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DRŽAVNI ZBOR

4173. Odlok o potrditvi finančnega načrta Banke
Slovenije za leto 1998 (OdFNBS98)

Na podlagi 152. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 82. člena in prvega odstavka 83. člena
zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) ter v
skladu s 172. členom poslovnika Državnega zbora Republi-
ke Slovenije (Uradni list RS, št. 40/93, 80/94, 3/95 in
28/96) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. novembra 1998 sprejel

O D L O K
o potrditvi finančnega načrta Banke Slovenije

za leto 1998 (OdFNBS98)

Potrdi se finančni načrt Banke Slovenije za leto 1998,
ki ga je sprejel Svet Banke Slovenije na svoji 157. seji, dne
24. 3. 1998. Finančni načrt izkazuje:

(v 000 tolarjih)
1. Prihodke 27.435,659
2. Odhodke 30.749,244
3. Presežek odhodkov nad prihodki 3.313,585
4. Črpanje splošnih rezerv Banke Slovenije 3.313,585

Št. 450-03/89-2/18
Ljubljana, dne 25. novembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

4174. Odlok o potrditvi letnega obračuna Banke
Slovenije za leto 1997 in o razporeditvi
presežka prihodkov nad odhodki (OdLOBS97)

Na podlagi 152. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 82. člena in prvega odstavka 83. člena
zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) ter v
skladu s 172. členom poslovnika Državnega zbora Republi-
ke Slovenije (Uradni list RS, št. 40/93, 80/94, 3/95 in

28/96) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. novembra 1998 sprejel

O D L O K
o potrditvi letnega obračuna Banke Slovenije

za leto 1997 in o razporeditvi presežka
prihodkov nad odhodki (OdLOBS97)

Potrdi se letni obračun Banke Slovenije za leto 1997,
ki ga je sprejel Svet Banke Slovenije na 157. seji dne 24. 3.
1998 in ki izkazuje:

A) Bilanca stanja na dan 31. 12. 1997:
Aktiva (v 000 tolarjih)
Finančna sredstva 593.440,585
Osnovna sredstva 2.071,656
Skupna aktiva 595.512,242
Pasiva
Skupne obveznosti 543.386,282
Rezerve 52.125,959
Skupna pasiva 595.512,242

B) Izkaz uspeha za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 1997:
(v 000 tolarjih)

Prihodki 19.856,489
Neto tečajne razlike 16.797,269
Odhodki 21.791,618
Presežek prihodkov nad odhodki 14.862,139
Presežek prihodkov nad odhodki za leto 1997 se raz-

poredi za:
(v 000 tolarjih)

Prenos na podračun rezerv
za tečajne razlike 16.797,269

Črpanje posebnih rezerv (splošnih rezerv) 1.935,130
Skupna razdelitev 14.862,139

Št. 450-03/89-2/18
Ljubljana, dne 25. novembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

4175. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak
svobode Republike Slovenije

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 odli-
kovanju častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja častni znak svobode

Republike Slovenije

Za zasluge pri predstavitvi del arhitekta Jožeta Plečnika
na svetovnem kulturnem prizorišču in s tem za prispevek k
prepoznavanju slovenske ustvarjalnosti podeljujem

častni znak svobode Republike Slovenije Françoisu
Burkhardtu.

Št. 996-01-31/98
Ljubljana, dne 17. novembra 1998.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

4176. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Filipini

Na podlagi četrte alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 21. člena
zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izda-
jam

U K A Z
o imenovanju izrednega in pooblaščenega

veleposlanika Republike Slovenije
v Republiki Filipini

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republi-
ke Slovenije v Republiki Filipini s sedežem v Singapurju
imenujem

Vladimirja Gašpariča.

