054100
R I 218 – Stara Lipa (del)
R I 218 – Stara Lipa (del)
R I 218 – Gornji Suhor
R I 218 – Gornji Suhor
R I 218 – Gornji Suhor
R I 218 – Doljni Suhor (del)
R I 218 – Doljni Suhor (del) – R I 218
R I 218 – Mali Nerajec
R I 218 – Veliki Nerajec – R I 218
R I 218 – Mali Nerajec
R I 218 – Belčji vrh
R I 218 – Belčji vrh
R I 218 – Belčji vrh
R I 218 – Belčji vrh
Belčji vrh – Knežina
Belčji vrh – Knežina
Belčji vrh – Knežina
R I 218 – Mala Lahinja
R I 218 – Mala Lahinja
R I 218 – Veliki Nerajec – R I 218
R I 218 – Veliki Nerajec – R I 218
R I 218 – Pusti Gradec
R I 218 – Pusti Gradec
LC 054050 – Šipek
LC 054050 – Velika Lahinja (del) – LC 054050
LC 054050 – Velika Lahinja (del) – LC 054050
LC 054050 – Velika Lahinja (del)
LC 054050 – Butoraj
LC 054050 – Doljni Butoraj – Zorenci
LC 054050 – Doljni Butoraj – Zorenci
LC 054050 – Podlog
LC 054050 – Podlog
R I 218 – Dragatuš (šola) – LC 054050
R I 218 – Dragatuš (šola) – LC 054050
R I 218 – Dragatuš (šola) – LC 054050
Dragatuš (center) – LC 054050
Dragatuš (center) – LC 054050
LC 054050 – Dragatuš (del) – R I 218
R I 218 – Obrh (del)
Obrh (del)
Obrh (del)
Obrh (del)
R I 218 – Zapudje
R I 218 – Zapudje
R I 218 – Zapudje
R I 218 – Zapudje
R I 218 – Zapudje
R I 218 – Breznik
R I 218 – Sela pri Dragatušu – Golek
R I 218 – Sela pri Dragatušu – Golek
LC 054110 – Prokšljev mlin
LC 054110 – Učakovci (kopališče)
LC 054110 – Učakovci (del)
LC 054110 – Učakovci – Kovačji grad – Vukovci – Otok
LC 054110 – Učakovci – Kovačji grad – Vukovci – Otok
LC 054110 – Učakovci – Kovačji grad – Vukovci – Otok
LC 054110 – Učakovci – Kovačji grad – Vukovci – Otok
LC 054110 – Učakovci (del) – LC 054110
Kovačji grad (del)
Kovačji grad (del)
R III 919 – Damelj – Kot
R III 919 – Damelj – Kot
R III 919 – Draga – Damelj
R III 919 – Draga – Damelj
R III 919 – Sinji vrh (del)
R III 919 – Sinji vrh (del)
R III 919 – Sinji vrh (del)
R III 919 – Sinji vrh (del)
R III 919 – Sinji vrh (trgovina)
R III 919 – Sinji vrh (del)
R III 919 – Gorica
R III 919 – Gorica
R III 919 – Gorica
R III 919 – Breg
R III 919 – Špeharji
R III 919 – Špeharji

C 054100
O 555501
C 218
C 218
C 218
O 555531
O 555531
C 218
C 218
C 218
O 555561
O 555561
C 218
O 555571
O 555571
O 555571
C 555570
O 555581
O 555581
C 218
O 555591
C 218
O 555601
C 218
O 555611
C 054050
C 054050
C 054050
C 054050
C 054050
C 054050
C 054050
C 054050
O 555671
C 218
O 555681
O 555681
C 555680
O 555691
C 054050
C 218
C 555710
O 555721
O 555721
C 218
O 555731
O 555731
O 555731
O 555731
C 218
C 218
O 555751
C 054110
C 054110
C 054110
C 054110
O 555791
O 555791
O 555791
C 054110
C 555790
O 555811
C 919
O 555821
C 919
O 555831
C 919
C 919
O 555851
O 555851
C 919
C 919
C 919
O 555881
O 555881
C 919
C 919
O 555901

C 054100
Z h.š.14
Z h.š.11
Z h.š.20
Z h.š.13
Z h.š.1
Z h.š.12
Z delavn
C 218
Z h.š.11
Z h.š.6
Z n.h.
Z h.š.40
Z h.š.36
C 555580
Z h.š.29
Z h.š.10
Z h.š.16
Z n.h.
Z les.h.
Z h.š.9
C 218
O 555601
Z mlin
Z h.št.1
Z h.š.5
C 054050
O 555631
Z n.h.
Z cerkev
Z h.š.6
O 555661
Z h.š.9
Z h.š.7
C 054050
C 054050
C 054050
C 054050
C 054050
C 218
Z hš.15a
Z h.š.8
Z h.š.4
Z cerkev
Z n.h.
Z h.š.28
Z h.š.8
Z h.š.9
Z h.š.17
Z h.š.7
Z mlekar
O 555751
Z mlin
Z mlin
Z h.š.3a
Z mlin
Z h.š.36
Z h.š.14
Z h.š.10
C 054110
Z h.š.4
Z h.š.2
Z h.š.27
O 555821
Z h.š.9
C 555820
Z h.š.33
Z h.š.40
Z h.š.36
Z h.š.38
Z kal
Z hš.27a
Z h.š.4
Z pokop
Z h.š.3
Z h.š.3
Z h.š.11
Z h.š.8

Dolžina
odseka
v občini (m)

920
234
277
555
580
137
110
400
90
140
50
78
1810
184
104
87
872
148
212
2526
295
956
230
1253
110
464
240
81
72
230
1550
325
211
243
534
103
84
114
70
206
1078
390
63
120
2768
313
144
148
60
995
1855
770
83
284
100
2013
228
1982
187
171
50
50
3223
322
1596
1695
90
830
140
122
294
327
1069
93
74
918
93
50

Namen
uporabe

vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila

Preostala
dolžina
odseka v
sosednji
občini (m)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Zap.
št.

Št.
odseka
ceste

Potek ceste

Začetek
odseka

Konec
odseka

232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309

555911
555912
555913
555921
555922
555931
555941
555942
555951
555961
555971
555981
555991
556011
556021
556022
556031
556032
556033
556041
556042
556051
556061
556071
556072
556081
556091
556092
556101
556102
556111
556112
556121
556122
556131
556141
556151
556152
556161
556171
556181
556191
556192
556201
556202
556211
556212
556221
556231
556232
556233
556234
556241
556251
556252
556253
556261
556271
556281
556291
556301
556311
556321
556331
556341
556342
556343
556351
556352
556361
556371
556372
556381
556382
556391
556401
556402
556411

R III 919 – Hrib
R III 919 – Hrib
R III 919 – Hrib
LC 054120 – Srednji Radenci – Doljni Radenci – LC 054120
LC 054120 – Srednji Radenci – Doljni Radenci – LC 054120
LC 054120 – Radenci (kopališče)
LC 054120 – Gornji Radenci
LC 054120 – Gornji Radenci
R III 659 – Prelesje – R III 918
R III 918 – Prelesje (Madronič)
R III 658 – Stari trg (del)
R III 658 – Stari trg (del) – R III 659
R III 658 – Deskova vas – R III 658
R III 658 – Kovača vas
R III 658 – Zagozdac
R III 658 – Zagozdac
R III 658 – Gornja Podgora – Doljna Podgora
R III 658 – Gornja Podgora – Doljna Podgora
R III 658 – Gornja Podgora – Doljna Podgora
R III 658 – Finki – Tanča gora – LC 054140
R III 658 – Finki – Tanča gora – LC 054140
R I 218 – Tanča gora – LC 054140
LC 054140 – Tanča gora (del)
LC 054140 – Tanča gora (del) – LC 054140
LC 054140 – Tanča gora (del) – LC 054140
LC 054140 – Tanča gora (del)
R I 218 – Dragovanja vas (del)
R I 218 – Dragovanja vas (del)
Dragovanja vas (del)
Dragovanja vas (del)
R I 218 – Jerneja vas – Dobliče – R I 217
R I 218 – Jerneja vas – Dobliče – R I 217
R I 217 – Dobliče
R I 217 – Dobliče
R I 217 – Stari Blatnik
R I 218 – Kanižarica (stara kolonija)
R I 218 – Kanižarica (del)
R I 218 – Kanižarica (del)
R I 217 – Kanižarica (del)
R I 218 – Kanižarica (del)
R I 218 – Kanižarica – most čez Dobličico
LC 054070 – Svibnik – LC 054070
LC 054070 – Svibnik – LC 054070
R I 217 – Grič – Doblička gora – R I 217
R I 217 – Grič – Doblička gora – R I 217
R I 217 – Doljni Grič
R I 217 – Doljni Grič
R I 217 – Gornji Grič
R I 217 – Doblička gora – Stražnji vrh
R I 217 – Doblička gora – Stražnji vrh
R I 217 – Doblička gora – Stražnji vrh
R I 217 – Doblička gora – Stražnji vrh
LC 054070 – Doblička gora (del) – LC 054070
R I 217 – Dobliče (most) – Jelševnik – LC 054070
R I 217 – Dobliče (most) – Jelševnik – LC 054070
R I 217 – Dobliče (most) – Jelševnik – LC 054070
LC 054070 – Maverlen – Rožič vrh – LC 054150
LC 054070 – Stražnji vrh (del)
LC 054150 – Rožič vrh (gasilski dom)
LC 054150 – Naklo (del)
LC 054150 – Naklo – Rodine
LC 054070 – Snečji vrh
LC 054070 – Zajčji vrh
LC 054070 – Doljna Paka
LC 054070 – Tušev dol
LC 054070 – Tušev dol
LC 054070 – Tušev dol
R I 218 – Kvasica
R I 218 – Kvasica
Tušev dol – Talčji vrh
LC 054150 – Talčji vrh (del)
LC 054150 – Talčji vrh (del)
R I 216 – Lokve (User)
R I 216 – Lokve (User)
LC 054150 – Otovec – Rodine
LC 054150 – Velike Rodine
LC 054150 – Velike Rodine
LC 054150 – Sela pri Otovcu

C 919
O 555911
O 555911
C 054120
O 555921
C 054120
C 054120
O 555941
C 659
C 918
C 658
C 658
C 658
C 658
C 658
O 556021
C 658
O 556031
O 556031
C 658
O 556041
C 054140
C 054140
C 054140
O 556071
C 054140
C 218
O 556091
C 556090
O 556101
C 218
O 556111
C 217
C 217
C 217
C 218
C 218
O 556151
C 217
C 218
C 218
C 054070
O 556191
C 217
C 217
C 217
O 556211
C 217
C 054070
O 556231
O 556231
O 556231
C 054070
C 217
O 556253
O 556251
C 054150
C 054070
C 054150
C 054150
C 054150
C 054070
C 054070
C 054070
C 054070
O 556341
O 556341
C 218
O 556351
O 556341
C 054150
O 556371
C 216
O 556381
C 054150
C 054150
O 556401
C 054150

Z TP
Z h.š.5a
Z h.š.10
Z h.š.2
C 054120
Z Kolpa
Z h.š.13
C 054120
C 918
Z mlin
Z h.š.44
C 659
C 658
Z h.š.7
Z cerkev
Z h.š.3
Z h.š.1
Z h.š.6
Z h.š.9
C 054140
Z h.š.47
C 218
Z h.š.11
Z igrišč
C 054140
Z g.d.
Z h.š.15
C 556100
C 556090
Z pokop
C 217
Z h.š.2
Z h.š.4
O 556121
Z h.š.13
Z rudnik
Z hš.16a
Z hš.38a
Z h.š.6a
Z h.š.27
Z h.š.28
C 054070
O 556191
C 217
O 556201
Z h.š.6
Z h.š.2
Z h.š.13
C 217
C 054070
C 556250
O 556233
C 054070
C 054070
O 556251
Z h.š.18
C 054070
Z h.š.15
Z h.š.1
Z n.h.
C 556390
Z h.š.3a
Z h.š.1
Z kapela
Z cerkev
Z h.š.12
Z h.š.7
C 218
Z h.š.10
C 556370
Z h.š.2a
O 556361
Z h.š.3
Z n.h.
C 556400
Z cerkev
Z h.š.21
Z ž.p.
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Dolžina
odseka
v občini (m)

272
93
55
245
910
240
218
103
232
100
88
407
195
523
224
80
1703
142
133
1459
208
751
82
332
358
60
730
76
222
395
2369
127
135
113
109
369
157
137
160
78
192
533
297
1280
748
175
80
145
2735
417
1429
484
645
1927
175
410
1545
606
232
270
907
588
339
769
1002
50
50
249
103
1358
255
70
691
112
2484
2263
332
887

Namen
uporabe

vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila

Preostala
dolžina
odseka v
sosednji
občini (m)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Uradni list Republike Slovenije

Št.

69 / 9. 10. 1998 / Stran 5273

Zap.
št.

Št.
odseka
ceste

Potek ceste

Začetek
odseka

Konec
odseka

310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333

556412
556413
556421
556422
556431
556432
556441
556451
556452
556461
556471
556481
556491
556501
556511
556521
556522
556531
556532
556541
556542
556551
556552
556561

LC 054150 – Sela pri Otovcu
LC 054150 – Sela pri Otovcu
R I 216 – Rožanec (del)
R I 216 – Rožanec (del)
R I 216 – Rožanec (del)
R I 216 – Rožanec (del)
R I 216 – Gornja Paka
R I 216 – Lokve (spomenik)
R I 216 – Lokve (spomenik)
R I 216 – Lokve (Brezov gaj)
R I 216 – Lokve (pekarna)
Kanižarica – Jama
R I 216 – Lokve (romsko naselje – žaga)
R I 216 – Lokve (romsko naselje – del)
R I 216 – Lokve (romsko naselje – gornji del)
R I 216 – Petrova vas (del) – Mihelja vas – R I 216
R I 216 – Petrova vas (del) – Mihelja vas – R I 216
Petrova vas
Petrova vas
R I 216 – Pokopališče – Petrova vas
R I 216 – Pokopališče – Petrova vas
Ručetna vas
Ručetna vas
R I 216 – Ručetna vas – Ručetna gora

O 556411
O 556411
C 216
O 556421
C 216
O 556431
C 216
C 216
O 556451
C 216
C 216
C 217
C 216
C 216
C 216
C 216
O 556521
C 556520
O 556531
C 216
O 556541
C 556560
O 556551
C 216

Z sklad
Z h.š.21
Z h.š.7
C 556430
Z h.š.20
C 556420
Z h.š.10
Z spomen
Z h.š.24
Z h.š.13
Z h.š.6a
Z h.š.69
Z h.š.74
Z h.š.47
Z h.š.36
C 216
Z h.š.10
Z h.š.8b
Z h.š.10
Z vežica
C 556520
Z h.š.8
Z h.š.13
Z h.š.5a

8. člen
H kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena
uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS,
št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 347-05-144/98-03/Brank z dne
17. 7. 1998.
9. člen
Sestavni del odloka je kartografska dokumentacija št.
347-20/97 iz septembra 1998, ki je na vpogled na sedežu
občinske uprave.
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 347-20/97
Črnomelj, dne 28. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj
Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.

Dolžina
odseka
v občini (m)

500
224
653
282
670
125
940
635
131
97
80
545
100
120
130
1406
193
466
304
230
263
226
100
611

Namen
uporabe

vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila

Preostala
dolžina
odseka v
sosednji
občini (m)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

I
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev
stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Črnomelj.
II
Povračilo stroškov volilne kampanje za volitve v občinski svet ne sme preseči 60 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Povračilo stroškov volilne kampanje za volitve župana
ne sme preseči 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški
volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira, lahko povečajo še za 20 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
III
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za
svetnike, katerih listam so pripadli mandati za svetnike v
občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev za dobljeni glas, pri čemer
skupni znesek povrnjenih sredstev ne sme preseči zneska
porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) in 19. člena statuta Občine
Črnomelj (Uradni list RS, št. 39/95 in 65/95) je Občinski
svet občine Črnomelj na 39. seji dne 28. 9. 1998 sprejel

IV
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župana, za katere je glasovalo najmanj 5% od skupnega
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer
40 tolarjev na posameznega 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, pri čemer skupni znesek
povrnjenih sredstev ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Črnomelj

V
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za
volitve v občinski svet ali za volitve župana, se na njegovo

3402.

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Črnomelj
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zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Črnomelj v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.

PRAVILNIK
za vrednotenje športnih programov
v Občini Dobrepolje

VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

Št. 008-2/98
Črnomelj, dne 29. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj
Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.

DOBREPOLJE
3403.

Sklep o določitvi najvišjih cen vzgojnovarstvenih storitev v vzgojno-varstveni enoti
Ringaraja na Vidmu

Na podlagi 30. in 31 člena akona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96) in 16. člena statuta Občine Dobrepolje
(Uradni list RS, št. 26/95) je Občinski svet občine Dobrepolje na 47. seji dne 30. 9. 1998 sprejel

SKLEP
o določitvi najvišjih cen vzgojno-varstvenih
storitev v vzgojno-varstveni enoti Ringaraja
na Vidmu
1. člen
Kot najvišjo ceno vzgojno-varstvenih storitev v vzgojnovarstveni enoti Ringaraja se določi:
– za dejavnost vzgoje in varstva otrok prve starostne
skupine v znesku 40.592 SIT,
– za dejavnost vzgoje in varstva otrok druge starostne
skupine v znesku 37.967 SIT.
2. člen
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 38005-1/98
Dobrepolje, dne 30. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Dobrepolje
Brane Brodnik, dipl. inž. l. r.

3404.

Pravilnik za vrednotenje športnih programov v
Občini Dobrepolje

Na podlagi 9. člena zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98) in 16. člena statuta Občine Dobrepolje (Uradni
list RS, št. 26/95) je občinski svet na 47. seji dne 30. 9.
1998 sprejel

1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, merila in postopki za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov športa v Občini Dobrepolje.
2. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– da imajo sedež v občini,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo zagotovljeno redno vadbo najmanj 36 tednov v letu,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in o plačani
članarini.
3. člen
Izvajalci športnih programov so:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna območja oziroma panoge,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane
za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– vrtci in osnovne šole.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
4. člen
Za uresničevanje programskih nalog športa se zagotavljajo javna sredstva iz občinskega proračuna za naslednje
vsebine:
a) šport v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja:
– predšolska mladina,
– osnovnošolska mladina.
b) šport v društvih:
– interesna športna vzgoja otrok in mladine,
– interesna športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– športno rekreacija,
c) šport invalidov
d) šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
e) promocijska dejavnost
f) priznanja športnikom in športnim delavcem.
5. člen
Poleg sofinanciranja športnih programov, navedenih v
5. členu pravilnika, se zagotavljajo še sredstva za delovanje
strokovne službe in organov Zveze športnih organizacij Dobrepolje, ki povezuje oziroma usklajuje programe izvajalcev
športa v občini.
Medsebojne pravice in obveznosti med občino in Zvezo športnih organizacij Dobrepolje, ki izhajajo iz prvega odstavka tega člena, se uredijo s pogodbo.
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6. člen
Župan Občine Dobrepolje vsako leto izvede javni razpis za sredstva namenjena športu. ZŠO Dobrepolje zbere,
obdela in pripravi predlog izbora programov.
7. člen
Vrednost sofinanciranih športnih programov je odvisna
od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu za področje športne dejavnosti. Vrednost programov po
pogojih in merilih, ki so opredeljeni v prilogi tega pravilnika,
je izražena v točkah. Vrednost točke po posameznih programih se določi po sprejetem proračunu za vsako leto posebej. Do sprejetja proračuna za tekoče leto se programi
sofinancirajo na podlagi vrednosti točke za preteklo leto.
8. člen
Občina sklene pogodbe z izbranimi izvajalci športnih
programov. Pogodbe opredeljujejo način nadzora nad porabo sredstev in realizacijo programov.
Izvajalci morajo po opravljenih nalogah oziroma v časovnih razdobjih, določenih s pogodbo, o izvedbi programov športa predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti.
Kolikor izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti določenih
s pogodbo se jim za ta del programa ukinejo finančna
sredstva.
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no Gornja Radgona” (Uradne objave, št. 23/87), ki ga je
izdelal ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring, d.o.o.,
Murska Sobota, pod št. 12/98-UN/GR, junija 1998.
II
Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev zazidalnega
načrta se začne naslednji dan po objavi sklepa v Uradnem
listu RS, na sedežu Krajevne skupnosti Gornja Radgona in v
prostorih Občine Gornja Radgona in traja 30 dni. Pripombe
in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi
zainteresirani.
III
Pripombe in stališča ter druge predloge, ki jih podajo
zainteresirane fizične in pravne osebe, se pošiljajo županu
Občine Gornja Radgona.
IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 028-13/97-3
Gornja Radgona, dne 2. oktobra 1998.
Župan
Občine Gornja Radgona
Miha Vodenik l. r.

III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Dobrepolje
Brane Brodnik, dipl. inž. l. r.

GORNJA RADGONA
3405.

Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu
“Preureditev Elementa za Avtoradgono in obrtno
cono Gornja Radgona”

Na podlagi 15., 16. in 36. člena statuta Občine Gornja
Radgona (Uradni list RS, št. 60/95) in 37. 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 in 44/97) je župan Občine
Gornja Radgona sprejel dne 2. 10. 1998

SKLEP
o javni razgrnitvi odloka o spremembah
in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu
“Preureditev Elementa za Avtoradgono in obrtno
cono Gornja Radgona”
I
Župan Občine Gornja Radgona odreja javno razgrnitev
odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem
načrtu “Preureditev Elementa za Avtoradgono in Obrtno co-

GORNJI GRAD
3406.

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve
občinskega sveta in župana Občine Gornji Grad

Občinski svet občine Gornji Grad je na podlagi
117. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št.
72/93, 7/94, 33/94) ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94) je sprejel na podlagi 16. člena statuta
Občine Gornji Grad na izredni seji dne 1. 10. 1998

ODLOK
o določitvi volilnih enot za volitve občinskega
sveta in župana Občine Gornji Grad
I. OBČINSKI SVET
1. člen
Za volitve v Občinski svet občine Gornji Grad se določijo 4 volilne enote. Voli se skupno deset članov občinskega
sveta.
Sedež volilnih enot je: Attemsov trg 3, Gornji Grad.
2. člen
Volilne enote so:
Volilna enota št. 1 obsega območja naselij: Gornji Grad.
Volijo se trije člani občinskega sveta.
Volilna enota št. 2 obsega območja naselij: Florjan pri
Gornjem Gradu, Lenart pri Gornjem Gradu, Dol (del) – hišne
številke: 1–7, 31 in 32.
Voli se en član občinskega sveta.
Volilna enota št. 3 obsega območja naselij: Bočna.
Volijo se trije člani občinskega sveta;
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Volilna enota št. 4 obsega območja naselij: Dol (del)
hišne številke: 9–29 in 33–35, Šmiklavž, Tirosek.
Volijo se trije člani občinskega sveta.

4. člen
Za druga vprašanja, ki jih ta odlok ne predpisuje, se
uporablja zakon neposredno.

II. ŽUPAN

5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
turistični taksi v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 7/91).

3. člen
Za volitve župana je območje Občine Gornji Grad ena
volilna enota.

6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu.

III. KONČNA DOLOČBA
4. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
določitvi volilnih enot za volitve prvega občinskega sveta in
župana Občine Gornji Grad (Uradni list RS, št. 65/94).

Št. 012-10/98
Jesenice, dne 24. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Jesenice
Valentin Markež, inž. l. r.

Št. 002-17/98
Gornji Grad, dne 2. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Gornji Grad
Jakob Filač l. r.

JESENICE
3407.

Odlok o turistični taksi v Občini Jesenice

Na podlagi 1. točke 23. člena zakona o pospeševanju
razvoja turizma (Uradni list RS, št. 57/98), 26. člena statuta
Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95, spr. 19/96,
37/96) je Občinski svet občine Jesenice na 43. seji dne
24. 9. 1998 sprejel

ODLOK
o turistični taksi v Občini Jesenice
1. člen
S tem odlokom se določa višina turistične takse v Občini Jesenice in način poročanja.
2. člen
Turistična taksa se v skladu z zakonom o pospeševanju
razvoja turizma določi v višini 11 točk.
Višina turistične takse se določi tako, da se točkovna
vrednost pomnoži z vrednostjo točke.
Vrednost točke določi v skladu z zakonom o pospeševanju razvoja turizma vlada Republike Slovenije.
3. člen
Pravne osebe in podjetniki posamezniki ter sobodajalci, kmetje in društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje,
morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev
turista.
Pravne osebe in podjetniki posamezniki ter sobodajalci, kmetje in društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje
so dolžne predložiti občini in pristojnemu davčnemu organu
mesečno poročilo, iz katerega mora biti razvidno število
vseh prenočitev in znesek pobrane turistične takse, in sicer
do 10. v mesecu za pretekli mesec. Obrazec Mesečno
poročilo predpiše pristojni občinski upravni organ.

KAMNIK
3408.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Kamnik za leto 1997

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97
in 10/98), 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list
RS, št. 80/94) ter 17. in 64. člena statuta Občine Kamnik
(Uradni list RS, št. 39/95 in 25/97) je Občinski svet občine
Kamnik na 38. seji dne 30. 9. 1998 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik
za leto 1997
1. člen
Sestavni del odloka o zaključnem računu proračuna
Občine Kamnik za leto 1997 so še zaključni računi:
– rezervnega sklada,
– stanovanjskega sklada,
– sklada stavbnih zemljišč in
– upravnega organa Občine Kamnik.
2. člen
1. Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto
1997 izkazuje:
a) na rednem računu proračuna,
št. žiro računa: 50140-630-810300
– prihodke v višini
1.659,441.089,24,
– odhodke v višini
1.559,029.168,93,
– presežek prihodkov nad
odhodki v višini
100,411.920,31,
b) na podpartiji Občina Kamnik – stanovanjska sredstva,
št. žiro računa: 50140-630-4810300
– prihodke v višini
157,408.686,48,
– odhodke v višini
95,992.123,21,
– presežek prihodkov nad
odhodki v višini
61,416.563,27.
c) na računu rezervni sklad Občine Kamnik,
št. žiro računa: 50140-750-810300
– prihodke v višini
15,268.146,60,
– odhodke v višini
5,775.336,10,

Uradni list Republike Slovenije
– presežek prihodkov nad
odhodki v višini

Št.

I. SPLOŠNA DOLOČBA
9,492.810,50.

2. Zaključni račun sklada stavbnih zemljišč Občine
Kamnik za leto 1997 izkazuje:
št. žiro računa: 50140-654-48017
– prihodke v višini
274,710.405,45,
– odhodke v višini
210,586.032,11,
– presežek prihodkov nad odhodki 64,124.373,34.
3. Zaključni račun upravnega organa Občine Kamnik
za leto 1997 izkazuje:
št. žiro računa: 50140-637-813087
– prihodke v višini
214,794.195,58,
– odhodke v višini
200,760.017,37,
– presežek prihodkov nad
odhodki v višini
14,034.178,21.
3. člen
1. Presežek prihodkov nad odhodki proračuna v višini
100,411.920,31 SIT se prenese med prihodke proračuna
za leto 1998.
2. Presežek prihodkov nad odhodki na podpartiji proračuna Občine Kamnik – stanovanjska sredstva v višini
61,416.563,27 SIT se prenese med prihodke proračuna
Občine Kamnik za leto 1998 za stanovanjske namene.
3. Presežek prihodkov nad odhodki na računu rezervni
sklad Občine Kamnik v višini 9,492.810,50 SIT se prenese
med prihodke rezervnega sklada Občine Kamnik za leto
1998.
4. Presežek prihodkov nad odhodki na računu sklad
stavbnih zemljišč Občine Kamnik v višini 64,124.373,34
SIT se prenese med prihodke proračuna za leto 1998.
5. Presežek prihodkov nad odhodki na računu upravni
organ Občine Kamnik v višini 14,034.178,21 SIT se prenese med prihodke računa upravnega organa Občine Kamnik
za leto 1998.
4. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 40303-0001/98
Kamnik, dne 30. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kamnik
Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.

3409.
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Odlok o delnem povračilu stroškov volilne
kampanje organizatorjem oziroma kandidatom
za volitve župana in list kandidatov za volitve
članov Občinskega sveta občine Kamnik

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) in 17. člena statuta Občine
Kamnik (Uradni list RS, št. 39/95, 25/97 in 47/98) je
Občinski svet občine Kamnik na 38. seji dne 30. 9. 1998
sprejel

ODLOK
o delnem povračilu stroškov volilne kampanje
organizatorjem oziroma kandidatom za volitve
župana in list kandidatov za volitve članov
Občinskega sveta občine Kamnik

1. člen
Ta odlok ureja vprašanja o delnem povračilu stroškov
volilne kampanje organizatorjem oziroma kandidatom za
volitve župana in list kandidatov za Občinski svet občine
Kamnik.
II. POVRAČILO STROŠKOV
2. člen
Organizatorji volilne kampanje, katerih listam so pripadli 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 oziroma kandidati za župana imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v
višini 20 tolarjev za vsak dobljeni glas, če je za njihovega
kandidata oziroma zanj glasovalo najmanj 10% od skupnega
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali.
Organizatorja, katerih kandidata sta kandidirala v drugem krogu glasovanja, oziroma kandidata sta upravičena do
povrnitve stroškov le na osnovi dobljenih glasov drugega
kroga glasovanja.
4. člen
Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči
zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila, ki ga
morajo organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za
župana dostaviti občinskemu svetu in računskemu sodišču.
5. člen
Organizator volilne kampanje za člane občinskega sveta ali kampanje za župana oziroma kandidat za župana mora
v šestdesetih dneh po dnevu glasovanja poslati občinskemu
svetu in računskemu sodišču poročilo o vseh zbranih in
porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.
Poročilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke o virih sredstev in načinu njihove porabe ter vse podatke
iz 19. člena zakona o volilni kampanji (v nadaljnjem besedilu: ZVoLK-A).
6. člen
Po sklepu občinskega sveta se organizatorju volilne
kampanje za volitve članov občinskega sveta ali za volitve
župana oziroma kandidatom volilni stroški na njegovo zahtevo povrnejo iz občinskega proračuna najkasneje 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 humanitarne 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 revalorizirajo v skladu z 32. členom ZVoLK-A.
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9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01504-29/98
Kamnik, dne 30. septembra 1998.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 01504-34/98
Kamnik, dne 30. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kamnik
Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kamnik
Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.

3410.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
določitvi območij krajevnih skupnosti in volitvah
v Svete krajevnih skupnosti v Občini Kamnik

Na podlagi 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 17. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list
RS, št. 39/95, 25/97 in 47/98) je Občinski svet občine
Kamnik na 38. seji dne 30. 9. 1998 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi
območij krajevnih skupnosti in volitvah v Svete
krajevnih skupnosti v Občini Kamnik
1. člen
V odloku o določitvi območij krajevnih skupnosti in
volitvah v Svete krajevnih skupnosti v Občini Kamnik (Uradni
list RS, št. 16/96) se v 2. členu črtajo točke 6, 7 in 9, ostale
točke se ustrezno preštevilčijo.
Pri vseh točkah se črta zadnji stavek.
2. člen
7. člen odloka se spremeni in glasi:
“Sveti krajevnih skupnosti štejejo naslednje število
članov:
1. KS Črna
11
2. KS Duplica
11
3. KS Godič
11
4. KS Kamnik–Center
9
5. KS Kamniška Bistrica
11
6. KS Mekinje
7
7. KS Motnik
9
8. KS Nevlje
11
9. KS Novi trg
9
10. KS Perovo
7
11. KS Podgorje
7
12. KS Pšajnovica
9
13. KS Sela
11
14. KS Srednja vas
9
15. KS Šmarca
9
16. KS Šmartno v Tuhinju
11
17. KS Špitalič
7
18. KS Tuhinj
11
19. KS Tunjice
7
20. KS Volčji Potok
7
21. KS Vranja Peč
9
22. KS Zaprice
9
Volilne enote za volitve v svete teh skupnosti določijo
sveti krajevnih skupnosti”.

3411.

Sklep o razrešitvi in imenovanju članov
Občinske volilne komisije Kamnik

Na podlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) in
17. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 39/95,
25/97 in 47/98) je Občinski svet občine Kamnik na
38. seji dne 30. 9. 1998 sprejel

SKLEP
o razrešitvi in imenovanju članov Občinske
volilne komisije Kamnik
I
V občinski volilni komisiji se razrešijo:
predsednik: Janez Novak, Neveljska pot 17, Kamnik
namestnik člana: Ladislav Holcar, Zaprice 10/A,
Kamnik,
član: Gregor Koncilja, Cesta treh talcev 8/B, Kamnik.
II
V občinsko volilno komisijo se imenujejo:
za predsednika: Nina Kodra Balantič, Štajerska 8,
Kamnik,
za namestnika člana: Milan Windschnurer, Pot na Jeranovo 5, Kamnik,
za člana: Andrej Dovič, Klavčičeva 10, Kamnik.
III
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 06202-1/98-68
Kamnik, dne 30. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kamnik
Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.

KIDRIČEVO
3412.

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

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) in 12. člena statuta Občine
Kidričevo (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 10/95 in
36/95) je Občinski svet občine Kidričevo na seji dne 29. 9.
1998 sprejel

Uradni list Republike Slovenije

Št.

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Kidričevo
1
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini
Kidričevo.
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
Organizacijo 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 dobljen glas, pri
čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči
zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
4
Za delne povrnitve stroškov volilne kampanje so opravičeni 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 60,00 tolarjev za dobljen glas le na osnovi dobljenih
glasov na ponovnem 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 Kidričevo v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
6
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 062-02/98-17-89
Kidričevo, dne 30. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kidričevo
Franc Škrila l. r.

3413.
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Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
občine Kidričevo

Na podlagi 38. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) in 12. člena
statuta Občine Kidričevo (Uradni vestnik občin Ormož in
Ptuj, št. 10/95 in 36/95) je Občinski svet občine Kidričevo
na seji dne 29. 9. 1998 sprejel

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije
občine Kidričevo
1
V Občinsko volilno komisijo občine Kidričevo se imenujejo:
1. Matilda Klasinc, stanujoča v Župečji vasi 19 – za
predsednika;
2. Jožica Peršoh, stanujoča v Sp. Jalbanah 42/b – za
namestnika predsednika;
3. Jože Soršak, stanujoč v Kidričevem, Lovrenška c. 2
– za člana;
4. Jože Šafranko, stanujoč v Strnišču 9/a – za namestnika člana;
5. Marjana Forbici, stanujoča v Strnišču 6 – za člana;
6. Ljudmila Petrovič, stanujoča v Kidričevem, Kajuhova
ul. 11 – za namestnika člana;
7. Ivan Kopušar, stanujoč v Apačah 63 – za člana;
8. Darinka Križanec, stanujoča v Njivercah, Cesta v
Njiverce 9 – za namestnika člana.
2
Sedež občinske volilne komisije je v prostorih Občine
Kidričevo, Ul. Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo.
3
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 062-02/98-17-84
Kidričevo, dne 30. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kidričevo
Franc Škrila l. r.

KOČEVJE
3414.

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Kočevje za leto 1998

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 16. člena statuta Občine
Kočevje (Uradni list RS, št. 39/95, 48/95 in 23/97) je
Občinski svet občine Kočevje na 6. izredni seji dne 28. 9.
1998 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Občine
Kočevje za leto 1998
1. člen
2. člen odloka o proračunu Občine Kočevje za leto
1998 se spremeni tako, da glasi:
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Proračun Občine Kočevje se določa v naslednjih zneskih:

Prihodki
Odhodki
Presežek
Primanjkljaj

Bilanca prihodkov
in odhodkov

Račun
financiranja

1.205,863.059
1.205,063.059
800.000

800.000

2. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati osmi dan po
objavi v Uradnem listu RS.
Št. 401-4/97-0121

800.000

Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeti v bilanci prihodkov in odhodkov ter računu
financiranja, ki sta sestavni del občinskega proračuna.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
PRIHODKI

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kočevje
Alojz Košir l. r.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

ODHODKI
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3415.

Sporazum o ureditvi medsebojnih
premoženjskopravnih razmerij

Na podlagi 100. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 –
odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95
– obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba
US, 26/97, 70/97 in 10/98), 16. člena statuta Občine
Kočevje (Uradni list RS, št. 39/95, 48/95 – popravek in
23/97), 22. člena statuta Občine Osilnica (Uradni list RS,
št. 25/95 in 35/95), 16. člena statuta Občine Dobrepolje
(Uradni list RS, št. 26/95) in 18. člena statuta Občine Loški
Potok (Uradni list RS, št. 32/95) so Občinski svet občine
Kočevje na 40. redni seji dne 22. 9. 1998, Občinski svet
občine Osilnica na 35. redni seji dne 9. 9. 1998, Občinski
svet občine Dobrepolje na 47. redni seji dne 23. 9. 1998 in
Občinski svet občine Loški Potok na 25. redni seji dne
10. 9. 1998 sprejeli

SPORAZUM
o ureditvi medsebojnih premoženjskopravnih
razmerij
1. člen
S tem sporazumom dogovorijo nove občine način ureditve medsebojnih premoženjskopravnih razmerij ter določijo kriterije za delitev premoženja prejšnje Občine Kočevje
na dan 31. 12. 1994.
Temeljni kriteriji oziroma podlaga za ureditev medsebojnih premoženjskih razmerij in za delitev posameznih vrst
premoženja, ki predstavljajo neposredno podlago za prenos
premoženja na posamezno občino so:
I. Za delitev nepremičnin in posameznih vrst premičnin:
a) kriterij lega stvari (kje se stvar nahaja)
Po tem kriteriju pridobi občina na katere območju leži
posamezna nepremičnina oziroma premičnina, na teh stvareh vse pravice oziroma prevzame vse obveznosti, ki jih je
na posamezni stvari imela bivša občina.
II. Za delitev sredstev in pravic ter obveznosti:
a) kriterij število prebivalstva
Kriterij za delitev premoženja je odstotek prebivalstva
posamezne občine v skupnem številu prebivalstva prejšnje
Občine Kočevje, in sicer:

Uradni list Republike Slovenije

1. Občina Kočevje
2. Občina Osilnica
3. Občina Dobrepolje
4. Občina Loški Potok

91,81%
2,09%
3,31%
2,79%.

2. člen
Iz premoženja bivše Občine Kočevje se izloči obveznost do ASBH Republike Slovenije (ITAS) in terjatev bivše
Občine Kočevje do Itas v stečaju.
3. člen
Za ureditev medsebojnih premoženjskopravnih vprašanj oziroma za razdelitev posameznih vrst ostalega premoženja se uporabijo naslednji kriteriji oziroma kombinacija
kriterijev:
1. Za stavbna zemljišča se uporabi kriterij delitve po
legi in torej pripadajo tisti občini, v kateri ležijo.
2. Za kmetijska in gozdna zemljišča in javno dobro se
uporabi kriterij delitve po legi in torej pripadajo tisti občini, v
kateri ležijo.
3. Za stanovanja se uporabi kriterij delitve po legi in
torej pripadajo tisti občini, v kateri se nahajajo.
4. Za poslovne prostore se uporabi kriterij delitve po
legi in torej pripadajo tisti občini, v kateri se nahajajo.
5. Za objekte osnovnih šol, vrtcev, glasbene šole,
športne objekte, kulturne objekte, zdravstvene objekte se
uporabi kriterij delitve po legi in torej pripadajo tisti občini, v
kateri se nahajajo.
6. Za komunalno infrastrukturo se uporabi kriterij delitve po legi in pripadajo tisti občini, v kateri se nahajajo.
7. Za cestno infrastrukturo se uporabi kriterij po legi in
pripada tisti občini, v kateri se nahaja.
8. A) Osnovna sredstva bivšega upravnega organa pripadajo občini v katere prostorih se nahajajo oziroma katere
dejavnosti služijo.
B) Za razdelitev kupnine osnovnih sredstev, ki so bila
prodana v letu 1995 in 1996, se uporabi kriterij števila
prebivalstva.
9. Umetniška dela pripadajo občini, v katere prostorih
se nahajajo.
10. A) Javna podjetja
1. Ustanoviteljske pravice in pravice podjetja Hydrovod
– Komunalno podjetje Kočevje–Ribnica, p.o., se v delu, ki
pripada nekdanji Občini Kočevje uredijo z odlokom o ustanovitvi javnega podjetja in ustrezno pogodbo. Upravljalska
upravičenja pripadajo Občini Kočevje in Občini Loški Potok.
Upravljalski delež Občine Kočevje je 97,21% in upravljalski
delež Občine Loški Potok je 2,79%.

Uradni list Republike Slovenije
2. Občina Kočevje izvršuje pravice ustanovitelja in
upravljalske pravice javnega podjetja Komunala d.o.o. Kočevje, ki opravlja dejavnost javne službe iz njene pristojnosti
v skladu z zakonom in drugimi akti.
B) Javni zavodi
1. Osnovne šole
a) Ustanovitelj posamezne osnovne šole je občina, na
območju katere je sedež te šole.
b) Občina Kočevje je ustanovitelj OŠ Fara, občani Občine Osilnica pa imajo zagotovljene enake pravice kakor
občani Občine Kočevje, vse ostale pravice in dolžnosti med
njima se opredelijo v skladu z odlokom o ustanovitvi oziroma
z ustrezno pogodbo.
2. Vzgojno-varstveni zavodi
V vrtcih ima izključne ustanoviteljske pravice tista občina na območju katere se vrtec nahaja.
3. Glasbena šola
Občina Kočevje je ustanovitelj glasbene šole, občani
ostalih občin imajo zagotovljene enake pravice kakor občani
Občine Kočevje. Vse ostale pravice in dolžnosti posameznih občin se opredelijo v odloku o ustanovitvi oziroma ustrezni pogodbi.
4. Knjižnica
Občina Kočevje je ustanovitelj knjižnice, občani ostalih
občin imajo zagotovljene enake pravice kakor občani Občine Kočevje. Vse ostale pravice in dolžnosti posameznih
občin se opredelijo v odloku o ustanovitvi oziroma ustrezni
pogodbi.
5. Zdravstveni dom
Občina Kočevje je ustanovitelj javnega zavoda zdravstveni dom, občani ostalih občin imajo zagotovljene enake
pravice kakor občani Občine Kočevje. Pravice in dolžnosti
se opredelijo v odloku oziroma ustrezni pogodbi.
6. Lekarna
Občina Kočevje je ustanovitelj lekarne, občani ostalih
občin imajo zagotovljene enake pravice kakor občani Občine Kočevje. Pravice in dolžnosti se opredelijo v odloku o
ustanovitvi oziroma v ustrezni pogodbi.
11. Denarna sredstva, kratkoročne terjatve, kratkoročne obveznosti vseh žiro računov bivše občine se delijo po
kriteriju števila prebivalstva.
12. Naložbe v vrednostne papirje se delijo po kriteriju
števila prebivalstva.
13. Kupnine od prodanih stanovanj se delijo po kriteriju števila prebivalstva.
14. Dolgoročne terjatve se delijo po kriteriju števila
prebivalstva.
15. Dolgoročne obveznosti pripadajo občinam po kriteriju uporabljenem za delitev skupine, v katero sodi premoženje, na katero se nanaša obveznost.
4. člen
V primeru, da se po sprejetju sporazuma o delitvi premoženja odkrije kakršnokoli dodatno premoženje, terjatve
in obveznosti,ki so bile pridobljene pred 31. 12. 1994 in so
pripadale prejšnji občini Kočevje, postane last tiste občine v
kateri se nahaja oziroma se uporabi kriterij skupine, v katero
sodi to premoženje.
5 . člen
Dokončno ureditev medsebojnih premoženjskopravnih
razmerij in razdelitve premoženja v skladu s tem sporazumom opravijo župani občin. Župani imajo pravico dogovora
o načinu poravnave medsebojnih obveznosti in izmenjavo
premoženjskih deležev.