Št. 001-09-24/98
Ljubljana, dne 27. novembra 1998.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

4177. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Ljudski
republiki Kitajski

Na podlagi četrte alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 21. člena
zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I)
izdajam

U K A Z
o imenovanju izrednega in pooblaščenega

veleposlanika Republike Slovenije
v Ljudski republiki Kitajski

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republi-
ke Slovenije v Ljudski republiki Kitajski imenujem

Tita Turnška.

Št. 001-09-25/98
Ljubljana, dne 27. novembra 1998.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

4178. Ukaz o imenovanju veleposlanika – vodje stalne
misije Republike Slovenije pri zvezi NATO v
Bruslju

Na podlagi četrte alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 21. člena
zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I)
izdajam

U K A Z
o imenovanju veleposlanika – vodje stalne misije

Republike Slovenije pri zvezi NATO v Bruslju

Za veleposlanika – vodjo Stalne misije Republike Slo-
venije pri zvezi NATO v Bruslju imenujem

mgr. Matjaža Šinkovca.

Št. 001-09-26/98
Ljubljana, dne 27. novembra 1998.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

VLADA

4179. Uredba o kriterijih za dodeljevanje sredstev za
investicije v javni sektor gospodarstva

Na podlagi 9. člena, v zvezi z osmo alineo prvega
odstavka 7. člena zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz
naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preobliko-
vanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95) in 21. člena zakona
o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94,
23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o kriterijih za dodeljevanje sredstev za investicije

v javni sektor gospodarstva

1. člen
S to uredbo Vlada Republike Slovenije določa natanč-

nejše kriterije za dodeljevanje sredstev gospodarskim druž-
bam iz uporabe dela kupnin za investicije v javni sektor
gospodarstva iz sredstev, s katerimi razpolaga Ministrstvo za
gospodarske dejavnosti.
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2. člen
Do dodelitve sredstev za investicije v javni sektor go-

spodarstva je upravičena gospodarska družba, ki po zakonu
ali predpisu Vlade Republike Slovenije opravlja svojo dejav-
nost kot gospodarsko javno službo (v nadaljevanju: upravi-
čenci) in sodi po standardni klasifikaciji dejavnosti med de-
javnosti:

– CA/10.20 – Pridobivanje rjavega premoga in lignita,
– E/40.10 – Oskrba z elektriko.

3. člen
Dodeljevanje sredstev za investicije v gospodarski javni

sektor opravi na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi Ministr-
stvo za gospodarske dejavnosti.

Pri izvedbi javnega razpisa se smiselno uporabljajo do-
ločbe zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97) v
skladu s kriteriji iz te uredbe.

4. člen
Investicije, za katere se dodeljujejo sredstva, morajo

zagotavljati dolgoročno zanesljivost in zadostnost oskrbe z
električno energijo ali njeno učinkovito rabo ali zmanjšanje
onesnaževanja okolja ali posredno vplivati na tako zmanjša-
nje ter tehnološko in gospodarsko učinkovitost.

Sredstva se dodeljujejo tudi za investicije, ki zagotav-
ljajo modernizacijo tehnološkega procesa proizvodnje pre-
moga.

5. člen
Pri dodeljevanju sredstev bo Ministrstvo za gospodar-

ske dejavnosti upoštevalo naslednje kriterije po njihovem
vrstnem redu:

– prispevek k izboljšanju stabilnosti in zanesljivosti ener-
getske oskrbe v Republiki Sloveniji,

– delež zagotovljenih lastnih in drugih sredstev investi-
torja,

– stopnja dokončanosti projekta oziroma že začete in-
vesticije,

– zmanjšanje onesnaževanja okolja in izboljšanje vpliva
proizvodnje električne energije in pridobivanja premoga na
obremenjenost okolja.