Št.
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6. člen
Pravice posamezne občine na premoženju prejšnje
skupne občine Kočevje so v skladu z načinom razdelitve iz
2. člena tega sporazuma. Občina Kočevje ima v skladu z
načinom razdelitve iz 2. člena tega sporazuma naslednje
denarne obveznosti do drugih občin:
– do Občine Osilnica
11,280.979,54 SIT,
– do Občine Loški Potok
15,804.580,23 SIT,
– do Občine Dobrepolje
21,264.211,16 SIT.
V denarnih sredstvih so zajete tudi revalorizacijske obresti od 1. 1. 1995 dalje in sicer za Občino Osilnica v višini
2,073.024,80 SIT, za Občino Dobrepolje 4,070.636,20
SIT in za Občino Loški Potok 2,731.965,70 SIT.
Del sredstev je bil izplačan že v decembru 1995 (Občini Osilnica 1,314.225 SIT, Občini Dobrepolje 2,882.338
SIT in Občini Loški Potok 2,878.944 SIT), ostanek sredstev
nakaže Občina Kočevje takoj po sprejetju sklepa na vseh
občinskih svetih (Občini Osilnica 7,893.729,74 SIT, Občini Loški Potok 10,190.276,53 SIT in Občini Dobrepolje
14,311.236,96 SIT).
Obresti nakaže Občina Kočevje v januarju 1999.
Delitev denarnih sredstev je dokončna.
7. člen
Ureditev zemljiškoknjižnega stanja v zvezi z nepremičninami iz 2. člena tega sklepa (točke od 1 do 7) predlagajo v
lastnem imenu in na svoje stroške novonastale občine, ob
strokovni pomoči Občine Kočevje.
8. člen
Ta sklep začne veljati ko ga sprejmejo vsi štirje občinski sveti. Objavi se v Uradnem listu RS.
Št. 061-1/95-20
Kočevje, dne 22. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kočevje
Alojz Košir l. r.
Št. 001-405/98
Osilnica, dne 9. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Osilnica
Mladen Žagar l. r.
Št. 401-2/96
Dobrepolje, dne 23. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Dobrepolje
Brane Brodnik, dipl. inž. l. r.
Št. 068-13/95
Loški Potok, dne 10. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Loški Potok
Peter Rus, dr. med. l. r.
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KOZJE
3416.

Sklep o spremembi sestave Občinske volilne
komisije občine Kozje

Na podlagi 38. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98)
ter na podlagi 17. člena statuta Občine Kozje (Uradni list
RS, št. 54/95) in 26. člena poslovnika Občinskega sveta
občine Kozje je Občinski svet občine Kozje na 29. (korespondenčni) seji dne 1. 10. 1998 sprejel

SKLEP
o spremembi sestave Občinske volilne komisije
občine Kozje
I
Razreši se članica občinske volilne komisije:
– Judita Potočnik, roj. 1955, Gubno 38, Lesično,
– in imenuje se članica občinske volilne komisije:
– Barbara Potočnik, roj. 1978, Gubno 38, Lesično.
II
Občinsko volilno komisijo tako sestavljajo:
– predsednik: Sergej Rojs, roj. 1964, Zelena ulica 8,
Šmarje pri Jelšah,
– namestnica predsednika: Andreja Zupan, roj. 1964,
Cvetlični hrib 7, Rogaška Slatina,
– članica: Nevenka Šmalčič, roj. 1958, Podsreda 47,
Podsreda,
– namestnik: Anton Jug, roj. 1934, Kozje 163, Kozje,
– članica: Barbara Potočnik, roj. 1978, Gubno 38,
Lesično,
– namestnik: Franc Grobelšek, roj. 1962, Kozje 10,
Kozje,
– član: Jožef Gradišek, roj. 1935, Kozje 155, Kozje,
– namestnica: Svetlana Bračun, roj. 1956, Kozje 121,
Kozje.
III
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 06202-29-001/98
Kozje, dne 1. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kozje
Mihael Zakošek l. r.

LITIJA
3417.

Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi

Občinski svet občine Litija je na podlagi 15. člena
statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 41/95, 70/96 in
6/96) na 41. seji dne 21. 9. 1998 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi

Uradni list Republike Slovenije
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi
za nepremičnine:
– parc. št. 1933/2 dvorišče v izmeri 108 m2,
– parc. št. 1933/3 travnik v izmeri 89 m2,
vpisani v seznamu 13, k.o. Vintarjevec,
– parc. št. 841/3 neplodno v izmeri 24 m2,
vpisana v seznamu 18, k.o. Tihaboj.
2. člen
Nepremičnine iz prejšnjega člena tega sklepa prenehajo imeti značaj zemljišč v splošni rabi in se vpišejo v
zemljiško knjigo, kot lastnina Občine Litija.
3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 347-48/97
Litija, dne 21. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta občine Litija
Franci Rokavec l. r.

LJUTOMER
3418.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
zazidalnem načrtu za Dom starejših občanov v
Ljutomeru

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 26. člena statuta
Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 41/95 in 71/96) izdaja
župan Občine Ljutomer

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka odloka
o zazidalnem načrtu za Dom starejših občanov
v Ljutomeru
1. člen
Župan Občine Ljutomer odreja javno razgrnitev odloka o zazidalnem načrtu za Dom starejših občanov v Ljutomeru, ki ga je izdelal ZEU-družba za načrtovanje in inženiring, d.o.o., Murska Sobota, pod št. 18/97 – LJ/ZN,
oktober 1998.
2. člen
Javna razgrnitev zazidalnega načrta se začne naslednji
dan po objavi v Uradnem listu RS in traja 14 dni. Občani in
organizacije lahko podajo pisne pripombe, mnenja in druge
pripombe na Odsek za GJS, okolje in PP Občine Ljutomer.
3. člen
Po izteku javne razgrnitve župan Občine Ljutomer poskrbi za preučitev teh pripomb in jih predloži Občinskemu
svetu občine Ljutomer.

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-01-5/98-2449
Ljutomer, dne 7. oktobra 1998.
Župan
Občine Ljutomer
Ludvik Bratuša, dr. vet. med. l. r.

MEDVODE
3419.

Odlok o spremembi in dopolnitvi prostorskih
ureditvenih pogojev za plansko celoto Š12
Zbilje

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93 in 71/93) in 17. člena statuta Občine Medvode
(Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Medvode
na 41. seji dne 21. 7. 1998 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi prostorskih
ureditvenih pogojev za plansko celoto Š12 Zbilje
1. člen
1. člen odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
plansko celoto Š 12 Zbilje (Uradni list SRS, št. 39/88 in
RS, št. 58/92, 23/97, 43/97) se spremeni tako, da glasi:
“S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto Š 12 – Zbilje (Uradni list SRS, št.
39/88 in Uradni list RS, št. 58/92, 23/97, 43/97), dopolnjeni leta 1998.”
2. člen
Spremeni se besedilo 37. člena:
1. v točki a) vrste posegov v prostor se pri tretji piki črta
besedilo za morfološki enoti 8/1 in 8/2.
2. v točki b) oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor se besedilo morfološke enote 8/2 spremeni
tako, da glasi: “morfološka enota 2A/4.
Dovoljena je gradnja poslovno-stanovanjske namembnosti, vertikalni gabarit P+2+M, v pritličju je javni program.
Pred nizom objektov vzdolž regionalne ceste je treba, sočasno z zunanjo ureditvijo prostora ob novogradnjah, zasaditi
enojni drevored in z zasaditvijo visoke vegetacije vzpostaviti
zeleno bariero v smeri proti območju 2A/1.
Ob pripravi urbanistične rešitve, ki bo podlaga za izdajo
lokacijske dokumentacije, je treba upoštevati projektni rezervat križišča Na klancu, vzhodno od bencinskega servisa
tudi pešpot za naselje Žeje.”
3. člen
Ta sprememba in dopolnitev odloka začne veljati osmi
dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 2156/98
Ljubljana, dne 21. julija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Medvode
Mitja Ljubeljšek l. r.

Št.
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Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Medvode

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) in 17. člena statuta Občine
Medvode (Uradni list RS, št. 34/95 in 47/95) je Občinski
svet občine Medvode na 42. seji dne 22. 9. 1998 sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Medvode
I
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev
stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za
lokalne volitve v Občini Medvode.
II
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne
smejo preseči 60 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo
preseči 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v
občini. Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne
kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira,
lahko povečajo še za 20 tolarjev na posameznega volilnega
upravičenca v občini.
III
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati v
občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev za dobljen glas, pri čemer
skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska
porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
IV
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 40
tolarjev za dobljeni glas.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki na tem
glasovanju kandidirata, upravičena do povrnitve stroškov v
višini še 20 tolarjev za vsak dobljeni glas na ponovnem
glasovanju.
V
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za
volitve za občinski svet ali za župana, se na njegovo zahtevo
povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Medvode v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu
in računskemu sodišču.
VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 2224/98
Medvode, dne 22. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Medvode
Mitja Ljubeljšek l. r.
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METLIKA
3421.

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

Na podlagi 117. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98), 2. in 6. člena zakona o ustanovitvi občin ter o
določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94,
69/94 – popr. in 56/98) ter 19. in 20. člena statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 41/95), je Občinski svet
občine Metlika na seji dne 1. 10. 1998 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
6. člen
Po izvolitvi članov in konstituiranju občinskega sveta,
preneha veljati odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta (Uradni list RS, št. 66/94).
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 008-1/98
Metlika, dne 1. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Metlika
Jože Mihelčič l. r.

ODLOK
o določitvi volilne enote za volitve članov
občinskega sveta in župana Občine Metlika
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se na podlagi zakona o ustanovitvi
občin in določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94,
69/94, 69/94 – popr. in 56/98) določa volilne enote za
volitve članov občinskega sveta in župana Občine Metlika.

II. VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA
2. člen
V Občini Metlika se voli osemnajst članov občinskega
sveta.
3. člen
V Občini Metlika se za volitve članov občinskega sveta
določa ena volilna enota, ki obsega območja naselij:
Bereča vas, Boginja vas, Bojanja vas, Boldraž, Boršt,
Božakovo, Božič vrh, Brezovica pri Metliki, Bušinja vas,
Čurile, Dole, Dolnja Lokvica, Dolnje Dobravice, Dolnji Suhor pri Metliki, Drage, Dragomlja vas, Drašiči, Geršiči, Gornja Lokvica, Gornje Dobravice, Gornji Suhor pri Metliki,
Grabrovec, Gradac, Grm pri Podzemlju, Hrast pri Jugorju,
Jugorje pri Metliki, Kamenica, Kapljišče, Klošter, Krasinec,
Krašnji vrh, Krivoglavice, Križevska vas, Krmačina, Malo
Lešče, Mačkovec pri Suhorju, Metlika, Mlake, Okljuka,
Otok, Podzemelj, Prilozje, Primostek, Radoši, Radovica,
Radoviči, Rakovec, Ravnace, Rosalnice, Sela pri Jugorju,
Slamna vas, Svržaki, Škemljevec, Škrilje, Trnovec, Vidošiči,
Zemelj, Želebej in Železniki.

3422.

Odlok o načinu volitev članov svetov krajevnih
skupnosti v Občini Metlika

Na podlagi 34. in 109. do 114. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95,
70/95 in 20/98), 19.a člena zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
14/97) ter 43. in 44. člena statuta Občine Metlika (Uradni
list RS, št. 41/95) in po poprejšnjem soglasju svetov vseh
krajevnih skupnosti, je Občinski svet občine Metlika na seji,
dne 1. 10. 1998 sprejel

ODLOK
o načinu volitev članov svetov krajevnih
skupnosti v Občini Metlika
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se določajo volilne enote in število
članov svetov krajevnih skupnosti ter način volitev članov
svetov krajevnih skupnosti (v nadaljevanju: članov svetov).
Za volitve članov svetov se smiselno uporabljajo določbe zakona o lokalnih volitvah in zakona o volitvah v
Državni zbor.
II. VOLITVE ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI
2. člen
Volitve članov svetov se izvajajo po večinskem načelu
in sicer v krajevni skupnosti kot eni volilni enoti.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

3. člen
Na volitvah je v svet izvoljenih toliko kandidatov, kot je
navedeno v 5. členu odloka. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so
dobili največje število glasov volilcev. V primeru, da sta
dobila dva ali več kandidatov isto zadnje največje število
glasov, se vrstni red teh kandidatov in članstvo v svetu med
njimi določi z žrebom.
Mandatna doba izvoljenih članov svetov traja 4 leta,
oziroma do zaključka mandata članov občinskega sveta.

5. člen
Ta odlok se uporablja v pripravah in izvedbi volitev
članov občinskega sveta in župana v letu 1998.

4. člen
Svet krajevne skupnosti ima predsednika, ki ga izmed
sebe izvolijo člani sveta.

III. VOLITVE ŽUPANA
4. člen
Za volitve župana se določa ena volilna enota, ki obsega območje naselij, ki so navedena v 3. členu odloka.

Uradni list Republike Slovenije
III. VOLILNE ENOTE IN ŠTEVILO ČLANOV SVETOV
5. člen
V Občini Metlika se za volitve članov svetov določijo
naslednje volilne enote in število članov sveta:
Volilna enota številka 1 – KS Božakovo
Volilna enota obsega naselja: Božakovo, Rakovec in
Želebej.
V volilni enoti se voli pet članov sveta.
Volilna enota številka 2 – KS Dobravice
Volilna enota obsega naselja: Dolnje Dobravice, Geršiči, Gornje Dobravice in Krivoglavice.
V volilni enoti se voli pet članov sveta.
Volilna enota številka 3 – KS Drašiči
Volilna enota obsega naselja: Drašiči, Kamenica, Krmačina, Vidošiči in Železniki.
V volilni enoti se voli pet članov sveta.
Volilna enota številka 4 – KS Grabrovec
Volilna enota obsega naselje Grabrovec.
V volilni enoti se voli pet članov sveta.
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pri Metliki, Bušinja vas, Dole, Dolnji Suhor pri Metliki, Drage, Dragomlja vas, Gornji Suhor pri Metliki, Hrast pri Jugorju, Malo Lešče in Ravnace.
V volilni enoti se voli sedem članov.
IV. VOLILNA PRAVICA
6. člen
Pravico voliti in biti voljen za člana sveta ima vsak
državljan Republike Slovenije, ki je na dan glasovanja dopolnil 18 let in mu ni odvzeta poslovna sposobnost.
Volilno pravico ima državljan v tisti volilni enoti, v kateri
ima stalno prebivališče.
V. KONČNE DOLOČBE
7. člen
Prvo sejo novoizvoljenega sveta skliče predsednik občinske volilne komisije (dosedanji predsednik sveta). Potek
konstitutivne seje sveta se uredi z začasnim poslovnikom
sveta.

Volilna enota številka 5 – KS Gradac
Volilna enota obsega naselja: Gradac, Klošter in
Okljuka.
V volilni enoti se voli sedem članov sveta.

8. člen
Do izvolitve novih organov nadaljujejo delo dosedanji
organi krajevnih skupnosti.

Volilna enota številka 6 – KS Jugorje
Volilna enota obsega naselja: Božič vrh, Jugorje pri
Metliki, Mačkovec pri Suhorju, Sela pri Jugorju in Škemljevec.
V volilni enoti se voli pet članov sveta.

9. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o
sestavi in načinu volitev organov krajevnih skupnosti v Občini Metliki (Uradni list RS, št. 17/96).

Volilna enota številka 7 – KS Lokvica
Volilna enota obsega naselja: Dolnja Lokvica, Gornja
Lokvica in Trnovec.
V volilni enoti se voli pet članov sveta.

10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Volilna enota številka 8 – KS Metlika
Volilna enota obsega naselja: mesto Metlika in naselje
Križevska vas.
V volilni enoti se voli sedem članov sveta.
Volilna enota številka 9 – KS Podzemelj
Volilna enota obsega naselja: Boginja vas, Boršt, Grm
pri Podzemlju, Kapljišče, Krasinec, Mlake, Otok, Podzemelj, Prilozje, Primostek Škrilje in Zemelj.
V volilni enoti se voli sedem članov sveta.
Volilna enota številka 10 – KS Radovica
Volilna enota obsega naselja: Bojanja vas, Krašnji vrh,
Radoši in Radovica.
V volilni enoti se voli pet članov sveta.
Volilna enota številka 11 – KS Rosalnice
Volilna enota obsega naselja: Čurile, Radoviči, Rosalnice in Svržaki.
V volilni enoti se voli sedem članov sveta.
Volilna enota številka 12 – KS Slamna vas
Volilna enota obsega naselji Boldraž in Slamna vas.
V volilni enoti se voli pet članov sveta.
Volilna enota številka 13 – KS Suhor
Volilna enota obsega naselja: Bereča vas, Brezovica

Št. 008-1/98
Metlika, dne 1. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Metlika
Jože Mihelčič l. r.

3423.

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

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) in 10. ter 17. člena statuta
Občine Metlika (Uradni list RS, št. 41/95), je Občinski svet
občine Metlika na seji dne 1. 10. 1998 sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Metlika
I
S tem sklepom se določijo kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini
Metlika.
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II
Stroški volilne kampanje za volitve članov občinskega
sveta ne smejo preseči 60 SIT na posameznega volilnega
upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo
preseči 40 SIT 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 SIT na posameznega volilnega
upravičenca v občini.
III
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za
svetnike, katerih listam so pripadli mandati svetnikov v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne
kampanje v višini 60 SIT 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 upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župana, za katere je glasovalo najmanj 5% od skupnega
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 40 SIT
na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata
na ponovljenem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov v višini 60 SIT 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 Občine Metlika v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Uradni list Republike Slovenije

ODLOK
o določitvi volilnih enot za volitve članov
Občinskega sveta občine Mozirje in volitve
župana Občine Mozirje

I. VOLILNE ENOTE ZA VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA
SVETA OBČINE MOZIRJE
1. člen
Za volitve članov Občinskega sveta občine Mozirje se
določita dve volilni enoti, v katerih se voli skupno devetnajst
članov sveta.
2. člen
Obseg volilnih enot je:
Volilna enota 1 obsega KS Mozirje z naselji:
1. Brezje,
2. Dobrovlje pri Mozirju,
3. Lepa Njiva,
4. Ljubija,
5. Loke pri Mozirju,
6. Mozirje,
7. Radegunda,
8. Šmihel nad Mozirjem.
V njej se voli enajst članov sveta.
Volilna enota 2 obsega KS Rečico ob Savinji z naselji:
1. Dol Suha,
2. Grušovlje,
3. Homec,
4. Nizka,
5. Poljane,
6. Prihova,
7. Rečica ob Savinji,
8. Spodnja Rečica,
9. Spodnje Pobrežje,
10. Šentjanž,
11. Trnovec,
12. Varpolje,
13. Zgornje Pobrežje.
V njej se voli osem članov.

Št. 008-1/98
Metlika, dne 1. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Metlika
Jože Mihelčič l. r.

MOZIRJE
3424.

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov
Občinskega sveta občine Mozirje in volitve
župana Občine Mozirje

II. VOLILNA ENOTA ZA VOLITVE ŽUPANA OBČINE
MOZIRJE
3. člen
Za volitve župana Občine Mozirje se določi ena volilna
enota, ki obsega celotno območje Občine Mozirje.
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem
listu RS.
Mozirje, dne 30. septembra 1998.

Na podlagi 20. in 22. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) in
19. člena in 36. člena statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno in Luče, št.
1/95) je Občinski svet občine Mozirje na seji dne 30. 9.
1998 sprejel

Predsednik
Občinskega sveta
občine Mozirje
dr. Anton Jezernik l. r.
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NOVO MESTO
3425.

Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka na območju Krajevne
skupnosti Otočec

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo), 3., 23., 30. in
56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni
list RS, št. 15/94), odločbe US RS (Uradni list RS,
št. 13/95) ter skladno s statutom KS Otočec je Svet KS
Otočec dne 11. 9. 1998 sprejel

SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka na območju Krajevne skupnosti
Otočec
1. člen
Za območje KS Otočec se razpiše referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za izvajanje sprejetih programov posodobitve krajevnih cest in izvajanje sprejetih komunalnih programov.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, 22. novembra 1998 na
običajnih glasovalnih mestih.
3. člen
Z referendumom se bodo krajani KS Otočec izrekli o
uvedbi 2% samoprispevka za obdobje petih let, in sicer od
1. 6. 1999 do 31. 5. 2004.
4. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabljala:
– za ureditev odvodnjavanja, asfaltiranja in izgradnjo
krajevnih in lokalnih cest v KS Otočec,
– za razširitve javne razsvetljave v KS,
– razširitev vodnega omrežja,
– izgradnja kanalizacij v KS,
– adaptacijo in izgradnjo igrišč.
Skupna vrednost programov znaša ca. 200 mio SIT
po cenah iz leta 1998. S samoprispevkom bo zbranih
ca. 90 mio SIT.
Preostala sredstva bodo zagotovljena z udeležbo na
razpisih za demografijo, iz sredstev na razpisih za demografijo, iz sredstev občinskega proračuna, del sredstev pa bodo krajani prispevali tudi z delom.
5. člen
Zavezanci plačila samoprispevka so krajani, ki imajo
stalno prebivališče na območju KS Otočec, in sicer:
– po stopnji 2% od neto mesečne plače zaposlenih
oziroma nadomestila plače ter nagrad, plačil dopolnilnega
dela in plačil po pogodbah o delu,
– krajani, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost, po stopnji 2% mesečno od bruto osnove
za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje;
– krajani, katerim se davek odmerja od dopolnilne obrti, po stopnji 2% od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke;
– krajani, ki dosegajo dohodke za priložnostno opravljanje storitev, po stopnji 2% od davčne osnove, zmanjšane
za odmerjene davke;
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– krajani, ki so zavezanci za davek od kmetijske dejavnosti, po stopnji 2% od letnega katastrskega dohodka negozdnih in gozdnih površin.
6. člen
Plačila krajevnega samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa zakon o samoprispevku.
7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetom in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala
samoprispevek DURS, izpostava Novo mesto.
8. člen
S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbirala na posebnem računu KS, bo upravljal Svet krajevne skupnosti Otočec, ki je odgovoren za pravilno in namensko uporabo sredstev. Svet KS je dolžan o zbranih in porabljenih sredstvih
najmanj enkrat letno poročati na zboru krajanov.
9. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka
kontrolira Agencija za plačilni promet RS ter Davčna uprava
RS, izpostava Novo mesto, v okviru svojih pristojnosti.
10. člen
Referendum vodi volilna komisija KS Otočec, le-ta ugotovi rezultate in izdela zaključno poročilo o izidu referenduma ter ga objavi.
Glasovanja na posameznem glasovalnem mestu vodi
odbor, ki ga imenuje volilna komisija KS Otočec.
11. člen
Pravico do glasovanja imajo vsi krajani, ki so vpisani v
volilni imenik, s stalnim bivališčem v KS Otočec in so starejši
od 18 let oziroma starejši od 15 let, če so v delovnem
razmerju.
12. člen
Na referendumu glasujejo krajani neposredno in tajno
z glasovnicami z naslednjim besedilom:
KRAJEVNA SKUPNOST OTOČEC
GLASOVNICA
Na referendumu, dne 22. novembra 1998, glasujem
za uvedbo krajevnega samoprispevka:
– za ureditev odvodnjavanja, asfaltiranja in izgradnjo
krajevnih in lokalnih cest v KS Otočec,
– za razširitev javne razsvetljave v KS,
– razširitev vodnega omrežja,
– izgradnja kanalizacij v KS,
– adaptacija in izgradnja igrišč.
glasujem
ZA

PROTI

Volilni upravičenci izpolnijo glasovnico tako, da obkrožijo besedo “ZA”, če se strinjajo z uvedbo krajevnega samoprispevka, oziroma “PROTI”, če se z uvedbo krajevnega
samoprispevka ne strinjajo.
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13. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi KS Otočec.
14. člen
Zavezancem se zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino (9. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 71/93, 2/94, 1/95 – odločba US,
2/95 – odločba US, 7/95 14/96 – odločba US, 18/96,
44/96, 68/96 – odločba US, 82/97 – odločba US, 87/97
in 13/98).
15. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu RS ter na krajevno
običajen način, veljati pa začne naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS.
Otočec, dne 25. septembra 1998.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Otočec
Andrej Blažič l. r.

PUCONCI
3426.

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Puconci

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 20. člena statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 34/95, 4/97, 68/97, 87/97,
47/98) je Občinski svet občine Puconci na 36. seji dne
14. 9. 1998 sprejel

ODLOK
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Puconci
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah
in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s
skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
3. člen
Lokalne ceste so ceste med naselji v Občini Puconci in
ceste med naselji v Občini Puconci in naselji v sosednjih
občinah.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v
občini in naselji v sosednjih občinah so:

Uradni list Republike Slovenije
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Zap.
št.

Št. ceste
(odseka)

Začetek ceste
(odseka) na

Potek
ceste

Konec ceste
(odseka) na

Dolžina
(v m)

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

333010
333020
333030
333040
333050
333060
333070
197030
333090
333100
197130
197110
333130
333140
333150
333160
333170
333180
333190
265090
333210
109130
333230
333240
333250
197080
197090
265100
269020

R 715
R 715
197030
197030
333070
333050
197080
197020
333070
333070
197090
333070
333090
333070
197080
109130
333160
333170
333070
265210
333070
265110
269040
333070
333070
197200
333070
265210
G3

D. Puževci–G. Puževci
Strukovci–Zenkovci
Beznovci–Domajinci
Vadarci–Bodonci
Bodonci–Zenkovci
Bod. (gas.dom)–Bod. (vaga)
Mačkovci–Šalam–Puconci
Beli križ–Vadarci–Zenkovci
Mačkovci–Šalam–Vaneča
Bodonci–Pečarovci
Poznanovci–Radovci
Bodonci–Radovci
Pečarovci–Moščanci
Puconci–Vaneča
Otovci–Mačkovci
Kuštanovci–Mačkovci
Kuštanovci–Moščanci
Kuštanovci
Poznanovci–Pečarovci
Sebeborci–Bokrači–Dolina
Puconci–Rimska čarda
Kuštanovci–Moščanci
Polana–Gorica
Gor. Gorica–Gorica
Šalamenci–Brezovci
Vidonci–Mačkovci
Poznanovci–Kovačevci
Sebeborci–Bokrači
Černel.–Predan.–Brezovci

R 716
R 716
R 440
R 716
R 716
R 716
R 232
R 716
R 232
333090
197120
197120
R 232
R 232
R 232
R 232
R 232
333160
333100
R 232
R 232
R 232
R 715
R 715
R 715
R 232
197080
265090
R 715

1670
3077
280
2140
1780
983
14948
6880
11205
4608
1430
1462
1227
2252
4350
4530
4380
1321
2577
6388
2383
3594
1503
1283
2727
3220
780
2850
2718

Namen
uporabe

Preostala dolžina
ceste v sosednji
občini (v m)

2241, Cankova–Tišina

384, M. Toplice
1811, Kuzma

673, Kuzma
2203, Kuzma

3050, M. Toplice
2918, G. Petrovci
682, M. Sobota

3440, Kuzma
3715, Kuzma
2200, M. Toplice
4745, M. Sobota

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

Št. ceste
(odseka)

Začetek ceste
(odseka) na

Potek
ceste

Konec ceste
(odseka) na

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

833010
833020
833030
833040
833050
833060
833070
833080
833090
833100
833110
833120
833130
833140
833150
833160
833170
833180
854020
833200
833210
833220
833230
833240
697900
833260
833270
833280
833290
833300
833310

333020
833700
030030
od hiš. št. 48
od hiš. št. 13
333010
od hiš. št. 64b
skl.Panonka
od hiš. št. 15
197010
od hiš. št. 28
od hiš. št. 50
od hiš. št. 35
od kapele
197030
833150
833150
od hiš. št. 79
833160
od hiš. št. 105
od hiš. št. 107
197030
833220
833230
197030
197110
833260
833290
833260
od hiš. št. 65
333070

Strukovci–Beznovci
Strukovci–Puževci
Krajna–Puževci
Puževci
Puževci
Puževci–Lemerje
Lemerje
Puževci
Strukovci
Topolovci–Zg. Strukovci
Zenkovci
Beznovci
Beznovci
Beznovci
Beznovci–Vadarci
Vadarci
Vadarci
Vadarci
Domajinski vrh–Vadarci
Vadarci
Vadarci
Beznovci–Vadar–Bodonci
Vadarci
Vadarci
Vadarci–Kruplivnik
Bodonci
Bodonci
Bodonci
Bodonci
Bodonci
Bodonci

197030
R 715
R 715
R 715
333010
R 715
833060
R 715
333020
333020
333020
197030
197030
197030
197030
197030
197030
197030
333030
833160
833160
R 716
333040
333040
197030
333050
R 716
R 716
R 716
833290
333050

Dolžina
(v m)
1856
1450
645
695
442
905
130
150
241
1744
70
347
178
50
1858
1628
768
355
240
412
243
2786
2150
642
914
1466
1128
695
1115
523
1210

Namen
uporabe

Preostala dolžina
ceste v sosednji
občini (v m)

2277, Cankova–Tišina

782, Cankova–Tišina

224, Rogašovci

717, Kuzma

Stran
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Zap.
št.

Št. ceste
(odseka)

Začetek ceste
(odseka) na

Potek
ceste

Konec ceste
(odseka) na

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.

833320
833330
833340
833350
833360
833370
833380
833390
833400
770020
833420
833430
833440
833450
833460
833470
833480
833490
833500
833510
833520
833530
833540
833550
833560
833570
833580
833590
833600
833610
833620
833630
833640
833650
833660
833670
833680
833690
833700
833710
833720
833730
833740
833750
833760
833770
833780
833790
833800
833810
833820
833830
833840
833850
833860
833870
833880
833890
833900
833910
833920
833930
833940
833950
833960
833970
833980
833990
834010
834020
834030

833310
od hiš. št. 107
od hiš. št. 82
od hiš. št. 83
od hiš. št. 81
833360
od hiš. št. 55
od hiš. št. 83
od hiš. št. 68
269020
vhod v igrišče
od hiš. št. 63
269020
833440
od hiš. št. 85
od hiš. št. 2d
od hiš. št. 42a
od hiš. št. 84
od hiš.št. 77.
od hiš. št. 76
od hiš. št. 79
od hiš. št. 33
od hiš. št. 15a
od hiš. št. 53
833570
333070
333210
od hiš. št. 121
od trgovine
od hiš. št. 61
od hiš. št. 45
od Keme Puc.
333140
333070
333090
od hiš. št. 1
333090
833680
od hiš. št. 50
od hiš. št. 7
od hiš. št. 16
333070
333070
od hiš. št. 87
od hiš. št. 85
od hiš. št. 71
od hiš. št. 55
vhod v pok.
od hiš. št. 64
od hiš. št. 49
od hiš. št. 52
od hiš. št. 160
od hiš. št. 45
333100
od hiš. št. 124
od hiš. št. 125
333100
od hiš. št. 2
333090
833900
od hiš. št. 8
od hiš. št. 5
od hiš. št. 7
od hiš. št. 3
333090
od hiš. št. 40
od hiš. št. 36a
833960
od hiš. št. 15 c
od hiš. št. 17
od doma NOB

Bodonci–Zenkovci
Bodonci
Lemerje
Brezovci
Brezovci
Brezovci
Brezovci
Zenkovci
Zenkovci
Predanovci–Kupšinci
Predanovci
Predanovci
Brezovci
Brezovci
Brezovci
Brezovci
Lemerje
Šalamenci
Gorica
Gorica
Gorica
Gorica
Gorica
Gorica
Puconci
Puconci–Gorica
Puconci
Puconci
Puconci
Puconci
Puconci
Puconci
Puconci
Puconci
Vaneča–Gorica
Šalamenci
Šalamenci
Šalamenci–Gorica
Strukovci
Beznovci
Vadarci
Šalamenci
Šalamenci–Bodonci
Šalamenci
Šalamenci
Šalamenci
Šalamenci
Šalamenci
Šalamenci
Šalamenci
Šalamenci
Bodonci
Šalamenci
Pečarovci
Pečarovci
Pečarovci
Pečarovci
Pečarovci
Šalamenci–Pečarovci
Pečarovci
Moščanci
Moščanci
Moščanci
Vaneča
Vaneča
Vaneča
Vaneča
Vaneča
Vaneča
Vaneča
Vaneča

R 716
833310
R 715
833360
R 715
R 715
R 715
R 716
R 716
269011
770020
269020
R 715
R 715
333250
R 715
R 715
333070
333070
333070
333240
R 715
R 715
R 715
R 715
R 715
333070
333070
333070
833600
333070
333140
R 232
333140
333070
833660
333070
333070
333020
197030
833230
333070
333070
333070
833750
333070
333070
333070
333070
333070
833810
333100
833810
333090
833850
833850
833850
333090
333070
833920
333090
333130
833930
R 232
R 232
833960
833960
333090
333090
333090
333090

Dolžina
(v m)
2001
205
1250
490
1100
447
557
320
466
907
210
140
600
256
256
203
200
30
273
120
265
90
95
120
335
446
723
315
195
110
105
450
921
1150
1522
245
655
1090
72
91
479
228
546
195
40
120
768
280
328
961
436
184
95
1339
70
165
336
414
2650
170
496
487
255
692
1120
330
280
210
901
398
1820

Namen
uporabe

Preostala dolžina
ceste v sosednji
občini (v m)

1345, M. Sobota
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Št.

Zap.
št.

Št. ceste
(odseka)

Začetek ceste
(odseka) na

Potek
ceste

Konec ceste
(odseka) na

103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.

834040
834050
834060
834070
834080
834090
834100
834110
834120
834130
834140
834150
834160
834170
834180
834190
834200
834210
834220
834230
834240
834250
834260
834270
834280
834290
834300
834310
834320
834330
834340
834350
834360
834370
834380
834390
834400
834410
834420
834430
834440
834450
834460
834470
834480
834490
834500
834510
834520
834530
834540
834550
834560
834570
834580
834590
834600
834610
834620
834630
834640
834650
834660
834670
834680
834690
834700
834710
834720
834730
834740

od hiš. št. 18 c
od hiš. št. 18
od hiš. št. 13
834080
333070
834080
834080
od hiš. št. 77
od hiš. št. 15
od hiš. št. 16
od hiš. št. 54
od hiš. št. 23
od hiš. št. 59
od hiš. št. 21
od hiš. št. 57
vodna vrtina
od hiš. št. 40
109130
od hiš. št. 5
197130
od hiš. št. 60
od hiš. št. 47
od hiš. št. 50
od hiš. št. 17 a
od hiš. št. 16a
od hiš. št. 27
od hiš. št. 37
od hiš. št. 31
od hiš. št. 36
od hiš. št. 13
od hiš. št. 26
od hiš. št. 30
od hiš. št. 20
od hiš. št. 17 a
od hiš. št. 6
od hiš. št. 4
od hiš. št. 1
834400
od hiš. št. 49
od hiš. št. 39
od hiš. št. 55
od hiš. št. 47
od hiš. št. 45
od hiš. št. 40
od hiš. št. 36
834500
333090
od hiš. št. 53d
od šole
265100
834530
834530
od hiš. št. 60
od hiš. št. 64a
od hiš. št. 61
834530
834530
od hiš. št. 11
od hiš. št. 10
265090
od hiš. št. 28
od hiš. št. 116
vhod v pokop.
265090
od hiš. št. 5
od hiš. št. 2
610860
834210
610910
od hiš. št. 55
od hiš. št. 3b

Vaneča
Vaneča
Šalamenci
Pečarovci
Prosečka vas–Pečarovci
Pečarovci
Pečarovci
Pečarovci
Pečarovci
Pečarovci
Pečarovci
Moščanci
Dankovci
Dankovci
Pečarovci
Pečarovci
Pečarovci
Moščanci–Dolina
Poznanovci
Poznanovci
Poznanovci
Poznanovci
Poznanovci
Poznanovci
Poznanovci
Poznanovci
Poznanovci
Poznanovci
Poznanovci
Poznanovci
Prosečka vas
Prosečka vas
Prosečka vas
Prosečka vas
Prosečka vas
Prosečka vas
Prosečka vas
Prosečka vas
Prosečka vas
Prosečka vas
Dankovci
Dankovci
Dankovci
Dankovci
Dankovci
Mačkovci–Dankovci
Mačkovci
Mačkovci
Mačkovci
Bokrači–Vaneča
Vaneča
Vaneča
Vaneča
Vaneča
Vaneča
Vaneča–Dolina
Dolina–Vaneča
Dolina
Dolina
Dolina
Dolina
Pečarovci
Bokrači
Bokrači
Bokrači
Bokrači
Bokrači
Dolina
Dolina
Vaneča
Dolina

834050
834030
333090
333100
333100
333100
333100
834100
333100
333090
333100
333130
R 232
R 232
834190
333100
333090
265090
333070
333070
834230
333070
333070
333070
333070
333070
197130
197090
197090
333070
834080
834080
333070
834400
834400
834400
333070
197080
333070
333070
R 232
R 232
333090
R 232
834470
834470
R 232
R 232
R 232
R 232
R 232
R 232
834530
834530
834530
265090
834610
265090
834610
265100
834630
333100
265100
265100
834670
834670
265090
265090
265090
R 232
834210
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Dolžina
(v m)
230
220
285
115
3890
419
623
255
65
444
248
375
477
137
280
2412
440
1955
210
1390
755
530
155
282
105
230
360
272
248
150
90
95
99
195
141
276
1201
1920
1050
280
416
680
115
463
375
290
727
320
135
2317
400
274
136
335
284
1350
770
827
318
810
117
95
527
313
130
150
330
380
1430
355
305

Namen
uporabe

Preostala dolžina
ceste v sosednji
občini (v m)

458, G. Petrovci

Stran
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Zap.
št.

Št. ceste
(odseka)

Začetek ceste
(odseka) na

Potek
ceste

Konec ceste
(odseka) na

174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.

834750
834760
834770
834780
834790
834800
834810
834820
834830
834840
834850
834860
834870
834880
834890
834900
834910
834920
834930
834940
834950
834960
834970
834980
834990
835010
835020
835030
835040
835050
835060
835070
835080
835090
835100
835110
835120
835130
835140
835150
835160
835170
835180
835190
835200
835210
835220
835230
835240
835250
835260
835270
835280
835290
765620
610390
835300

834210
834750
od hiš. št. 72
od hiš. št. 26
834210
od hiš. št. 55
od hiš. št. 82
od hiš. št. 27
834840
od hiš. št. 15
834840
od hiš. št. 16
834850
od hiš. št. 79
od hiš. št. 72
333160
333160
od hiš. št. 62
333180
od hiš. št. 31
333180
834950
od hiš. št. 6
834930
od hiš. št. 28
od hiš. št. 32
od hiš. št. 31
od hiš. št. 14
od hiš. št. 50
835070
od hiš. št. 26
835070
197080
835080
835080
835080
od hiš. št. 89
od hiš. št. 91
835080
835140
od hiš. št. 28
od hiš. št. 27
od hiš. št. 55
610390
od hiš. št. 42
od hiš. št. 50
610390
od hiš. št. 45
od hiš. št. 38
od hiš. št.
od hiš. št. 4a
od hiš. št. 230
od hiš. št. 41c
833380
265100
333150
833100

Vaneča
Vaneča
Moščanci
Moščanci
Moščanci
Moščanci
Kuštanovci
Kuštanovci
Kuštanovci
Kuštanovci
Kuštanovci
Kuštanovci
Kuštanovci
Kuštanovci
Kuštanovci
Kuštanovci
Kuštanovci
Kuštanovci
Kuštanovci
Kuštanovci
Kuštanovci–Dankovci
Dankovci
Dankovci
Kuštanovci
Mačkovci
Dankovci
Dankovci
Mačkovci
Mačkovci
Mačkovci
Mačkovci
Mačkovci
Otovci
Otovci
Otovci
Otovci
Otovci
Otovci
Otovci
Otovci
Otovci
Otovci
Otovci
Otovci–Vidonci
Otovci
Otovci
Otovci
Otovci
Otovci
Dolina
Bokrači
Puconci
Brezovci
Brezovci
Sebeb–Vaneča (Divji Gaj)
Otovci–Stanjevci
Strukovci

R 232
834210
834790
R 232
R 232
R 232
333170
333170
333170
333170
109130
834850
333160
333170
333160
834910
333180
834910
333170
834930
R 232
R 232
834950
333180
R 232
R 232
R 232
R 232
R 232
835040
835070
R 232
333150
197080
835080
197080
835110
835110
333150
835080
333150
835160
610390
197080
835220
835200
835190
835220
835190
265090
834600
R 715
269020
R 715
R 232
109170
R 715

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

Dolžina
(v m)

Namen
uporabe

1135
467
167
80
1410
1150
206
392
872
300
1307
275
340
350
250
1105
890
186
2333
150
3510
207
112
476
90
80
35
597
410
137
235
625
2325
543
512
1320
195
65
266
84
448
150
220
2860
550
547
527
164
310
155
285
997
228
214
1298
918
430

Preostala dolžina
ceste v sosednji
občini (v m)

1300, M. Toplice
1644, G. Petrovci
328, Cankova–Tišina

8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 34404-13/98
Puconci, dne 14. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Puconci
Branko Drvarič l. r.
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RIBNICA
3427.

Odlok o odcepitvi naselja Travna gora od
naselja Ravni dol v Občini Ribnica

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86 in
Uradni list RS, št. 8/90) in pravilnika o določanju imen
naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni
list RS, št. 11/80, odločba US in Uradni list RS, št. 58/92)
ter 21. člena statuta Občine Ribnica (Uradni list RS,
št. 44/95, 41/96) je Občinski svet občine Ribnica na
30. redni seji dne 2. 7. 1998 sprejel

ODLOK
o odcepitvi naselja Travna gora od naselja Ravni
dol v Občini Ribnica
1. člen
Od naselja Ravni dol se odcepi naselje Travna gora.
2. člen
Naselje Travna gora zajema prostorski okoliš 0050 in
0134.
3. člen
Kartografski prikaz novega stanja je sestavni del odloka
in je razviden iz kartografskega prikaza Registra prostorskih
enot, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije,
Območna geodetska uprava Ljubljana – izpostava Kočevje.
4. člen
Območna geodetska uprava Ljubljana – izpostava Kočevje bo skladno s tem odlokom izvedla spremembo preimenovanja v vseh uradno vodenih evidencah.

Št.

ODLOK
o odcepitvi naselja Male Vinice od naselja Vinice
v Občini Ribnica
1. člen
Od naselja Vinice se odcepi naselje Male Vinice.
2. člen
Meja med novo nastalim naseljem poteka od parc. št.
1874/1 po meji k.o. Vinice do meje med parcelno številko
1874/41 in 1874/40, preseka cesto s parc. št. 2264/4 in
poteka po trasi ceste 2269/6 do katastrske meje s k.o.
Zamostec.
3. člen
Kartografski prikaz novega stanja je sestavni del odloka
in je razviden iz kartografskega prikaza Registra prostorskih
enot, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije,
Območna geodetska uprava Ljubljana – izpostava Kočevje.
4. člen
Območna geodetska uprava Ljubljana – izpostava Kočevje bo skladno s tem odlokom izvedla spremembo preimenovanja v vseh uradno vodenih evidencah.
5. člen
Ko začne veljati ta odlok, se mora urediti označba
naselja po veljavnih predpisih.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01-352-15/97
Ribnica, dne 5. oktobra 1998.

5. člen
Ko začne veljati ta odlok, se mora urediti označba
naselja po veljavnih predpisih.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Ribnica
mag. Andrej Mate l. r.

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

ROGAŠKA SLATINA

Št. 01- 352-15/97
Ribnica, dne 5. oktobra 1998.

3429.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ribnica
mag. Andrej Mate l. r.

3428.

Odlok o odcepitvi naselja Male Vinice od naselja
Vinice v Občini Ribnica

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86 in
in Uradni list RS, št. 8/90) in pravilnika o določanju imen
naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni
list RS, št. 11/80, odločba US in Uradni list RS, št. 58/92)
ter 21. člena statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št.
44/95, 41/96) je Občinski svet občine Ribnica na
30. redni seji dne 2. 7. 1998 sprejel
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Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogaška
Slatina za leto 1998

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 45/97), 74. in 88. člena statuta
Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 48/95, 27/96
in 45/98), je Občinski svet občine Rogaška Slatina na
37. redni seji dne 30. 9. 1998 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Rogaška Slatina
za leto 1998
1. člen
S tem odlokom se spremeni 2. člen odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 1998 (Uradni list RS, št.
29/98) tako, da se glasi:
“Skupni prihodki proračuna Občine Rogaška Slatina za
leto 1998 znašajo 1.339,263.123 SIT in se namenijo:
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– za zagotovljeno porabo
– za sofinanciranje investicij
iz zagotovljene porabe
– za ostale namene v višini

Uradni list Republike Slovenije
500,475.000,

Št. 06202-0007-04/98
Rogaška Slatina, dne 30. septembra 1998.