6. člen
Za presojo upravičenosti do sredstev morajo upravi-

čenci, ki se prijavijo na javni razpis poleg kriterijev iz prejš-
njega člena, Ministrstvu za gospodarske dejavnosti z vlogo
predložiti še:

– investicijski elaborat, iz katerega mora biti razvidna
skladnost projekta z resolucijo o strategiji učinkovite rabe in
oskrbe Slovenije z energijo – skladnost ugotavlja Ministrstvo
za gospodarske dejavnosti,

– višino potrebnih sredstev za izvedbo oziroma dokon-
čanje investicije,

– dokazilo o zagotovitvi drugih virov financiranja investi-
cije,

– terminski plan za izvedbo investicije oziroma rok za
dokončanje že začete investicije.

7. člen
Sredstva se bodo upravičencem dodeljevala največ do

30 odstotkov celotne vrednosti investicije kot kapitalska
naložba. Podjetje je dolžno izvesti dokapitalizacijo v višini
dodeljenih sredstev v roku 60 dni po koriščenju zadnjega
obroka dodeljenih sredstev.

8. člen
Z uveljavitvijo te uredbe preneha veljati sklep Vlade

Republike Slovenije o merilih in pogojih za dodeljevanje
sredstev za investicije v javni sektor gospodarstva (Uradni
list RS, št. 70/96).

9. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 405-13/98-1
Ljubljana, dne 19. novembra 1998.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

4180. Uredba o enotni metodologiji za izdelavo
programov za javna naročila investicijskega
značaja

Na podlagi 3. točke prvega odstavka 4. člena zakona o
javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97) in prvega odstav-
ka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 4/93, 71/93, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Repub-
like Slovenije

U R E D B O
o enotni metodologiji za izdelavo programov

za javna naročila investicijskega značaja

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta uredba določa vsebino in vrste investicijske doku-

mentacije ter postopke in merila za ugotavljanje učinkovito-
sti, ki so podlaga za odločanje o investicijah in je eden od
pogojev za pričetek oddaje javnega naročila v skladu s pred-
pisi, s katerimi se ureja poraba in gospodarjenje z javno-
finančnimi sredstvi, in z načeli finančno-tržne ter narodno-
gospodarske upravičenosti.

Razlage pojmov

2. člen
V metodologiji pomenijo posamezni pojmi naslednje:
1) “Analiza občutljivosti“ je analiza učinkov in tveganj, ki

so posledica spreminjanja ključnih stroškov in koristi investi-
cije.

2) “Analiza stroškov in koristi“ je način ekonomskega
ovrednotenja, pri katerem se v denarju izrazijo stroški in
koristi, upoštevajo pa se tudi stroški in koristi, ki se jih ne da
izraziti v denarju.

3) “Analiza stroškovne učinkovitosti“ je primerjava stroš-
kov različnih tehnologij izdelave ali zagotavljanja enakih ali
podobnih končnih izdelkov ali storitev, pri čemer ni nujno,
da je njihova vrednost izražena v denarju.

4) “Celovit projekt” sestavlja več investicijskih projek-
tov, od katerih vsak predstavlja tehnično-tehnološko in eko-
nomsko zaokroženo celoto, kot na primer naložba v izgrad-
njo avtoceste na celotnem potezu trase med dvema po-
membnejšima središčema (koridor), modernizacija železniš-
ke proge, izgradnja telekomunikacijskega omrežja na širšem
področju, ureditev vodotoka v vodnem gospodarstvu itd.
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5) “Diskontiranje“ je postopek za pretvarjanje bodočih
denarnih vrednosti v primerljivo sedanjo vrednost s pomočjo
diskontne stopnje.

6) “Diskontna stopnja“ je letna odstotna mera, po kate-
ri se sedanja vrednost denarne ali kake druge obračunske
enote nacionalnega gospodarstva v naslednjih letih zmanj-
šuje s časom.

7) “Ekonomska analiza“ je skupni naziv za ovrednote-
nja, pri katerih se upoštevajo vsi ekonomski stroški in
koristi.

8) “Ekonomska doba investicije“ je privzeto obdobje,
za katerega ugotavljamo učinke investicije. Obsega obdobje
od pričetka realizacije investicije, poskusnega in rednega
obratovanja s predpisano standardno kvaliteto.

9) “Interna stopnja donosnosti“ je tista diskontna stop-
nja, pri kateri je neto sedanja vrednost projekta enaka nič.

10) “Investicije“ so naložbe v povečanje in ohranjanje
premoženja države in drugih vlagateljev. Investicije so aktiv-
nosti pri rabi resursov, ki bodo prinesle koristi v prihodnosti.

11) “Investicijska dokumentacija“ je opredeljena in na-
vedena v metodologiji in predstavlja osnovo za odločanje v
investicijskem ciklusu.

12) “Investicijski projekt“ je skupek vseh aktivnosti v
okviru neke investicije, pri katerem se uporabljajo omejeni
resursi z namenom pridobivanja koristi.

13) “Investitor ali soinvestitor“ je pravna oseba, ki je
opredeljena v investicijski dokumentaciji. Investitor je lahko
hkrati tudi naročnik.

14) “Minimalna varianta“ je varianta, ki vključuje stroš-
ke za ohranjanje zmogljivosti na obstoječem nivoju v eko-
nomski dobi investicijskega projekta.

15) “Negotovost“ je verjetnost, da bo v procesu investi-
ranja, poskusni in redni proizvodnji, prišlo do spremembe
izhodiščnih pogojev ter posledično do spremembe rezulta-
ta; če je možno to verjetnost številčno izraziti, jo imenujemo
stopnja tveganja.

16) “Neto sedanja vrednost“ je razlika med diskontira-
nim tokom vseh koristi in diskontiranim tokom vseh stroškov
investicije.

17) “Odgovorni vodja za izvedbo investicijskega pro-
jekta“ je oseba, ki jo v ta namen imenuje investitor.

18) “Ovrednotenje“ je postopek določitve ciljev, razis-
kave različnih variant ter primerjave stroškov in koristi pred
odločitvijo o nameravani investiciji.

19) “Projektna dokumentacija“ je dokumentacija opre-
deljena v zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o
graditvi objektov (Uradni list RS, št. 59/96) in druga doku-
mentacija, ki je podlaga za pripravo investicijske dokumen-
tacije (idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovo-
ljenja, projekt informatizacije, tehnološki projekt itd.). Vsebi-
na projektne dokumentacije je določena v pravilniku o po-
drobnejši vsebini projektne dokumentacije (Uradni list RS,
št. 35/98).

20) “Relativna neto sedanja vrednost“ je razmerje med
neto sedanjo vrednostjo projekta in investicijskimi stroški,

21) “Stalne cene“ so enotni imenovalec vseh vrednost-
nih izrazov. To so cene, ki veljajo v času izdelave investicij-
ske dokumentacije. Stalne cene lahko vključujejo tudi priča-
kovane strukturne spremembe, ki se preverjajo v analizi
občutljivosti.

22) “Tekoče cene“ so cene, kakršne pričakujemo v
času realizacije investicije; pri analizi delno realiziranih inve-
sticij so tekoče cene dejansko realizirane cene za realizacijo
investicije na osnovi situacij oziroma obračunov del.

23) “Upravljalec investicije“ je pravna oseba, ki upravlja
z izvedeno investicijo po predaji v uporabo in skrbi za zago-
tavljanje predvidenih učinkov.

24) “Varianta brez investicije“ je varianta, ki ne vključu-
je nobenih investicijskih izdatkov za ohranjanje obstoječih
kapacitet.

Področje uporabe

3. člen
Ta metodologija se uporablja v postopku izdelave pro-

gramov za javna naročila investicijskega značaja in spreje-
manja odločitev o:

1) investicijah v nakup, gradnjo, rekonstrukcijo, adap-
tacijo in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev (objek-
tov, opreme, zemljišč, nematerialnega premoženja, blagov-
nih rezerv, strateških zalog),

2) prodaji ali opustitvi uporabe obstoječih osnovnih
sredstev,

3) prodaji ali nakupu kapitalskih deležev v gospodar-
skih družbah, ki so strateškega pomena za državo,

4) investicijah, ki zahtevajo državna poroštva,
5) investicijah, vključenih v nacionalne programe.