46,500.000,
792,288.123.”

Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-0007-05/98
Rogaška Slatina, dne 30. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.

3430.

Odlok o dopolnitvah odloka o ureditvenem
načrtu za območje CZ1 v Rogaški Slatini

Na podlagi 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), prvega odstavka 2. člena
zakona o planiranu in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter 19. člena statuta Občine Rogaška Slatina, je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 37. redni seji dne 30. 9. 1998 sprejel

ODLOK
o dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu
za območje CZ1 v Rogaški Slatini
1. člen
S tem odlokom se dopolnjuje odlok o ureditvenem
načrtu za območje CZ1 v Rogaški Slatini (Uradni list RS, št.
47/94) in ki je s statutarnim sklepom Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 37/95), opredeljen kot splošni akt
Občine Rogaška Slatina.

3431.

Na podlagi 4. in 26. člena zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) ter 19. člena statuta
Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 48/95, 27/96
in 45/98) je Občinski svet občine Rogaška Slatina, na
37. redni seji dne 30. 9. 1998 sprejel

ODLOK
o spremembah odloka o ravnanju s komunalnimi
odpadki na območju Občine Rogaška Slatina
1. člen
S tem odlokom se spreminja odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 1/98).
2. člen
V prvem odstavku 18. člena se besedilo “m2 uporabne stanovanjske površine” črta in nadomesti z besedilom:
“m3 ustvarjenih komunalnih odpadkov”.
V tretjem odstavku 18. člena se besedilo “m2 uporabne poslovne površine” črta in nadomesti z besedilom:
“m3 ustvarjenih komunalnih odpadkov”.
Črta se peti odstavek 18. člena.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-0007-03/98
Rogaška Slatina, dne 30. septembra 1998.

2. člen
V 3. členu se v 1. točki petega odstavka doda nova
peta alinea, ki glasi:
“– objekt št. 4 – poslovni objekt Območne obrtne
zbornice Šmarje pri Jelšah “
3. člen
V 4. členu se na koncu besedila
“– pogoji oblikovanja objektov ob Celjski cesti (promenadi)“ doda nova alinea, ki glasi:
“* objekt št. 4 – poslovni objekt Območne obrtne zbornice Šmarje pri Jelšah.
Tlorisni gabarit objekta je identičen z gabaritom obstoječe bencinske črpalke Petrola, vključno z nadkritim delom
objekta.
Višinski gabarit objekta predstavlja izgradnjo pritličja in
dveh etaž.”
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Odlok o spremembah odloka o ravnanju s
komunalnimi odpadki na območju Občine
Rogaška Slatina

Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.

3432.

Sklep o ukinitvi splošne rabe zemljišč

Na podlagi 19. člena statuta Občine Rogaška Slatina
(Uradni list RS, št. 48/95, 27/96 in 45/98) je Občinski
svet občine Rogaška Slatina na 37. redni seji dne 30. 9.
1998 sprejel naslednji

SKLEP
I
Zemljiščem s parc. št. 553/3, v izmeri 193 m2, 553/5,
v izmeri 278 m2, 553/7, v izmeri 114 m2, 553/8, v izmeri
123 m2, 553/9, v izmeri 13 m2 in 553/12, v izmeri 183 m2,
vse v vl. št. 103 in v k.o. Ratanska vas, se ukine splošna raba.

Uradni list Republike Slovenije
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-0007-12/98
Rogaška Slatina, dne 30. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.

3433.

Sklep o imenovanju v občinsko volilno komisijo

Na podlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95,
20/98) in 19. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni
list RS, št. 48/95, 27/96 in 45/98) je Občinski svet občine
Rogaška Slatina na 37. redni seji dne 30. 9. 1998 sprejel
naslednji

SKLEP
1
V Občinsko volilno komisijo občine Rogaška Slatina se
imenujejo:
za predsednika Milan Birsa, stan. Izletniška ul. 10,
Rogaška Slatina;
za namestnika predsednika Edvard Škornik, stan. Žibernik 32, Rogaška Slatina;
za člana Marjan Čuješ, stan. Brecljevo 16, Šmarje pri
Jelšah;
za namestnika člana Silva Zbil, stan. Sp. Sečovo 85 a,
Rogaška Slatina;
za člana Jože Križan, stan. Ul. XIV. divizije 30, Rogaška Slatina;
za namestnika člana Špela Sedminek, stan. Kidričeva
ul. 69, Rogaška Slatina;
za člana Snježana Kranjec, stan. Ul. Kozj. odreda 23,
Rogaška Slatina;
za namestnika člana Lucija Kidrič, stan. Sv. Florijan
109, Rogatec.
2
Občinska volilna komisija opravlja tudi delo volilnih komisij volilnih enot.
3
Sedež občinske volilne komisije je v prostorih Občine
Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-0007-01/98
Rogaška Slatina, dne 30. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.

Št.
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3434.

Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih
skupnosti in volilnih enot za volitve v svete
krajevnih skupnosti v Občini Rogatec

Na podlagi 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95), predlogov
svetov krajevnih skupnosti Rogatec, Donačka Gora in Dobovec in v skladu s 17. členom statuta Občine Rogatec
(Uradni list RS, št. 42/95) je Občinski svet občine Rogatec
na seji 29. 9. 1998 sprejel

ODLOK
o določitvi števila članov svetov krajevnih
skupnosti in volilnih enot za volitve v svete
krajevnih skupnosti v Občini Rogatec
1. člen
S tem odlokom se na predlog svetov krajevnih skupnosti Rogatec, Donačka Gora in Dobovec, določi število
članov svetov krajevnih skupnosti in volilne enote za redne volitve.
2. člen
Sveti krajevnih skupnosti imajo naslednje število članov:
1. Svet krajevne skupnosti Rogatec šteje devet članov;
2. Svet krajevne skupnosti Donačka Gora šteje sedem
članov;
3. Svet krajevne skupnosti Dobovec šteje pet članov.
3. člen
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Rogatec se
določijo tri volilne enote, kot sledi:
– 1. volilna enota zajema območje naselja Brezovec in
v naselju Rogatec območja naslednjih ulic: Celjska cesta,
Kocenova ulica, Lerchingerjeva ulica, Pot celjskih grofov,
Pot k ribniku in Strmolska ulica.
V 1. volilni enoti se volijo trije člani Sveta krajevne
skupnosti Rogatec.
– 2. volilna enota zajema območje naslednjih ulic v
naselju Rogatec: Ptujska cesta, Ob Sotli, Obrtniška ulica,
Slomškova ulica, Sončna ulica, Šorlijeva ulica, Ulica bratov
Šanda, Ulica Mersijev, Trg in Tuškova ulica.
V 2. volilni enoti se volijo trije člani Sveta krajevne
skupnosti Rogatec.
– 3. volilna enota zajema območje naslednjih ulic v
naselju Rogatec: Ceste, Hofmanova ulica, Maistrova ulica,
Rajska ulica, Steklarska ulica, Strma ulica, Trške gorce,
Tepešev graben, Vinska pot in Žahenberška cesta.
V 3. volilni enoti se volijo trije člani Sveta krajevne
skupnosti Rogatec.
4. člen
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Donačka
Gora se določijo tri volilne enote, in sicer:
– 1. volilna enota zajema območje naselij Donačka Gora in Sveti Jurij.
V 1. volilni enoti se volijo trije člani Sveta krajevne
skupnosti Donačka Gora.
– 2. volilna enota zajema območje naselja Tlak.
V 2. volilni enoti se volita dva člana Sveta krajevne
skupnosti Donačka Gora.
– 3. volilna enota zajema območje naselja Žahenberc.
V 3. volilni enoti se volita dva člana Sveta krajevne
skupnosti Donačka Gora.
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5. člen
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Dobovec se
določijo tri volilne enote, in sicer:
– 1. volilna enota zajema območje naselja Log.
V 1. volilni enoti se volita dva člana Sveta krajevne
skupnosti Dobovec.
– 2. volilna enota zajema območje naselja Dobovec.
V 2. volilni enoti se volita dva člana Sveta krajevne
skupnosti Dobovec.
– 3. volilna enota zajema območje naselja Trlično.
V 3. volilni enoti se voli en član Sveta krajevne skupnosti Dobovec.
6. člen
Z dnem, ko prične veljati ta odlok, preneha veljati odlok
o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za prve redne volitve v svete krajevnih skupnosti v
Občini Rogatec (Uradni list RS, št. 9/96)
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 006-08-1/98
Rogatec, dne 29. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogatec
Anton Roškar, dipl. inž. l. r.

Uradni list Republike Slovenije
kampanje v višini 60 tolarjev za dobljeni glas, pri čemer
skupni znesek povrnjenih sredstev ne sme preseči zneska
porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
IV
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župana, za katere je glasovalo najmanj 5 % od skupnega
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer
40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata
na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov
v višini 60 tolarjev za dobljeni glas le na podlagi dobljenih
glasov na ponovnem glasovanju.
V
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za
volitve v občinski svet ali za volitve župana, se na njegovo
zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Semič v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 006-07-01/98
Semič, dne 2. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Semič
Anton Malenšek, dipl. inž. l. r.

SEMIČ
3435.

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

SLOVENSKE KONJICE
Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) in 17. člena statuta Občine
Semič (Uradni list RS, št. 38/95 in 35/96) je Občinski svet
občine Semič na 39. redni seji dne 1. 10. 1998 sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Semič
I
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev
stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Semič.
II
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne
smejo preseči 60 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo
preseči 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v
občini. Če pride do ponovnega 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, kateri listam so pripadli mandati za svetnike v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne

3436.

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

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 61/97) in 13. člena statuta Občine Slovenske
Konjice (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine
Slovenske Konjice na seji dne 30. 9. 1998 sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Slovenske Konjice
1
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev
stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Slovenske Konjice.
2
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne
smejo preseči 60 tolarjev oziroma znesek, ki ga določa
zakon, na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo
preseči 40 tolarjev oziroma znesek, ki ga določa zakon, 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
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20 tolarjev oziroma za znesek, ki ga določa zakon, na posameznega volilnega upravičenca v občini.

Št.

Št. 801-3/98-9001
Slovenske Konjice, dne 30. septembra 1998.

3
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 oziroma zneska, ki
ga določa zakon, za dobljen glas, pri čemer skupni znesek
povrnjenih stroškov 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 upravičencev, ki so glasovali, in sicer
40 tolarjev oziroma znesek, ki ga določa zakon, za vsak
dobljen glas.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata
na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov
v višini 20 tolarjev oziroma zneska, ki ga določa zakon, za
dobljeni glas le na osnovi dobljenih glasov na ponovnem
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 Slovenske Konjice v roku 30 dni po predložitvi poročila
občinskemu svetu in računskemu sodišču.
6
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 00801-2/98-9001
Slovenske Konjice, dne 30. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Slovenske Konjice
Stane Frim, dipl. ek. l. r.
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Predsednik
Občinskega sveta
občine Slovenske Konjice
Stane Frim, dipl. ek. l. r.

ŠENTJERNEJ
3438.

Sklep o podaljšanju mandata občinski volilni
komisiji

Na podlagi 38. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 70/95) ter 17. člena statuta
Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski
svet občine Šentjernej na 38. seji dne 28. 9. 1998 sprejel

SKLEP
o podaljšanju mandata občinski volilni komisiji
1
Občinski volilni komisiji občine Šentjernej, imenovani
na seji republiške volilne komisije 11. 10. 1994, se podaljša mandat do konca volitev leta 1998.
2
Sedež občinske volilne komisije je v Šentjerneju, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej.
3
Franc Božič, rojen 1952, stanujoč Zapuže 4, Šentjernej, se razreši kot namestnika člana občinske volilne
komisije.
4
Slavko Franko, rojen 1948, stanujoč Orehovica 41,
Šentjernej, se imenuje za namestnika člana občinske volilne
komisije.
Št. 006-07-004/98
Šentjernej, dne 28. septembra 1998.

3437.

Sklep o imenovanju člana občinske volilne
komisije

Predsednik
Občinskega sveta
občine Šentjernej
Alojz Simončič l. r.

Na podlagi 38. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94 in 33/94) in na podlagi 13. člena
statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 34/95)
je Občinski svet občine Slovenske Konjice na seji dne
30. 9. 1998 sprejel

SKLEP

3439.

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

1
Za člana občinske volilne komisije se imenuje Srečko
Gorinšek, rojen 29. 1. 1964, stanujoč Dobrnež 11a, Slovenske Konjice.

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) in 17. člena statuta Občine
Šentjernej (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Šentjernej na 38. seji dne 28. 9. 1998 sprejel

2
Imenovanemu izteče mandat skupaj z iztekom mandata
občinske volilne komisije, ki je bila imenovana s strani republiške volilne komisije dne 11. 10. 1994.

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Šentjernej
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I
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev
stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Šentjernej.

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Škofja
Loka za leto 1997

II
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne
smejo preseči 60 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca 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 kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira, lahko poveča še za 20 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Škofja
Loka za leto 1997.

III
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za
svetnike, katerih listam so pripadli mandati za svetnike v
občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev za dobljen 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 upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer
40 tolarjev na 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 podlagi dobljenih
glasov na ponovnem glasovanju.
V
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za
volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo
zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Šentjernej v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

2. člen
Prihodki in odhodki proračuna, ki so bili doseženi in
razporejeni po bilanci proračuna občine za leto 1997
znašajo:
– prihodki:
prihodki občine – zag. poraba
930,302.892 SIT
drugi prihodki
422,369.589 SIT
zadolževanje
15,871.837 SIT
skupaj
1.368,544.318 SIT
– odhodki:
odhodki za delo organov
dotacije in subvencije
drugi odhodki
investicijski odhodki
skupaj

– presežek
4,057.052 SIT
Presežek prihodkov nad odhodki v višini
4,057.052 SIT se prenese v prihodke proračuna občine za
leto 1998.
3. člen
Sestavni del proračuna so sredstva rezervnega sklada
Občine Škofja Loka, ki za leto 1997 izkazuje naslednje
stanje:
– začetno stanje 1/1 1997
19 SIT
– prihodki
6.786.334 SIT
– odhodki
6.549.711 SIT
– nerazporejeno
236.642 SIT
Presežek prihodkov nad odhodki se prenese v rezervni
sklad občine za leto 1998.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 401-2/97
Škofja Loka, dne 24. septembra 1998.

Št. 006-07-005/98
Šentjernej, dne 28. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Šentjernej
Alojz Simončič l. r.

3441.
ŠKOFJA LOKA
3440.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Škofja Loka za leto 1997

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 78. člena statuta Občine Škofja
Loka (Uradni list RS, št. 37/95) je Občinski svet občine
Škofja Loka na 31. seji dne 24. 9. 1998 sprejel

346,120.564 SIT
480,680.020 SIT
85,748.792 SIT
451,937.890 SIT
1.364,487.266 SIT

Odlok o delnem povračilu stroškov za
organiziranje in financiranje volilne kampanje

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94, 17/97) ter 18. člena statuta Občine
Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95, 47/98) je Občinski
svet občine Škofja Loka na 31. seji dne 24. 9. 1998 sprejel

ODLOK
o delnem povračilu stroškov za organiziranje
in financiranje volilne kampanje

Uradni list Republike Slovenije

Št.
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1. člen
S tem odlokom se določajo kriteriji za delno povrnitev
stroškov volilne kampanje za volitve članov občinskega sveta in volitve županov v Občini Škofja Loka.

STATUTARNI SKLEP

2. člen
Organizatorji volilne kampanje, katerih listam kandidatov so pripadli mandati za člane Občinskega sveta občine
Škofja Loka, 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.

1. člen
S tem statutarnim sklepom se določi ime in območje
krajevnih skupnosti v Občini Škofja Loka ter število članov
sveta v posamezni krajevni skupnosti.

3. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župana Občine Škofja Loka, 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 20 tolarjev za vsak
dobljeni glas.
4. člen
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski
svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo
stroški volilne kampanje iz občinskega proračuna najkasneje v 30 dneh po sprejemu poročila o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo na občinskem svetu.
V primeru, da računsko sodišče na podlagi opravljene
revizije ugotovi nepravilnosti pri financiranju volilne kampanje, mora organizator volilne kampanje vrniti neopravičeno
pridobljena sredstva tistemu, ki mu je ta sredstva nakazal, in
sicer v roku 30 dni po objavi dokončnega poročila računskega sodišča.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 403-14/98
Škofja Loka, dne 24. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

II. IME IN OBMOČJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI
2. člen
Na območju Občine Škofja Loka so ustanovljene naslednje krajevne skupnosti, ki obsegajo območja naslednjih
naselij oziroma ulic:
Bukovica–Bukovščica: Tomaž nad Praprotnim, Praprotno, Spodnja Luša od h. št. 1–13, Stirpnik, Bukovica, Ševlje, Knape, Pozirno, Bukovščica, Strmica;
Godešič: Godešič;
Kamnitnik: Cesta talcev – del h. št. 4, 6, 6a, 10 in 12,
Demšarjeva cesta, Kamnitnik, Kidričeva cesta – del do h. št.
22, Koširjeva cesta, Ljubljanska cesta – del do h. št. 8,
Partizanska cesta, Potočnikova ulica, Sorška cesta, Stara
cesta, Suška cesta, Šolska ulica, Tavčarjeva ulica, Kapucinski trg – del h. št. 4, 6–9, Pod Plevno;
Lenart nad Lušo: Lenart nad Lušo, Rovte v Selški dolini, Spodnja Luša – del h. št. 14 dalje, Zgornja Luša;
Log: Brode, Bukov vrh nad Visokim, Gabrk, Gabrška
gora, Kovski vrh, Log nad Škofjo Loko, Na Logu, Valterski
vrh, Visoko pri Poljanah;
Reteče–Gorenja vas: Gorenja vas–Reteče, Reteče;
Stara Loka–Podlubnik: Binkelj, Crngrob, Križna gora,
Moškrin, Papirnica, Pevno, Stara Loka, Cesta talcev – del
razen h. št. 4, 6, 6a in 12, Groharjevo naselje, Podlubnik,
Trnje, Vešter, Virlog;
Sv. Duh: Dorfarje, Forme, Grenc, Sv. Duh, Virmaše;
Škofja Loka–Mesto: Sv. Andrej, Sv. Ožbolt, Podpulfrca, Puštal, Sv. Barbara, Blaževa ulica, Cankarjev trg, Grajska pot, Studenec, Fužinska, Klobovsova ulica, Kopališka
ulica, Mestni trg, Novi svet, Kapucinski trg – del razen h. št.
4, 6–9, Poljanska cesta, Spodnji trg, Vincarje;
Trata: Draga, Gosteče, Hosta, Lipica, Pungert, Trata,
Suha, Frankovo naselje, Hafnerjevo naselje, Kidričeva cesta – del od h. št. 23 dalje, Ljubljanska cesta – del od h. št.
9 dalje;
Zminec: Bodovlje, Breznica pod Lubnikom, Florjan nad
Zmincem, Gabrovo, Sv. Petra hrib, Sopotnica, Staniše, Zminec;
III. ŠTEVILO ČLANOV SVETA V POSAMEZNI KRAJEVNI
SKUPNOSTI

3442.

Statutarni sklep

Na podlagi 18. in 19.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS,
45/94 – odločba US RS, in Uradni list RS, št. 57/94,
14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odločba US RS, 9/96 – odločba US RS,
39/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US RS, in
Uradni list RS, št. 26/97, 70/97, 10/98) ter 18. člena
statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95,
47/98) je Občinski svet občine Škofja Loka na 31. seji dne
24. 9. 1998 sprejel naslednji

3. člen
Svet posamezne krajevne skupnosti šteje naslednje
število članov:
– Svet krajevne skupnosti Bukovica–Bukovščica šteje
deset članov;
– Svet krajevne skupnosti Godešič šteje sedem članov;
– Svet krajevne skupnosti Kamnitnik šteje enajst članov;
– Svet krajevne skupnosti Lenart nad Lušo šteje sedem članov;
– Svet krajevne skupnosti Log šteje sedem članov;
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– Svet krajevne skupnosti Reteče–Gorenja vas šteje
sedem članov;
– Svet krajevne skupnosti Stara Loka–Podlubnik šteje
enajst članov;
– Svet krajevne skupnosti Sv. Duh šteje devet članov;
– Svet krajevne skupnosti Škofja Loka–mesto šteje petnajst članov;
– Svet krajevne skupnosti Trata šteje petnajst članov;
– Svet krajevne skupnosti Zminec šteje sedem članov.

Uradni list Republike Slovenije
III
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem
listu RS.
Št. 008-4/98
Škofja Loka, dne 24. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

IV. KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta statutarni sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 013-1/95
Škofja Loka, dne 24. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

3443.

3444.

Sklep o prenehanju javnega dobra

Na podlagi 51. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 –
odločba US, in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 –
odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba
US, 44/96 – odločba US, in Uradni list RS, št. 26/97,
70/97 in 10/98) in 70. člena statuta Občine Škofja Loka
(Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98), je Občinski svet občine Škofja Loka na 31. redni seji dne 24. 9. 1998 sprejel

SKLEP
o prenehanju javnega dobra
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
Občine Škofja Loka

Na podlagi 38. in 35. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95) in
18. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS,
št. 37/95, 47/98) je Občinski svet občine Škofja Loka na
31. redni seji dne 24. 9. 1998 sprejel

Zemljišče s parc. št. 1391/4 – neplodno, vl. št. XIII
k.o. Stari dvor v izmeri 217 m2, preneha biti javno dobro in
se izvzame iz javne rabe, vpiše v nov vložek iste k.o., pri
njem pa lastninska pravica za Občino Škofja Loka.
Št. 465-8/98
Škofja Loka, dne 24. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

SKLEP
o imenovanju občinske volilne komisije Občine
Škofja Loka
I
V občinsko volilno komisijo Občine Škofja Loka se
imenujejo:
– za predsednika: Peter Osolnik, roj. 1938, Suha 16,
Škofja Loka,
– za namestnico predsednika: Majda Urh, roj. 1954,
Virmaše 209, Škofja Loka,
za članico: Maša Primožič, roj. 1972, Podlubnik 156,
Škofja Loka,
– za namestnico: Mara Jelovšek, roj. 1934, Podlubnik
20, Škofja Loka,
– za člana: Vladimir Vendramin, roj. 1932, Suha 34,
Škofja Loka,
– za namestnico: Andreja Jelovčan, roj. 1958, Na
Logu 14 b, Škofja Loka,
– za članico: Helena Leben, roj. 1929, Vincarje 4,
Škofja Loka,
– za namestnico: Marija Kordeš, roj. 1952, Mestni trg
9, Škofja Loka.
II
Sedež občinske volilne komisije je v prostorih Občine
Škofja Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka.