4. člen
Metodologija določa:
1) metodološko osnovo za pripravo dokumentov, ki se

uporabljajo kot strokovna podlaga za ocenjevanje upraviče-
nosti in učinkovitosti investicij;

2) vrsto in vsebino investicijske dokumentacije v po-
stopku investiranja;

3) mejne vrednosti za izdelavo posamezne vrste inve-
sticijske dokumentacije po stalnih cenah v času priprave le-
te, in sicer:

– za investicijske projekte vrednosti med 50,000.000
in 100,000.000 tolarjev, najmanj dokument identifikacije
investicijskega projekta,

– za investicijske projekte nad vrednostjo 100,000.000
tolarjev, dokument identifikacije investicijskega projekta in
investicijski program,

– za investicijske projekte nad vrednostjo 500,000.000
tolarjev, dokument identifikacije investicijskega projekta, pre-
dinvesticijsko zasnovo in investicijski program,

– za investicijske projekte pod vrednostjo 50,000.000
tolarjev je potrebno zagotoviti dokument identifikacije inve-
sticijskega projekta, in sicer:

1. pri tehnološko zahtevnih investicijskih projektih,
2. pri investicijah, ki imajo v svoji ekonomski dobi

pomembne finančne posledice (na primer visoki stroški vzdr-
ževanja itd.),

3. v primerih, ko obstaja več variant za doseganje
določenih ciljev;

4) postopke in udeležence investiranja pri pripravi inve-
sticijske dokumentacije, ocenjevanju učinkovitosti investira-
nja ter odločanju o investicijah;

5) minimum meril za ocenjevanje upravičenosti ter učin-
kovitosti investicij, ki se izvaja v vseh fazah investicijskega
procesa, tj. od priprave investicijske dokumentacije do
spremljanja učinkov izvedenih investicij.

V primeru, ko je bila izdelana predinvesticijska zasnova
za celovit projekt, ni potrebno ponovno izdelovati predinve-
sticijske zasnove za posamezne investicijske projekte, če-
prav njihova vrednost presega 500,000.000 tolarjev; os-
novni pogoj pa je, da so ciljne predpostavke iz celovitega
projekta ostale nespremenjene;

5. člen
Pri izračunih se v metodologiji uporabljajo naslednje

metode:
1) analiza stroškov in koristi,
2) analiza stroškovne učinkovitosti,



Uradni list Republike Slovenije Št. 82 / 4. 12. 1998 / Stran 6881

3) podjetniška analiza poslovanja za tisti del dejavnosti,
ki se trži,

4) analiza vplivov investicije na proračun,
5) analiza občutljivosti.

II. OSNOVE ZA OVREDNOTENJE IN OCENJEVANJE
INVESTICIJ

6. člen
Naslednji osnovni postopek ovrednotenja je potreb-

no smiselno uporabiti glede na vrsto investicijske doku-
mentacije:

1) Določitev ciljev
– cilji se določijo na osnovi evidentiranja potreb in mož-

nosti ter načinov njihovega uresničevanja;
– cilji morajo biti usklajeni s strategijami, nacionalnimi

programi in zakoni ter opredeljeni tako, da je možno ugotav-
ljati in preverjati njihovo uresničevanje;

– cilji morajo biti definirani tako, da je možno identifici-
rati ekonomične variante za njihovo realizacijo.

2) Priprava predlogov variant za doseganje ciljev
– za oceno izvedljivosti ciljev investicije je obvezna iz-

delava najmanj primerjave minimalne variante (ali variante
“brez“ investicije) z varianto “z“ investicijo. Variante se med
seboj razlikujejo glede na različne možne lokacije, predra-
čunske vrednosti investicije, vire in načine financiranja, roke
izvedbe in druge pomembnejše elemente investicije;

– variante obsegajo investicijo v celoti ter posamezne
ekonomsko-tehnične celote, ki so podlaga za projekt za
razpis ter razpisno dokumentacijo za oddajo del;

– v posameznih primerih se upoštevajo variante, ki so
posledica vsebinskih razlik pri oddaji del ali načinov financi-
ranja (fazna gradnja, koncesije, gradnja na ključ itd.).

3) Opredelitev vrednostnega in fizičnega obsega stroš-
kov in koristi vsake od variant

– v ovrednotenje so vključeni stroški in koristi posa-
meznih udeležencev v celotnem procesu investiranja;

– ocenjevanje količin temelji na predpisani projektni
dokumentaciji (predhodne idejne rešitve in študije, idejni
projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, pro-
jekt za izvedbo, tehnološki načrt, standardi in normativi de-
javnosti, prostorski izvedbeni akt z lokacijsko dokumentacijo
v primeru prostorskih ureditvenih pogojev itd.);

– stroški in koristi, ki jih upoštevamo pri ovrednote-
nju, so:

1. naložbe v zemljišča, objekte, opremo ter ostali
investicijski stroški (stroški investicijske dokumentacije,
stroški nadzora, stroški financiranja itd.) ter investicijsko
vzdrževanje v ekonomski dobi investicije,

2. stroški obratovanja v ekonomski dobi investicije,
3. koristi, ki jih lahko izrazimo v denarju in nedenarne

koristi (posredne in neposredne);
– stroški in koristi se ugotavljajo po statični (za repre-

zentativno leto v ekonomski dobi) in dinamični metodi (za
celotno ekonomsko dobo investicije) in v obdobju, v kate-
rem pričakujemo njihov nastanek;

– izhodiščni podatki morajo biti usklajeni s podatki, s
katerimi razpolagajo ali jih objavljajo institucije z javnimi poob-
lastili;

– vsi stroški in koristi so izraženi v denarju na primerlji-
vih osnovah (stalne cene, diskontiranje, eskontiranje);

– vsaka varianta vsebuje izračun finančno-tržnih, eko-
nomskih in drugih kazalcev učinkovitosti investicij ter opis
meril, ki jih ni možno izraziti v denarju;

– pri ocenjevanju programov za javna naročila investi-
cijskega značaja se uporablja splošna diskontna mera, ki

upošteva stanje in tendence dolgoročne obrestne mere in
tveganja v okolju splošnega gospodarskega (ne)ravnotežja.

Splošna diskontna stopnja je spodnja cena rabe kapi-
tala, ki jo ob upoštevanju tveganja zagotavlja investicijski
program v času svoje ekonomske dobe.

4) Ugotavljanje občutljivosti variant
– investicijska dokumentacija vsebuje analizo občutlji-

vosti investicije tako, da:
1. opredeli kritične parametre investicijskega projek-

ta, pri katerih so projekcije nezanesljive, po vrstnem redu
vplivanja na končni rezultat investicije oziroma po stopnjah
tveganja ter

2. izkaže ugotovitve analize v možnih vplivih na konč-
ni rezultat oziroma v možnih odmikih od projekcij.

5) Izbor optimalne variante in predstavitev rezultatov
– vsako od variant je potrebno presojati tudi z vidika

omejitvenih dejavnikov (finančnih, zakonskih, regionalnih,
okoljevarstvenih, institucionalnih itd.);

– v predstavitvi rezultatov morajo biti navedeni cilji,
obravnavane variante, primerjava variant, optimalna varianta,
način ocenjevanja izvedbe in obratovanja investicije.