ŠMARJE PRI JELŠAH
3445.

Sklep o določitvi cene programov za predšolsko
vzgojo v otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah

Na podlagi 30., 31. in 32. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96) , 3. člena in drugega odstavka 7. člena
pravilnika o plačilih staršev ter 18. člena statuta Občine
Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 34/95, 17/96 in
48/98), je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na seji
dne 1. 10. 1998 sprejel

SKLEP
o določitvi cene programov za predšolsko vzgojo
v otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah
I
Cene vzgojno-varstvenih programov v Otroškem vrtcu
Šmarje pri Jelšah znašajo od 1. 9. 1998 dalje mesečno na
otroka:

Uradni list Republike Slovenije
1. dnevni program za otroke prvega
starostnega obdobja
2. dnevni program za otroke drugega
starostnega obdobja

Št.

42.510 SIT
37.480 SIT

II
Višina plačila staršev se določi na osnovi pravilnika o
plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS,
št. 44/96).
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja od 1. 9. 1998 dalje.
Št. 06202-70/98
Šmarje pri Jelšah, dne 2. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Šmarje pri Jelšah
Stanko Javornik l. r.

3446.

RAZPISUJEM
redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti
na območju Občine Tržič
1
Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Bistrica pri
Tržiču, Brezje pri Tržiču, Jelendol, Kovor, Križe, Leše, Lom
pod Storžičem, Podljubelj, Pristava, Ravne, Sebenje, Senično in Tržič-mesto bodo v nedeljo, 22. novembra 1998.
2
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje 9. oktober 1998.
3
Za izvedbo volitev skrbijo občinska volilna komisija in
volilne komisije krajevnih skupnosti.
Št. 008-03/98-02
Tržič, dne 2. septembra 1998.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 18. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah
(Uradni list RS, št. 34/95, 17/96 in 48/98) je Občinski
svet občine Šmarje pri Jelšah na seji dne 1. 10. 1998
sprejel

SKLEP
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1
Ukine se status zemljišča v splošni rabi na parc.
št. 1398/12, vl. št. 487, k.o. Tinsko, v izmeri 214 m2.
Na navedeni parceli pridobi lastninsko pravico Občina
Šmarje pri Jelšah.
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-71/98
Šmarje pri Jelšah, dne 2. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Šmarje pri Jelšah
Stanko Javornik l. r.

TRŽIČ
3447.
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Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih
skupnosti na območju Občine Tržič

Na podlagi 110. in 111. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95,
70/95 in 20/98) in 8. člena statuta Občine Tržič (Uradni list
RS, št. 41/95 in 33/97)

VIDEM
3448.

Spremembe in dopolnitve odloka o določitvi
enot in števila članov sveta krajevnih skupnosti v
Občini Videm

Na podlagi 19. člena zakona o loklani samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/96, 26/97, 70/97
in 10/98) ter 19. člena statuta Občine Videm (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 11/95, Uradni list RS, št.
23/97 in 49/98) je svet Občine Videm na seji dne 29. 9.
1998 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
ODLOKA
o določitvi enot in števila članov sveta krajevnih
skupnosti v Občini Videm
1. člen
V odloku o določitvi enot in števila članov krajevnih
skupnosti v Občini Videm (Uradni list RS, št. 63/98 z dne
18. 9. 1998 se prva, druga, tretja, peta in sedma alinea
2. člena spremenijo in dopolnijo, tako da glasijo:
»– Krajevna skupnost Videm pri Ptuju
Svet krajevne skupnosti ima sedem članov. V krajevni
skupnosti se določi 6 volilnih enot.
1. Volilna enota obsega naselja: Videm pri Ptuju in del
Dravinjskega vrha (od hišne številke 1 do 3/d in od 55 do
vključno 74) in se volita dva člana.
2. Volilna enota obsega naselje Dravinjski vrh od hišne
št. 4 do 12/b in del naselja Majski vrh (hišna št. 29/a) in se
voli en član sveta.
3. Volilna enota obsega naselje Šturmovci in se voli
en član.
4. Volilna enota obsega naselje Ljubstava in se voli
en član.
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5. Volilna enota obsega naselje Majski vrh (od hišne
številke 8 do 45, brez hišne številke 29/a) in se voli en član.
6. Volilna enota obsega naselje Dravinsjki vrh (od hišne
št. 13 do 54) in se voli en član.
Krajevna skupnost Sela
Svet krajevne skupnosti ima pet članov. V krajevni skupnosti se določi 5 volilnih enot.
1. Volilna enota obsega naselje Sela in se voli en član.
2. Volilna enota obsega naselje Trnovec in se voli
en član.
3. Volilna enota obsega naselje Barislovci in se voli
en član.
4. Volilna enota obsega del naselja Zgornja pristava od
hišne št. 39 do 53 in se voli en član.
5. Volilna enota obsega del naselja Popovci od hišne
št. 17 do vključno 30 in se voli in član.
Krajevna skupnost Dolena
Svet krajevne skupnosti Dolena ima pet članov sveta.
V krajevni skupnosti se določijo 3 volilne enote.
1. Volilna enota obsega naselje Dolena in se volita dva
člana.
2. Volilna enota obsega del naselja Zgornja Pristava od
hišne št. 1 do vključno 38 in se volita dva člana.
3. Volilna enota obsega del naselja Popovci od hišne
št. 1 do vključno 16 in se voli en član.
Krajevna skupnost Tržec
Svet krajevne skupnosti Tržec ina pet članov sveta.
V krajevni skupnosti se določita 2 volilni enoti.
1. Volilna enota obsega naselje Jurovci in se volita
dva člana.
2. Volilna enota obsega naselje Tržec in del naselja
Majski vrh (od hišne številke 1 do 7) in se volijo trije člani.
Krajevna skupnost Soviče–Dravci–Vareja
Krajevna skupnost ima pet članov sveta. V krajevni
skupnosti so določene 3 volilne enote.
1. Volilna enota obsega naselje Soviče in se volita
dva člana.
2. Volilna enota obsega naselje Dravci in se voli
en član.
3. Volilna enota obsega naselje Vareja in se volita dva
člana.«
2. člen
Vsi ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni.
3. člen
Spremembe in dopolnitve odloka začno veljati takoj,
objavijo pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 015-01-10/98
Videm, dne 29. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Videm
Friderik Bračič l. r.

Uradni list Republike Slovenije

3449.

Sklep o spremembi sestave Občinske volilne
komisije občine Videm

Na podlagi 38.člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93 in 33/94) in 19. člena statuta Občine
Videm (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 11/95, Uradni list RS, št. 23/97 in 49/98) je svet Občine Videm na 39.
redni seji z dne 29. 9. 1998 sprejel

SKLEP
o spremembi sestave Občinske volilne komisije
občine Videm
I
Razreši se:
– članica Občinske volilne komisije občine Videm Marija Drevenšek, roj. 23. 1. 1960, stanujoča Sedlašek 3/a
Podlehnik.
II
Imenuje se:
– članica občinske volilne komisije občine Videm Vida
Vidovič, roj. 6. 6. 1970, stanujoča Lancova vas 54.
III
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-01-8/98
Videm, dne 29. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Videm
Friderik Bračič l. r.

3450.

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

Na podlagi 24.člena zakona o lokalni volilni kampanji
(Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) in 19. člena statuta
Občine Videm (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št.
11/95, Uradni list RS, št. 23/97 in 49/98) je Občinski svet
občine Videm na seji dne 29. 9. 1998 sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Videm
1
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev
stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Videm.
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.

Uradni list Republike Slovenije
3
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člana občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za
člane v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev za dobljen glas, pri
čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči
zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila 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 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 dobljen glas le na osnovi dobljenih
glasov na ponovnem glasovanju.
5
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za
volitve v občinski svet ali volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine
Videm v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu
svetu in računskemu sodišču.
6
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-05-1/98
Videm, dne 29. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Videm
Friderik Bračič l. r.
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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 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 dobljen glas, pri
čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči
zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in revizijskega poročila računskega sodišča.
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 oddanih glasov, in sicer 40 tolarjev za vsak dobljen
glas.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata
na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov
v višini 20 tolarjev za dobljen glas le na osnovi dobljenih
glasov na ponovnem 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 Zreče v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu
svetu oziroma po objavi dokončnega poročila računskega
sodišča.
6
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 006-07-01/98
Zreče, dne 28. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Zreče
Gorazd Korošec, dipl. ek. l. r.

ZREČE
3451.

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

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) in 20. člena statuta Občine
Zreče (Uradni list RS, št. 30/95, 48/95, 1/98, 53/98) je
Občinski svet občine Zreče na seji dne 28. 9. 1998 sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Zreče
1
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev
stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Zreče.
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

VLADA
3452.

Uredba o načinu oblikovanja cen komunalnih
storitev

Na podlagi 5. člena zakona o cenah (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) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev
1. člen
Cene proizvodov in storitev, ki so razvrščene po standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94,
3/95, 33/95 in 15/96) v podrazredih:
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– 41.000
– 90.001
– 90.002

zbiranje, čiščenje in distribucija vode,
zbiranje in odvoz odpadkov,
dejavnosti deponij, sežiganje
in drugi načini odstranjevanja trdnih
odpadkov,
– 90.004 kanalizacije in delovanje čistilnih naprav,
ki so bile oblikovane skladno s predpisi in uporabljene
na tržišču na dan uveljavitve te uredbe, se določijo kot
najvišje.
2. člen
Pravne in fizične osebe, ki proizvajajo proizvode in
opravljajo storitve, navedene v 1. členu (v nadaljnjem besedilu: zavezanci), ki so v času veljavnosti uredbe o načinu
oblikovanja cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 9/98)
z zahtevkom Vladi Republike Slovenije predlagali odreditev
višje stopnje povišanja cen, lahko povišajo cene v času
veljavnosti te uredbe v skladu s sprejetim sklepom Vlade
Republike Slovenije.
3. člen
Zavezanec lahko v primeru, če ugotavlja, da cene,
oblikovane na podlagi prejšnjega člena, ne pokrivajo stroškov enostavne reprodukcije z zahtevkom predlaga Vladi Republike Slovenije, da odredi višjo stopnjo povečanja cen.
Zahtevek se vloži na upravno enoto, na območju katere
zavezanec opravlja dejavnost. Upravna enota zahtevek,
opremljen z mnenjem posreduje na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, Ljubljana, Kotnikova 5. Ministrstvo za
ekonomske odnose in razvoj pridobi mnenje župana občine, na območju katere se opravlja dejavnost in pripravi
predlog Vladi Republike Slovenije za odreditev višje stopnje
povišanja cen.
Zahtevku morajo biti priloženi naslednji podatki:
– ustrezen predpis o določitvi opravljanja storitve kot
javne službe, z navedbo občin na območju katerih se posamezna storitev opravlja,
– ime in sedež zavezanca z navedbo dejavnosti, za
katero je zavezanec registriran in matično številko iz poslovnega registra,
– pogodbo o izdaji koncesije v primeru, da je zavezanec koncesionar,
– cene po vrstah storitev in vrstah porabnikov, ter povprečno ceno namenjeno pokrivanju stroškov enostavne reprodukcije, ki se uporablja na dan vložitve zahtevka in odstotek povečanja teh cen v letih 1996, 1997 in 1998,
– predlagane cene po vrstah storitev in vrstah porabnikov ter povprečno ceno namenjeno pokrivanju stroškov enostavne reprodukcije, za katero se vlaga zahtevek, z datumom predvidene uveljavitve,
– ceno in elemente te cene po vrstah storitev, ki jo
plačajo posamezne vrste porabnikov, to je ceno, ki vključuje
tudi razne prispevke in takse,
– pregled fizičnega obsega opravljene posamezne vrste storitve za posamezne vrste porabnikov za leti 1997 in
obdobje januar–september 1998,
– predlog prihodkov in stroškov ter njihovo strukturo za
storitev, za katero se vlaga zahtevek za leto 1997 in obdobje
od januarja do septembra 1998. Pregled stroškov naj zajema naslednje strukturne elemente z obrazložitvijo:
1. neposredni stroški:
– strošek električne energije,
– strošek pogonskega goriva,
– drugi stroški materiala,
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– strošek storitev,
– strošek dela,
– neposredni stroški prodaje,
– drugi neposredni stroški;
2. posredni proizvajalni stroški:
– amortizacija,
– investicijsko vzdrževanje,
– drugi posredni proizvajalni stroški;
3. splošni stroški:
– posredni stroški nabave,
– posredni stroški uprave,
– posredni stroški prodaje,
– posredni stroški obresti;
4. dobiček.
– navedbo vseh ostalih storitev, ki jih podjetje opravlja
kot gospodarska javna služba,
– bilanco uspeha in bilanco stanja za leti 1996 in 1997
za podjetje kot celoto.
4. člen
Če upravna enota ugotovi, da zahtevek ni popoln, o
tem obvesti zavezanca.
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj lahko zahteva tudi dodatne podatke, če oceni, da so ti potrebni za
pripravo predloga Vladi Republike Slovenije.
Zavezanec mora na način in v roku, ki ga določa upravna enota, ali Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
zahtevek dopolniti, sicer se šteje, da zahtevek ni bil vložen.
5. člen
Za storitev dejavnosti kanalizacije in delovanja čistilnih
naprav, ki se bo na nekem območju opravljala prvič, se cena
lahko oblikuje tako, da ne presega ravni cene, ki je na
nekem območju že uporabljena na tržišču za enako storitev
in vrsto uporabnika, opravljeno s podobno ali enako tehnologijo.
Najmanj petnajst dni pred uveljavitvijo cene komunalne
storitve iz prejšnjega odstavka morajo zavezanci o tem obvestiti Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj ter Ministrstvo za okolje in prostor.
Obvestilo mora vsebovati:
– naziv in firmo zavezanca,
– območje, na katerem se bo storitev izvajala,
– mnenje župana občine na območju katere se bo
storitev izvajala,
– razčlenitev predvidenih stroškov za opravljeno storitev,
– opis tehnologije opravljanja storitve,
– datum predvidenega pričetka opravljanja storitve,
– raven cene storitve z navedbo primerljive cene za
enako storitev, ki se na tržišču že uporablja ter navedbo
območja, na katerem se ta storitev opravlja.
Zavezanec lahko prične uporabljati ceno za navedeno
storitev po pridobitvi pozitivnega mnenja Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj. Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj lahko izda mnenje le na podlagi predhodno
pridobljenega mnenja Ministrstva za okolje in prostor.
6. člen
Zavezanec, ki opravlja storitve dejavnosti zbiranja in
odvoza odpadkov in dejavnosti deponij, sežiganja in drugih
načinov odstranjevanja trdnih odpadkov lahko oblikuje cene
storitve na način, kot to določajo predpisani standardi in
navodilo o metodologiji za oblikovanje cen obveznih lokalnih
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javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja
ostankov komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: metodologija).
Tako oblikovano ceno zavezanec posreduje občini, na
območju katere opravlja storitev navedene dejavnosti. Občina tako oblikovan predlog cene posreduje na Ministrstvo za
ekonomske odnose in razvoj, Ljubljana, Kotnikova 5.
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj bo na podlagi predhodno pridobljenega mnenja strokovne medresorske komisije, imenovane s strani državnih sekretarjev, pristojnih za področje nadzora cen in za področje gospodarskih javnih služb varstva okolja, posredovalo mnenje k predlagani ceni.
Ceno storitve bo občina lahko oblikovala in uporabljala
na način, kot bo navedeno v mnenju Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj.
7. člen
Predlogu občine, navedenemu v predhodnem členu,
morajo biti priloženi naslednji podatki:
– pogodba o izdaji koncesije v primeru, da je zavezanec koncesionar,
– opis obstoječega načina in obsega opravljanja storitev dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov in dejavnosti
deponij, sežiganja in drugih načinov odstranjevanja trdnih
odpadkov na območju občine,
– cene po vrstah storitev in vrstah uporabnikov ter poprečno ceno izraženo v kg ali m3, ki se uporablja na dan
vložitve predloga,
– letni fizični obseg opravljene storitve, izražen v kg ali
m3 za leti 1997 in 1998 ter načrtovan obseg za leto 1998,
– izračun in obrazložitev kalkulativnih elementov poprečne lastne cene na način, kot ga predvideva 4. člen
metodologije na dan vložitve predloga. Izračun naj zajema
elemente dejanskih stroškov za leto 1997, ter za leti 1998
in 1999 po dejanskih in ocenjenih stroških, odvisno od
datuma vložitve predloga,
– predlagane cene po vrstah storitev in vrstah uporabnikov z ozirom na predlagano poprečno lastno ceno, upoštevajoč letni fizični obseg opravljene storitve po vrstah uporabnikov,
– program predvidenih investicijskih del na področju
dejavnosti, kolikor je ta načrtovan ali se že izvaja. V tem
primeru je potrebno prikazati tudi izračun kalkulativnih elementov poprečne upravičene cene.

Št.

3453.

Št. 383-01/98-3
Ljubljana, dne 8. oktobra 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
dodatnem premoženju, ki se preda
pooblaščenim investicijskim družbam za
lastniške certifikate

Na podlagi prvega odstavka 52. člena zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Uradni list RS, št. 30/98) in
21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o dodatnem premoženju, ki se preda
pooblaščenim investicijskim družbam
za lastniške certifikate
1. člen
V odloku o dodatnem premoženju, ki se preda pooblaščenim investicijskim družbam za lastniške certifikate
(Uradni list RS, št. 56/98) se 5. člen dopolni, tako da se za
drugim doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
‘Vrednost premoženja, na seznam iz prvega odstavka
tega člena uvrščenega javnega podjetja Slovenske železnice, d.d., se izračuna tako, da se od vrednosti premoženja,
ugotovljenega iz konsolidirane bilance, odračuna vrednost
železniške infrastrukture. Tako vrednost premoženja določenega skladno z odstotnim deležem, določenim v seznamu iz prvega odstavka tega člena, ki se preda pooblaščenim investicijskim družbam, predstavlja premoženje prometne dejavnosti zadevnega podjetja. Ugotovitveni sklep o
vrednosti premoženja iz tega odstavka izda minister za
promet in zveze.’
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 301-03/98-4
Ljubljana, dne 1. oktobra 1998.
Vlada Republike Slovenije

8. člen
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj lahko zahteva na željo strokovne komisije tudi dodatne podatke, če
oceni, da so ti potrebni za pripravo ustreznega mnenja.
9. člen
Ta uredba začne veljati 10. oktobra 1998.
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Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

3454.

Odločba o dopolnitvi odločbe o seznamu mamil

Na podlagi drugega odstavka 3. člena zakona o proizvodnji in prometu mamil (Uradni list SFRJ, št. 55/78
in 58/85), v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za
izvedbo ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti
Republike Slovenije (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) izdaja Vlada
Republike Slovenije
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ODLOČBO
o dopolnitvi odločbe o seznamu mamil

1
V odločbi o seznamu mamil (Uradni list RS, št. 5/98)
se 1. točka dopolni z naslednjimi zaporednimi številkami:
230.
231.

Aminoreks
Brotizolam

232.
233.

Etriptamin
Mezokarb

234.

Metkatinon

2-amino-5-fenil-2-oksazolin
2-bromo-4-(o-klorfenil)
-9-metil-6H-tieno[3,2-f]-striazolo [4,3-a] [1,4] diazepin
3-(2-aminobutil) indol
3-(α-metilfenetil)-N(fenilkarbamoil) sidnon imin
2-(metilamino)-1-fenilpropan1-on

2
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 515-05/97-2
Ljubljana, dne 1. oktobra 1998.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

MINISTRSTVA
3455.

Navodilo o pripravljanju in izdajanju tehničnih
specifikacij za javne ceste

Na podlagi tretjega odstavka 7. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 99. člena zakona o
upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odločba US in
29/95) izdaja minister za promet in zveze

NAVODILO
o pripravljanju in izdajanju tehničnih specifikacij
za javne ceste
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
To navodilo ureja postopek pripravljanja in izdajanja
tehničnih specifikacij za javne ceste (v nadaljnjem besedilu:
TSC) in določa pravila za:
– imenovanje in delo tehničnih odborov za pripravo
TSC (v nadaljnjem besedilu: tehnični odbori);
– pripravljanje, izdajanje in objavljanje TSC;
– razvrstitev tehničnih specifikacij v tematska poglavja
in način njihovega označevanja;
– način dela tehničnih odborov, to je pripravljanje, sklicevanje in potekanje sej tehničnih odborov, naloge, pristojnosti in odgovornosti predsednika tehničnega odbora, članov tehničnega odbora in tehničnega sekretarja tehničnega
odbora v zvezi s pripravljanjem in izdajanjem TSC ter nagrajevanje opravljanja teh nalog;
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– poslovanje z dokumentacijo pri pripravi TSC;
– strokovno usklajevanje osnutkov in določitev predlogov TSC.
To navodilo se smiselno uporablja tudi za delovanje
stalnih in občasnih delovnih skupin, ki jih imenuje tehnični
odbor.
II. IMENOVANJE TEHNIČNIH ODBOROV
2. člen
Za pripravo besedil osnutkov in predlogov TSC se v
okviru Direkcije Republike Slovenije za ceste organizirajo
tehnični odbori za posamezna strokovna področja, v katera
so TSC tematsko razvrščene.
Tehnične odbore imenuje minister za promet in zveze
na predlog direktorja Direkcije Republike Slovenije za ceste.
V posamezen tehnični odbor minister za promet in
zveze imenuje njegovega predsednika ter najmanj štiri in
največ deset članov tehničnega odbora, tako da je skupno število članov tehničnega odbora liho. Hkrati določi
tehničnega sekretarja kot strokovnega delavca tehničnega odbora.
Mandat predsednika in članov tehničnega odbora traja
štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.
Za tehničnega sekretarja tehničnega odbora se imenuje strokovni delavec Direkcije Republike Slovenije za ceste.
V primeru, da Direkcija Republike Slovenije za ceste ne
more zagotoviti strokovnega delavca za delovno področje
tehničnega odbora, se lahko na njen predlog za tehničnega
sekretarja izjemoma imenuje drugega strokovnega delavca,
ki s takšnim imenovanjem soglaša.
Tehnični sekretar ni član tehničnega odbora in nima
pravice glasovanja na področju delovanja tehničnega odbora.
Sklep o imenovanju tehničnih odborov in določitvi njihovih tehničnih sekretarjev se dostavi vsem imenovanim in
Direkciji Republike Slovenije za ceste.
3. člen
Tehnični odbor lahko v soglasju z ministrom za promet
in zveze imenuje eno ali več stalnih ali občasnih delovnih
skupin za delo na ožjem področju delovanja tehničnega
odbora. Z imenovanjem se določi njenega predsednika, ki
mora biti član tehničnega odbora, ter najmanj dva in največ
šest članov, tako da je skupno število članov delovne skupine liho.
Člane delovnih skupin določijo tehnični odbori na podlagi neposrednega dogovora s strokovno usposobljenimi
kandidati oziroma na podlagi prijav zainteresiranih posameznikov za članstvo v delovnih skupinah po posameznih strokovnih področjih, v katera so TSC tematsko razvrščene.
Prijave zainteresiranih posameznikov zbirajo tehnični sekretarji tehničnih odborov.
4. člen
Spremembe v sestavi tehničnega odbora in stalne ali
občasne delovne skupine se opravijo po enakem postopku, kot je določen za imenovanje tehničnega odbora oziroma delovne skupine. Predlogi sprememb morajo biti obrazloženi.
Zamenjavo predsednika tehničnega odbora lahko predlaga direktor Direkcije Republike Slovenije za ceste.
Zamenjavo predsednika delovne skupine lahko predlagata predsednik tehničnega odbora ali direktor Direkcije
Republike Slovenije za ceste.
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Zamenjavo člana tehničnega odbora ali delovne skupine lahko predlaga predsednik tehničnega odbora ali delovne skupine.
V primeru, da se član tehničnega odbora zaporedoma
ni udeležil treh sej tehničnega odbora ali da se jih iz utemeljenih razlogov ne bo mogel udeleževati v nekem daljšem
časovnem obdobju, mora predsednik tehničnega odbora
predlagati njegovo zamenjavo z imenovanjem novega člana.
Ta določba se smiselno uporablja tudi za člane delovne
skupine.
Zamenjavo tehničnega sekretarja lahko predlaga tehnični odbor ali direktor Direkcije Republike Slovenije za
ceste.
Tehnični odbor preneha z delom, ko prenehajo razlogi
njegovega imenovanja ali če tako odloči minister za promet
in zveze.
Stalna ali občasna delovna skupina preneha z delom,
ko prenehajo razlogi njenega imenovanja ali če tako na
predlog njenega predsednika odloči tehnični odbor, ki jo je
imenoval, ali minister za promet in zveze, ki je dal soglasje k
njenemu imenovanju.
III. PRIPRAVLJANJE TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ
ZA JAVNE CESTE
5. člen
Predloge večletnih in letnih programov priprave TSC
izdelajo tehnični odbori vsak za svoje strokovno področje,
uskladijo pa njihovi predsedniki.
Usklajene programe skupaj s svojim strokovnim mnenjem Direkcija Republike Slovenije za ceste predloži v soglasje ministru za promet in zveze.
Program za naslednje leto mora biti ministru za promet
in zveze predložen v soglasje najkasneje do 15. septembra
v tekočem letu.
Letni program priprave TSC mora vsebovati najmanj
naslove posameznih TSC po njihovem prednostnem redu
priprave, utemeljitev njihove priprave, kratko vsebino po
predvidenih sklopih rešitev, nosilca priprave (tehnični odbor, stalna ali začasna delovna skupina), predlog način oddaje izdelave delovnega osnutka TSC, naravo uporabe posamezne TSC (neobvezna ali obvezna s predlaganim načinom določitve obvezne uporabe) ter predvidene stroške
njihove izdelave. Letni program priprave TSC se po posameznih TSC utemelji na obrazcu, ki je priložen temu navodilu in ki je sestavni del tega navodila.
Letnemu programu priprave TSC morajo biti priložene:
– izjave predsednikov tehničnih odborov, da bodo predlagane TSC urejale zgolj tiste tehnične zahteve, ki jih morajo
izpolnjevati postopek, izdelek ali storitev v zvezi s planiranjem, projektiranjem, graditvijo in vzdrževanjem javnih cest,
ki v Republiki Sloveniji niso urejene s tehničnimi in drugimi
predpisi ali standardi;
– izjave predsednikov tehničnih odborov, da so bili
predlogi za pripravo TSC, ki se bodo nanašale na graditev
cest (projektiranje cest, gradnja novih cest, rekonstrukcija
cest), v skladu z določbo tretjega odstavka 7. člena zakona
o javnih cestah predhodno usklajeni s pristojnim ministrstvom;
– izjava direktorja Direkcije Republike Slovenije za ceste, da so programi vrednostno usklajeni s predvidenimi
finančnimi sredstvi za kritje stroškov priprave TSC iz sredstev, določenih v skladu z drugim odstavkom 21. člena
zakona o javnih cestah v predlogu njenega proračuna.
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6. člen
Pobudo za pripravo posamezne TSC lahko da katerakoli pravna ali fizična oseba. Pobuda mora biti dana na
priloženem obrazcu k temu navodilu, naslovi pa se na Direkcijo Republike Slovenije za ceste. Tehnični sekretar tehničnega odbora, na delovno področje katerega se pobuda
nanaša, lahko od njenega predlagatelja zahteva dopolnitev
pobude, če ta ne obsega utemeljitve njene priprave, kratke
vsebine po predvidenih sklopih rešitev in narave njene uporabe. Pobudi se lahko priloži delovni osnutek TSC.
Ustrezno utemeljene pobude mora na predlog tehničnega sekretarja obravnavati tehnični odbor na svoji prvi seji
po njenem prejemu in najkasneje v roku 30 dni po seji
obvestiti predlagatelja o sprejetih sklepih k pobudi.
Sprejete pobude iz prejšnjega odstavka uvrsti tehnični
odbor v predlog sprememb in dopolnitev večletnega programa priprave TSC, h katerim mora pridobiti soglasje ministra
za promet in zveze po postopku iz prejšnjega člena tega
navodila.
Zavrnitev pobude mora tehnični odbor obrazložiti in jo
predlagati v presojo Direkciji Republike Slovenije za ceste.
Ta jo skupaj s svojim strokovnim stališčem predloži v mnenje
ministru za promet in zveze, ki o njej dokončno odloči. O
končni odločitvi ministra za promet in zveze obvesti predlagatelja pobude tehnični sekretar tehničnega odbora, ki je
pobudo obravnaval.
V primerih, ko se pobuda nanaša na delovno področje
večih tehničnih odborov, skrbi za usklajeno izvedbo nalog iz
prejšnjih odstavkov tega člena tehnični sekretar tehničnega
odbora, na delovno področje katerega se pobuda pretežno
nanaša.
7. člen
Predsednik tehničnega odbora lahko predlaga, da se
zaradi nujnosti priprave posameznih TSC spremeni ali dopolni letni program njihove priprave. K predlogu sprememb
in dopolnitev letnega programa se mora pridobiti soglasje
ministra za promet in zveze po postopku iz 5. člena tega
navodila.
8. člen
Izdelava delovnih osnutkov TSC, katerih priprava je
določena z letnim programom iz 5. člena tega navodila, se
lahko odda po pogodbi v skladu s predpisi o javnih naročilih.
Postopek oddaje izdelave delovnih osnutkov TSC vodi in
pogodbe za njihovo izdelavo sklepa Direkcija Republike Slovenije za ceste.
9. člen
Besedilo delovnega osnutka TSC obravnava tehnični
odbor in ga, če je izdelan v skladu z zasnovo vsebine TSC iz
programa njene priprave, in če s tem soglaša večina članov
tehničnega odbora, določi kot osnutek TSC. Hkrati tehnični
odbor sprejme sklep o začetku in času trajanja postopka
njegove strokovne obravnave. Rok za zbiranje pismenih pripomb ne sme biti krajši od 30 dni od dne sprejema tega
sklepa.
O sklepu iz prejšnjega odstavka tehnični sekretar tehničnega odbora najkasneje v roku 15 dni po njegovem
sprejetju obvesti ministra za promet in zveze ter ministra,
pristojnega za graditev, če je izdaja TSC vezana na njegovo
soglasje. Obvestilu priloži en izvod osnutka TSC.
Če tehnični odbor sklene, da besedilo delovnega osnutka TSC ni izdelano v skladu z zasnovo vsebine iz programa njene priprave in da ga zato ne more določiti kot besedilo osnutka TSC, tehnični sekretar tehničnega odbora o tem
v roku 5 dni po sprejetju takega sklepa obvesti direktorja
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Direkcije Republike Slovenije za ceste. V sklepu tehničnega
odbora morajo biti obrazloženi razlogi za zavrnitev delovnega osnutka TSC in predlog zahtev izdelovalcu delovnega
osnutka TSC za njegovo dopolnitev.
10. člen
Enotno evidenco sklepov tehničnih odborov o določitvi
osnutkov TSC, rokih njihove strokovne obravnave in imenih
ter naslovih tehničnih sekretarjev tehničnih odborov, ki zbirajo pismene pripombe k osnutkom TSC, vodi Direkcija
Republike Slovenije za ceste. Podatke iz te evidence in
posamezne osnutke TSC posreduje Direkcija Republike Slovenije za ceste pravnim in fizičnim osebam, ki želijo sodelovati v postopku njihove strokovne obravnave, brezplačno.
Direkcija Republike Slovenije za ceste lahko pošlje
osnutek TSC v strokovno mnenje pravni ali fizični osebi, ki ni
sodelovala pri izdelavi njenega delovnega osnutka ali ni član
tehničnega odbora. V primeru zahtevnih tehničnih rešitev
lahko Direkcija Republike Slovenije za ceste naroči tudi
izdelavo strokovnega mnenja k osnutku TSC.
11. člen
Prejete pripombe na osnutek TSC obravnava tehnični
odbor tako, da vsako od njih sprejme ali zavrne. Sklep o
zavrnitvi pripombe mora biti obrazložen.
Po sprejetju odločitev k pripombam na osnutek TSC
tehnični odbor oblikuje njen predlog in ga po opravljenem
lektoriranju potrdi z večino glasov. Čistopis predloga TSC
podpiše predsednik tehničnega odbora.
Tehnični sekretar tehničnega odbor predloži Direkciji
Republike Slovenije za ceste dva izvoda podpisanega predloga TSC, ki ju skupaj s svojim strokovnim mnenjem pošlje v
soglasje ministru za promet in zveze. Z izdanim soglasjem
ministra za promet in zveze k predlogu TSC se šteje, da je ta
izdana.
En izvod podpisane TSC in soglasja ministra za promet
in zveze se takoj shrani v arhivu Direkcije Republike Slovenije za ceste, drugi pa v dokumentaciji tehničnega odbora, ki
je TSC pripravil.
Določbi tretjega in četrtega odstavka tega člena se
smiselno uporabljata tudi za predloge TSC, h katerim je
potrebno pridobiti tudi soglasje ministra, pristojnega za graditev.
12. člen
Spremembe in dopolnitve TSC se opravijo po enakem
postopku, kot je določen za njihovo izdajo. Enak postopek
velja tudi v primeru, da se s TSC prevzema tehnične rešitve
iz tujih predpisov za področje javnih cest ali da gre za obravnavo delovnega osnutka TSC, ki je bil priložen k pobudi iz
prvega odstavka 6. člena tega navodila.
IV. IZDAJANJE IN OBJAVLJANJE TEHNIČNIH
SPECIFIKACIJ ZA JAVNE CESTE
13. člen
Izdaja TSC se objavi v uradnem glasilu Urada za standardizacijo in meroslovje. Objava o izdaji TSC obsega naziv
tehničnega odbora, ki jo je pripravil, naslov TSC in njeno
oznako, datum podpisa soglasja ministra za promet in zveze
k TSC in naslov, na katerem jo zainteresirani lahko kupijo.
Stroške objav v uradnem glasilu USM krije Direkcija
Republike Slovenije za ceste.
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14. člen
Za tiskanje ali ponatis izdanih TSC ter njihovo prodajo
skrbi Direkcija Republike Slovenije za ceste.
Direkcija Republike Slovenije za ceste je dolžna tri
izvode izdane TSC brezplačno poslati Uradu Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje za potrebe njegove
datoteke.
TSC se tiskajo po sistemu registra tako, da se ob
spremembah in dopolnitvah TSC njeno osnovno besedilo
nadomesti ali dopolni s posameznimi stranmi tako, kot je to
določeno v 17. členu tega navodila.
Naklado in ceno posameznega izvoda TSC določi minister za promet in zveze na predlog Direkcije Republike
Slovenije za ceste.
Cena posameznega izvoda TSC se določi kot neprofitna in obsega sorazmeren del strošov njenega tiskanja in
dostave. Prihodki od prodaje TSC so prihodki proračuna
Republike Slovenije.
15. člen
Vsa dokumentacija v zvezi s pripravljanjem in izdajanjem TSC, ki obsega programe in pobude za njihovo pripravo in soglasja ministra za promet in zveze k njim, strokovne
podlage za pripravo TSC in delovne osnutke TSC, osnutke
TSC in pripombe iz njihove strokovne obravnave, zapisnike
sej tehničnih odborov in delovnih skupin, predloge in podpisana končna besedila TSC, mnenja Direkcije Republike
Slovenije za ceste in druga dokumentacija, mora biti zbrana
in arhivirana v Direkciji Republike Slovenije za ceste in je
njena last. Ureja in hrani jo tehnični sekretar tehničnega
odbora, če z navodilom ni drugače določeno.
Strokovno literaturo in drugo dokumentacijo, potrebno
za delovanje tehničnih odborov, zagotavlja Direkcija Republike Slovenije za ceste. Dokumentacija se sestoji predvsem
iz domačih in tujih standardov in drugih tehničnih dokumentov, tehničnih in drugih predpisov Evropske unije, strokovne
literature ipd.
V. OZNAČEVANJE TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ
ZA JAVNE CESTE
16. člen
Tehnične specifikacije za javne ceste se označujejo s
TSC XX.YYY, kjer pomeni:
TSC: tehnična specifikacija za javne ceste;
XX:
številka tematskega poglavja TSC;
YYY: številka tematskega podpoglavja TSC.
V primeru prevzema tehničnih rešitev iz tujih predpisov
za področje javnih cest se za označevanje uporablja slovenska oznaka TSC in izvirna oznaka tujega predpisa, ne glede
na število mest, npr.
TSC XX.YYY – RVS 8.123
Referenčna številka TSC je sestavljena iz oznake in
pripadajoče številke ter letnice njene izdaje. Oba pojma sta
ločena z dvopičjem, npr,:
TSC 03.210 : 1998
ali pri prevzemu
TSC 03.210 : 1998 – RVS 8.123 : 1997.
17. člen
Spremembe oziroma dopolnitve TSC se označijo tako,
da se pred referenčno številko TSC dodajo besede “sprememba”, “dopolnitev” ali “sprememba in dopolnitev” ter za
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njo tekoča letnica izdaje spremembe oziroma dopolnitve in
zaporedna številka strani TSC, na katero se le-ta nanaša in
zaradi katere se ta stran v TSC zamenjuje ali pa se z njo
dopolnjuje, npr.
Sprememba TSC 03.210 : 1998 (nadomestitev strani 9)
ali
Dopolnitev TSC 03.210 : 1998 (nova stran 9a)
ali pri prevzemu
Sprememba TSC 03.210 : 1998 – RVS 8.123 : 1998
(nadomestitev strani 9)
ali
Dopolnitev TSC 03.210 : 1998 – RVS 8.123 : 1998
(nova stran 9a).
18. člen
Pri objavljanju delovnih osnutkov, osnutkov ali predlogov TSC, h katerim še ni pridobljeno soglasje ministra za
promet in zveze, je treba pri oznaki dodati v oklepaju fazo
nastajajočega dokumenta in datum njegove izdelave, npr.
TSC 03.210 (delovni osnutek, 20. 9. 1998);
TSC 03.210 (osnutek, 10. 10. 1998);
TSC 03.210 (predlog, 15. 12. 1998).
19. člen
Vse tehnične specifikacije morajo biti izdane v slovenskem jeziku.
H grafičnemu oblikovanju TSC, katerega predlog pripravi Direkcija Republike Slovenije za ceste, mora dati soglasje minister za promet in zveze.
20. člen
Katalog TSC, razdeljen po tematskih poglavjih in podpoglavjih, mora vsebovati referenčno številko TSC, naslov,
število listov in ceno ali cenovno kodo.
Katalog TSC vodi Direkcija Republike Slovenije za ceste in ga objavlja enkrat letno ali po potrebi.
VI. RAZVRSTITEV TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ
ZA JAVNE CESTE
21. člen
TSC se tematsko razvrstijo na naslednja poglavja:
Oznaka

Naziv tematskih poglavij

01
02
03
04
05
06
07
08
09

Osnove
Cestni promet in oprema cest
Projektiranje cest
Gradbeni materiali
Zemeljska dela
Voziščne konstrukcije
Objekti na cestah
Vzdrževanje cest
Popisi in obračun

Tematska podpoglavja TSC se določijo z večletnim
programom njihove priprave iz prvega odstavka 6. člena
tega navodila. Pri spreminjanju in dopolnjevanju teh programov se lahko dopolnjujejo tudi tematska podpoglavja TSC,
skladno s potrebami in razvojem cestne stroke.
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VII. NAČIN DELA TEHNIČNEGA ODBORA
22. člen
Tehnični odbor dela in odloča na sejah.
Seje tehničnega odbora se praviloma sklicujejo izven
rednega delovnega časa in se odvijajo na sedežu Direkcije
Republike Slovenije za ceste.
23. člen
Za sejo tehničnega odbora njegov predsednik in tehnični sekretar skupaj pripravita vabilo, v katerem morajo biti
navedeni kraj in čas seje, predlog dnevnega reda seje ter
seznam priloženega gradiva k vabilu.
Sklic seje tehničnega odbora lahko v soglasju s predsednikom prevzame član tehničnega odbora. V tem primeru
mora skupaj s tehničnim sekretarjem tehničnega odbora
poskrbeti za pripravo vabila in gradiva za sejo.
Tehnični sekretar tehničnega odbora razpošlje vabilo s
prilogami najmanj 14 dni pred sejo. V dogovoru s predsednikom tehničnega odbora ali sklicateljem seje iz prejšnjega
odstavka se ta rok lahko tudi skrajša, vendar ne na manj kot
5 dni.
Če tehnični sekretar tehničnega odbora ni delavec Direkcije Republike Slovenije za ceste, potem na njegov predlog poskrbi za razpošiljanje gradiva iz prejšnjega odstavka ta
direkcija.
Vabilo za sejo tehničnega odbora podpiše njegov predsednik ali sklicatelj seje iz drugega odstavka tega člena. Za
podpis vabila lahko pooblastita tehničnega sekretarja tehničnega odbora.
24. člen
Sejo tehničnega odbora, za katero so bila razposlana
vabila, lahko sklicatelj iz utemeljenih razlogov odpove ali
preloži, vendar najkasneje dva dni pred njenim rokom. Nov
rok določi sklicatelj s ponovnim vabilom za sejo.
V primeru, da se član tehničnega odbora ne more
udeležiti seje, mora o tem pravočasno obvestiti predsednika
ali tehničnega sekretarja tehničnega odbora.
Pred začetkom seje tehničnega odbora tehnični sekretar ugotovi prisotnost njegovih članov, kar je sestavni del
zapisnika o seji. Tehnični odbor lahko začne z delom, če je
prisotnih več kot polovica članov, vključno s predsednikom,
in tehnični sekretar.
V primeru opravičene odsotnosti tehničnega sekretarja
ga lahko v dogovoru s predsednikom tehničnega odbora
nadomesti strokovni delavec Direkcije Republike Slovenije
za ceste. Če odsotnost tehničnega sekretarja ni bila znana
vsaj tri dni pred rokom seje, ga lahko nadomesti član tehničnega odbora, ki ga določi predsednik tehničnega odbora.
25. člen
Sejo tehničnega odbora vodi njegov predsednik, v primeru njegove odsotnosti pa član tehničnega odbora, ki ga
je predhodno določil predsednik.
Predsedujoči seje tehničnega odbora predlaga dnevni
red seje. Vsak član tehničnega odbora lahko predlaga spremembo ali dopolnitev dnevnega reda, o kateri se glasuje.
Sprejet je dnevni red, ki ga je tehnični odbor izglasoval z
večino glasov.
Predsedujoči seje tehničnega odbora:
– ugotavlja sklepčnost odbora za veljavno odločanje;
– skrbi, da se seja odvija po sprejetem dnevnem redu;
– vodi razpravo z dajanjem besede posameznim udeležencem in v skladu s sprejetim dnevnim redom;
– skrbi za pravilno oblikovanje sklepov in drugih odločitev, ki jih sprejema tehnični odbor;
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– ugotavlja in objavlja rezultate glasovanja;
– skrbi za nemoteno potekanje seje tehničnega odbora.
26. člen
Pismene pripombe ali spreminjevalni in dopolnilni predlogi k posameznim točkam dnevnega reda seje, ki jih je član
tehničnega odbora, ki se seje ni mogel udeležiti, predložil v
roku za njihovo pripravo, se morajo obravnavati na seji tehničnega odbora.
Tehnični odbor lahko odloči, da na svoje seje povabi
strokovnjake s področja delovanja tehničnega odbora, ki
niso njegovi člani ali člani njegovih delovnih skupin. Vabljeni
strokovnjaki nimajo pravice glasovanja.
27. člen
Tehnični odbor sprejema sklepe z večino glasov skupnega števila svojih članov. Vsak član ima en glas.
Glasovanje je javno. Člani tehničnega odbora glasujejo
tako, da so “za” ali “proti” predlaganemu sklepu.
V primerih iz prvega odstavka 26. člena tega navodila
se lahko pri glasovanju k posamezni točki dnevnega reda
upošteva tudi pisno sporočeno stališče člana tehničnega
odbora, vendar samo pod pogojem, da je njegov glas izrecno naveden in da se sklep oziroma gradivo, o katerem se
sklepa, ni spremenilo ali dopolnilo.
Vsak član tehničnega odbora ima pravico, da pri glasovanju obrazloži svoje stališče in da zahteva, da se v zapisnik
seje vnese njegovo ločeno mnenje.
Rezultat glasovanja ugotovi predsednik in se vnese v
zapisnik seje tehničnega odbora.
Tehnični odbor lahko spreminja in dopolnjuje sprejete
sklepe samo na sejah in po postopku, po katerem so bili
sprejeti. Obrazloženo pobudo za spremembo ali dopolnitev
sprejetega sklepa lahko da vsak član tehničnega odbora, o
njej pa odloči tehnični odbor.
28. člen
Zapisnik o seji tehničnega odbora vodi tehnični sekretar, v primeru njegove opravičene odsotnosti pa delavec iz
zadnjega odstavka 24. člena tega navodila, ki ga nadomešča. Zapisnik mora vsebovati:
– naziv tehničnega odbora;
– zaporedno številko seje, kraj in čas seje z njenim
začetkom in zaključkom;
– sprejet dnevni red seje;
– seznam prisotnih in odsotnih članov, vključno s predsednikom in tehničnim sekretarjem;
– usklajene predloge, obrazložitve, utemeljitve in sklepe k posameznim točkam dnevnega reda seje;
– rezultate glasovanja s posebno navedbo pisno sporočenih glasov iz tretjega odstavka prejšnjega člena, če so
bili pri glasovanju upoštevani;
– ločene pripombe in predloge posameznih članov, če
ti člani to zahtevajo.
Najkasneje v 10 dneh po seji tehničnega odbora mora
tehnični sekretar poslati osnutek zapisnika v pregled vsem
članom tehničnega odbora.
Rok za pripombe na zapisnik je 10 dni. Na podlagi
prejetih pripomb tehnični sekretar pripravi predlog zapisnika, ki ga tehnični odbor obravnava na svoji prvi naslednji
seji. Če je prva naslednja seja tehničnega odbora sklicana
pred potekom roka za pripombe na zapisnik, se te obravnavajo na sami seji. Po uskladitvi pripomb na zapisnik in potrditvi zapisnika o seji tehničnega odbora ga podpišeta tehnični
sekretar in predsednik tehničnega odbora.
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Sprejet in podpisan zapisnik o seji tehničnega odbora
pošlje tehnični sekretar vsem članom tehničnega odbora,
vključno s predsednikom, in v vednost ministru za promet in
zveze.
29. člen
V primerih, ko iz utemeljenih razlogov ni mogoče sklicati seje tehničnega odbora, lahko tehnični odbor na predlog njegovega predsednika odloči o posameznem gradivu,
ne da bi se sestal (korespondenčna seja).
Gradivo za korespondenčno sejo se pošlje vsem članom tehničnega odbora. V spremnem dopisu, ki ga podpiše
predsednik tehničnega odbora ali z njegovim pooblastilom
tehnični sekretar, mora biti navedeno, komu in do kdaj je
treba sporočiti soglasje ali pripombe k poslanemu gradivu.
Rok za odgovor ne sme biti krajši od štirih dni od izročitve
gradiva.
Gradivo je sprejeto, če dve tretjini skupnega števila
članov tehničnega odbora v določenem roku da nanj soglasje brez pripomb ali spreminjevalnih predlogov.
Če gradivo na korespondenčni seji ni bilo sprejeto,
lahko predsednik odloči, da se gradivo obravnava na naslednji seji tehničnega odbora.
VIII. POSLOVANJE Z DOKUMENTACIJO TEHNIČNEGA
ODBORA
30. člen
Vrste dokumentacije so:
– poslovna dokumentacija (vabila za seje, prisotnostna
lista, korespondenca v zvezi z organizacijo sej ipd.);
– strokovna dokumentacija (pobude, programi, zapisniki, poročila, pripombe, sklepi, strokovne podlage za pripravo TSC ipd.);
– dokumentacija v zvezi z izdajanjem TSC (delovni osnutki, osnutki, predlogi, končna besedila, soglasja, objave
izdaj ipd.);
– katalog TSC;
– formularji za zagotavljanje informacijskih sistemov o
TSC;
– druga dokumentacija.
Dokumentacijo iz prejšnjega odstavka evidentira in hrani tehnični sekretar tehničnega odbora kot sestavni del arhive Direkcije Republike Slovenije za ceste.
Predsednik in člani tehničnega odbora so dolžni skrbno ravnati z vso dokumentacijo, ki jim je bila ob delovanju v
tehničnem odboru dana na razpolago.
V primeru prenehanja članstva v tehničnem odboru
mora predsednik ali član vso dokumentacijo izročiti novemu
predsedniku ali članu ob prisotnosti tehničnega sekretarja
ali jo izročiti tehničnemu sekretarju.
V primeru zamenjave tehničnega sekretarja se opravi
zapisniška primopredaja dokumentacije tehničnega odbora.
Zapisnik o primopredaji podpišeta stari in novi tehnični sekretar ter predsednik tehničnega odbora.
IX. STROKOVNO USKLAJEVANJE TEHNIČNIH
SPECIFIKACIJ ZA JAVNE CESTE
31. člen
Tehnični odbor lahko v postopku priprave TSC strokovno sodeluje s posameznimi strokovnjaki s področja, na katero se TSC nanaša, kadar ti niso kot člani tehničnega odbora
vključeni v njeno pripravo.
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Skladno z določbo prejšnjega odstavka lahko tehnični
odbor pred oblikovanjem besedila osnutka TSC in pred
začetkom postopka določitve končnega besedila predloga
TSC pošlje delovni osnutek oziroma predlog TSC v mnenje
posameznim strokovnjakom s področja, na katero se TSC
nanaša, ki niso člani tehničnega odbora.
Strokovnjake, katerim se delovni osnutek oziroma predlog TSC pošlje v mnenje, določi tehnični odbor, za razpošiljanje gradiva pa poskrbi tehnični sekretar.
X. NALOGE TEHNIČNEGA ODBORA, NJEGOVIH
ČLANOV IN PREDSEDNIKA TER TEHNIČNEGA
SEKRETARJA TEHNIČNEGA ODBORA
32. člen
Naloge tehničnega odbora so:
– pripravljanje predlogov večletnih in letnih programov
dela s svojega delovnega področja priprave TSC in programov dela za svoje stalne ali občasne delovne skupine;
– predlaganje imenovanja stalnih in občasnih delovnih
skupin za pripravo TSC na svojem področju delovanja;
– obravnavanje in sprejemanje stališč in sklepov k pobudam, pripombam in predlogom v zvezi s pripravo TSC;
– priprava vsebinskih zasnov TSC, oblikovanje osnutkov TSC ter določitev besedil predlogov in končnih besedil
TSC;
– predstavljanje in utemeljevanje rešitev iz TSC v strokovni in drugi zainteresirani javnosti;
– sodelovanje z drugimi tehničnimi odbori za pripravo
TSC;
– spremljanje domačih predpisov in predpisov, ki jih
izdajajo mednarodni in evropski tehnični komiteji, podkomiteji in delovne skupine, katerih delo je vezano na sistem
tehnične regulative za javne ceste;
– izvajanje drugih nalog po programu dela tehničnega
odbora.
33. člen
Naloge članov tehničnega odbora so poleg nalog iz
prejšnjega člena še naslednje:
– določanje vsebine in oblikovanje rešitve za posamezne TSC;
– proučevanje pobud, mnenj in pripombe k TSC in
strokovno opredeljevanje do njih;
– predlaganje članov delovnih skupin in sodelovanje v
delovnih skupinah;
– sodelovanje v postopku obravnavanja in usklajevanja
TSC v posameznih fazah njihove priprave in v strokovnih
predstavitvah TSC;
– opravljanje drugih nalog v zvezi s pripravo TSC.
Za svoje delo so člani tehničnega odbora odgovorni
predsedniku.
34. člen
Naloge predsednika tehničnega odbora so poleg nalog, določenih v 32. in 33. členu tega navodila in nalog, ki
se nanašajo nanj po drugih določbah tega navodila, še
naslednje:
– da spremlja uresničevanje programov priprave TSC
in da po zaključku leta pisno poroča ministru za promet in
zveze o njegovi uresničitvi;
– da podpisuje vso dokumentacijo v zvezi z delom tehničnega odbora;
– da za podpisovanje določene dokumentacije pooblasti tehničnega sekretarja ali člana tehničnega odbora;
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– da zastopa tehnični odbor in da za zastopanje tehničnega odbora v posameznih primerih pooblasti člana ali tehničnega sekretarja.
Predsednik tehničnega odbora je za svoje delo odgovoren direktorju Direkcije Republike Slovenije za ceste.
35. člen
Naloge tehničnega sekretarja tehničnega odbora so:
– opravljanje organizacijsko tehničnih del, ki so potrebna za delovanje tehničnega odbora;
– evidentiranje, razporejanje, razpošiljanje in hramba
vse dokumentacije z zvezi z delom tehničnega odbora;
– vodenje zapisnikov o sejah tehničnega odbora;
– vodenje korespondence v zvezi s pripravljanjem in
izdajanjem TSC;
– pripravljanje informacij za tehnični odbor o pripravljanju in sprejemanju domačih in tujih tehničnih predpisov,
standardov in drugih predpisov, vezanih za področje delovanja tehničnega odbora;
– opravljanje drugih organizacijsko tehničnih opravil po
sklepih tehničnega odbora.
Tehnični sekretar je za svoje delo odgovoren predsedniku tehničnega odbora.
XI. SEJNINA TER POVRAČILA MATERIALNIH IN DRUGIH
STROŠKOV
36. člen
Predsedniku in članom tehničnega odbora pripada za
udeležbo na sejah tehničnega odbora kot nadomestilo za
pripravo predlogov programov priprave TSC, za pripravo
vsebinskih zasnov TSC, za pregled ter oblikovanje stališč in
pripomb k delovnim osnutkom TSC, za oblikovanje osnutkov in predlogov TSC ter za sodelovanje v strokovni obravnavi in usklajevanju TSC naslednja sejnina:
– predsedniku tehničnega odbora v višini 12.000 SIT
za vsako polno uro trajanja seje;
– članu tehničnega odbora v višini 9.000 SIT za vsako
polno uro trajanja seje.
Sejnina za posamezno sejo se izplača za največ tri ure,
ne glede na to, če je bil dejanski čas trajanja seje tehničnega odbora daljši.
Sejnina iz prvega odstavka tega člena velja za leto
1998 in se tekom leta ne spreminja. Za naslednje leto se
določi tako, da se zneski sejnine revalorizirajo z indeksom
rasti cen življenjskih potrebščin in ostanejo v naslednjem
letu stalni vse leto.
Potne in druge stroške za delo tehničnih odborov se
krije v skladu s predpisi o povračilu potnih stroškov delavcem državne uprave.
Sredstva za delo tehničnih odborov zagotavlja državni
proračun v okviru postavk Ministrstva za promet in zveze,
Direkcije Republike Slovenije za ceste.
Morebitne avtorske pravice v zvezi s prispevki članov
tehničnih odborov pri delovanju v teh odborih preidejo v last
Republike Slovenije.
37. člen
Tehničnemu sekretarju tehničnega odbora, ki ni delavec Direkcije Republike Slovenije za ceste, pripada plačilo
sejnine v enaki višini kot predsedniku tehničnega odbora.
38. člen
Sejnina ter potni in drugi stroški iz 36. in 37. člena tega
navodila se izplačajo sproti za vsako udeležbo na seji tehničnega odbora. Izplača jih Direkcija Republike Slovenije za
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ceste na podlagi liste prisotnosti, na katero se izplačilo
sejnine nanaša, z navedbo časa prisotnosti posameznih
članov tehničnega odbora ter s specifikacijo njihovih potnih
in drugih stroškov. Listo prisotnosti podpiše predsednik tehničnega odbora.
Obvezne dajatve in akontacijo dohodnine na sejnino
obračuna in pokrije Direkcija Republike Slovenije za ceste.
Sejnina se nakaže na žiro račun upravičenca. Upravičenec do sejnine je imenovan in na seji tehničnega odbora
prisoten predsednik tehničnega odbora, član tehničnega
odbora in tehnični sekretar tehničnega odbora, ki ni delavec
Direkcije Republike Slovenije za ceste.
Za korespondenčne seje tehničnega odbora se sejnina ne izplačuje.

logov obeh programov. Predlogi priprave TSC za oblikovanje predloga letnega programa dela tehničnega odbora se
pripravijo na obrazcu, ki je sestavni del tega navodila.
40. člen
Delovni osnutki TSC, ki so bili pripravljeni do uveljavitve
tega navodila in imenovanja tehničnih odborov, se ne glede
na določbo prvega odstavka 6. člena tega navodila predložijo v obravnavo pristojnemu tehničnemu odboru v obliki predloga za njihovo izdajo, ki mora obsegati zgolj kratko utemeljitev njene izdaje in naravo njene uporabe.
41. člen
To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Št. 032-3/98
Ljubljana, dne 29. septembra 1998.

39. člen
Prvo sejo tehničnega odbora skliče njegov predsednik.
Na prvi seji tehnični odbor oblikuje osnutka večletnega
in letnega programa priprave TSC iz svojega delovnega področja in določi zadolžitve članov ter roke za izdelavo pred-

mag. Anton Bergauer l. r.
Minister
za promet in zveze

VSEBINA
Stran

5236
5305

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3370. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB-D)
5225

PREDSEDNIK REPUBLIKE
3371. Ukaz o podelitvi oblikovanja častni znak svobode
Republike Slovenije
5236

VLADA
3372. Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode iz vodotoka Meža za dodatno zasneževanje smučišča Črna na Koroškem, vodotoka Črnovški potok za dodatno zasneževanje smučišča
Stari vrh in iz vodnjakov podzemne vode v Čezsoči za dodatno zasneževanje smučišča v Čezsoči
3452. Uredba o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev
3453. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o dodatnem premoženju, ki se preda pooblaščenim
investicijskim družbam za lastniške certifikate
3454. Odločba o dopolnitvi odločbe o seznamu mamil
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3375. Odredba o izobraževalnih programih za pridobitev nižje poklicne izobrazbe
3376. Odredba o izobraževalnih programih za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (tehniško in drugo strokovno izobraževanje)
3377. Odredba o izobraževalnem programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (poklicno-tehniško izobraževanje)
3378. Odredba o spremembi odredbe o začasni razglasitvi reke Soče s pritokom za naravno znamenitost
3379. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o organizaciji in pristojnosti strokovnih teles Ministrstva za znanost in tehnologijo za področje temeljnega in aplikativnega raziskovanja
3455. Navodilo o pripravljanju in izdajanju tehničnih specifikacij za javne ceste

DRŽAVNI ZBOR

5307
5307

MINISTRSTVA
3373. Odredba o izobraževalnih programih za pridobitev srednje poklicne izobrazbe (dualni sistem)
5238
3374. Odredba o izobraževalnih programih za pridobitev srednje poklicne izobrazbe
5238

5239
5239
5240
5240

5240
5308

3380. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila
o obliki, vsebini in uporabi posebne položnice in
posebne nakaznice ter o načinu poravnavanja obveznosti s trajnim nalogom, direktno obremenitvijo in direktno odobritvijo
5241
3381. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila
o obliki, vsebini in uporabi obrazcev za opravljanje plačilnega prometa prek Agencije Republike
Slovenije za plačilni promet
5242
3382. Splošni pogoji za opravljanje dejavnosti v Ekonomski coni Koper
5242
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3383. Koeficient rasti cen v Republiki Sloveniji, september 1998
5244

GORNJI GRAD
3406. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve občinskega sveta in župana Občine Gornji Grad
5275

OBČINE
3384.

3385.
3386.

3387.
3388.

3389.

3390.
3391.
3392.
3393.
3394.

3395.
3396.
3397.

3398.
3399.
3400.
3401.
3402.

3403.
3404.

3405.

LJUBLJANA
Odredba o določitvi postajališč za avto-taksi vozila
BLED
Sklep o spremembi sestava občinske volilne komisije
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Bled
BREŽICE
Odlok o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje na lokalnih
volitvah v Občini Brežice v letu 1998
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov
Občinskega sveta občine Brežice
CANKOVA
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Cankova-Tišina
CELJE
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Zavoda za planiranje in izgradnjo Celje
Odlok o spremembah odloka o zazidalnem načrtu Gospodarska cona Vzhodne Trnovlje I
Odlok o ureditvenem načrtu Ledine na Teharjih
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev za območje naselja Teharje
Sklep o objavi sklepov svetov krajevnih skupnosti v Mestni občini Celje o določitvi volilnih enot in
številu članov sveta mestne četrti oziroma krajevne skupnosti na območju Mestne občine Celje
CERKNO
Odlok o spremembah odloka o volitvah v svete
krajevnih skupnosti na območju Občine Cerkno
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Cerkno
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Cerkno
ČRNOMELJ
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Črnomelj za leto 1998
Odlok o spremembi odloka o oblikovanju volilnih
enot v Občini Črnomelj
Odlok o spremembi odloka o krajevnih skupnostih v Občini Črnomelj
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Črnomelj
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Črnomelj
DOBREPOLJE
Sklep o določitvi najvišjih cen vzgojno-varstvenih
storitev v vzgojno-varstveni enoti Ringaraja na Vidmu
Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Dobrepolje
GORNJA RADGONA
Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu “Preureditev Elementa za Avtoradgono in obrtno cono
Gornja Radgona”

JESENICE
3407. Odlok o turistični taksi v Občini Jesenice
5245

5246
5246

5246
5247

5248

5259
5259
5260

KAMNIK
3408. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Kamnik za leto 1997
3409. Odlok o delnem povračilu stroškov volilne kampanje organizatorjem oziroma kandidatom za volitve župana in list kandidatov za volitve članov Občinskega sveta občine Kamnik
3410. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi območij krajevnih skupnosti in volitvah v
Svete krajevnih skupnosti v Občini Kamnik
3411. Sklep o razrešitvi in imenovanju članov Občinske
volilne komisije Kamnik

5276

5276

5277
5278
5278

KIDRIČEVO
3412. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Kidričevo
5278
3413. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Kidričevo
5279
KOČEVJE
3414. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Kočevje za leto 1998
5279
3415. Sporazum o ureditvi medsebojnih premoženjskopravnih razmerij
5282

5261

KOZJE
3416. Sklep o spremembi sestave Občinske volilne komisije občine Kozje
5284

5262

LITIJA
3417. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi

5264

LJUTOMER
3418. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem načrtu za Dom starejših občanov v Ljutomeru
5284

5264
5265

5265
5265
5266
5266
5273

5274
5274

5275

5284

MEDVODE
3419. Odlok o spremembi in dopolnitvi prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š12 Zbilje
5285
3420. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Medvode
5285
METLIKA
3421. Odlok o določitvi volilne enote za volitve članov
občinskega sveta in župana Občine Metlika
5286
3422. Odlok o načinu volitev članov svetov krajevnih
skupnosti v Občini Metlika
5286
3423. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Metlika
5287
MOZIRJE
3424. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov
Občinskega sveta občine Mozirje in volitve župana Občine Mozirje
5288
NOVO MESTO
3425. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Otočec
5289
PUCONCI
3426. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Puconci
5290
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RIBNICA
3427. Odlok o odcepitvi naselja Travna gora od naselja
Ravni dol v Občini Ribnica
5295
3428. Odlok o odcepitvi naselja Male Vinice od naselja
Vinice v Občini Ribnica
5295
ROGAŠKA SLATINA
3429. Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogaška
Slatina za leto 1998
3430. Odlok o dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za območje CZ1 v Rogaški Slatini
3431. Odlok o spremembah odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Rogaška Slatina
3432. Sklep o ukinitvi splošne rabe zemljišč
3433. Sklep o imenovanju v občinsko volilno komisijo

5295
5296
5296
5296
5297

ROGATEC
3434. Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih
skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Rogatec
5297
SEMIČ
3435. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Semič
5298
SLOVENSKE KONJICE
3436. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Slovenske Konjice
5298
3437. Sklep o imenovanju člana občinske volilne komisije
5299
ŠENTJERNEJ
3438. Sklep o podaljšanju mandata občinski volilni komisiji
3439. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Šentjernej
ŠKOFJA LOKA
3440. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Škofja Loka za leto 1997
3441. Odlok o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje
3442. Statutarni sklep
3443. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Škofja Loka
3444. Sklep o prenehanju javnega dobra
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5299
5299
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ŠMARJE PRI JELŠAH
3445. Sklep o določitvi cene programov za predšolsko
vzgojo v otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah
3446. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
TRŽIČ
3447. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Tržič
VIDEM
3448. Spremembe in dopolnitve odloka o določitvi enot
in števila članov sveta krajevnih skupnosti v Občini Videm
3449. Sklep o spremembi sestave Občinske volilne komisije občine Videm
3450. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Videm
ZREČE
3451. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Zreče

36.
37.

38.
39.
40.

41.

5302
5302

5303

5303
5304
5304

5305

MEDNARODNE POGODBE

5300
5300
5301

5302
5303

–

Zakon o ratifikaciji Konvencije o prepovedi uporabe, kopičenja zalog, proizvodnje in prenosa protipehotnih min in o njihovem uničenju (MPUKZP)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih mehiških držav
o odpravi vizumov za imetnike navadnih potnih
listov (BMEOV)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o vzajemni
odpravi vizumov (BLAOV)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o ponovnem sprejemu oseb (BLAPSO)
Zakon o spremembi Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Danske o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga s protokolom (BDKMCP-A)
Uredba o ratifikaciji amandmajev k 24. in 25. členu Ustanovne listine Svetovne zdravstvene organizacije
Obvestilo o prenehanju veljavnosti v odnosih med
Republiko Slovenijo in Republiko Tunizijo Sporazuma med Vlado SFR Jugoslavije in Vlado Republike Tunizije o ukinitvi vizumov

249

261
263
266

271
273

274

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor Lojze Janko – Založnik Časopisni zavod Uradni list Republike Slovenije – Direktor in odgovorni urednik Marko Polutnik – Priprava ČZ Uradni list, Tisk Tiskarna SET, d.o.o., Vevče – Akontacija
naročnine za leto 1998 je 15.330 SIT (s prometnim davkom), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 5%
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