6) Novelacija investicijskega programa
– novelacija investicijskega programa se izdela, če se

spremenijo ključne predpostavke iz investicijskega progra-
ma (na primer sprememba tehnologije, terminskega plana
izvedbe, virov financiranja, sprememb na tržišču itd.) v ta-
kem obsegu, da se bodo najmanj za 15% spremenili stroški
ali koristi investicije;

– v novelaciji investicijskega programa se ugotavljajo
odstopanja, ki so v mejah odstopanj iz analize občutljivosti,
odstopanja, ki so posledica pomanjkljivosti pri projektiranju
in odstopanja, na katera projektanti niso mogli vplivati;

– upravičenost izdelave novelacije investicijskega pro-
grama se preveri pred pričetkom izvajanja investicije in ob
poročilih o izvajanju investicije ter v primeru, ko je od veljav-
nega investicijskega programa do odločitve o investiciji pre-
teklo več kot eno leto.

III. VRSTE IN OBVEZNA VSEBINA INVESTICIJSKE
DOKUMENTACIJE

7. člen
Glede na fazo investicijskega procesa (načrtovanje,

izvedba in obratovanje investicije), je potrebno izdelati na-
slednje vrste investicijske dokumentacije:

1) dokument identifikacije investicijskega projekta,
2) predinvesticijsko zasnovo,
3) investicijski program ali novelacijo investicijskega

programa,
4) študijo izvedbe nameravane investicije,
5) poročilo o izvajanju investicijskega projekta,
6) poročilo o spremljanju učinkov investicije.
Investicijska dokumentacija vsebuje vse potrebne ele-

mente in izračune, tako da je na njeni osnovi možno vse-
stransko oceniti finančno-tržne, ekonomske in druge posle-
dice odločitve o investiciji.

Vsebino investicijske dokumentacije določajo vrsta in
namen investicije ter pravila stroke, ki veljajo v dejavnosti, v
katero se uvršča investicija. Investicijska dokumentacija mo-
ra biti izdelana strokovno in v okviru razpoložljivih podatkov
ter tako podrobno, kolikor je še ekonomsko upravičeno.

Projektna in investicijska dokumentacija morata biti med
seboj usklajeni v vseh fazah investiranja.
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Dokument identifikacije investicijskega projekta

8. člen
Dokument identifikacije investicijskega projekta vsebu-

je podatke, ki so potrebni za določitev investicijske namere
in njenih ciljev v obliki funkcionalnih zahtev, ki jih bo morala
investicija izpolnjevati. Dokument identifikacije investicijske-
ga projekta lahko vsebuje tehnične ali tehnološke elemente
rešitev in je osnova za odločanje o nadaljnji izdelavi investi-
cijske dokumentacije ali nadaljevanju investicije.

Pri izdelavi dokumenta identifikacije investicijskega pro-
jekta je potrebno smiselno upoštevati osnovni postopek
ovrednotenja iz 6. člena te uredbe.

Dokument identifikacije investicijskega projekta vsebu-
je najmanj naslednje podatke:

1) opredelitev investitorja ter določitev strokovnih de-
lavcev oziroma služb, odgovornih za nadzor in izdelavo us-
trezne investicijske ter projektne dokumentacije,

2) analizo sedanjega stanja (razlogov za investicijsko
namero),

3) opredelitev ciljev investicije,
4) ugotovitev različnih variant, vendar najmanj minimal-

ne variante oziroma variante “brez“ investicije in variante “z“
investicijo,

5) opredelitev vrste investicije, določitev vrednosti in-
vesticije po stalnih cenah (če je možno, na podlagi analize
že izvedenih investicij) in potrebne investicijske dokumenta-
cije,

6) opredelitev osnovnih elementov, ki določajo investi-
cijo (predhodna idejna rešitev ali študija, lokacija, obseg in
specifikacija naložbe, varstvo okolja, terminski plan izvedbe,
kadrovsko-organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo,
finančni in drugi resursi),

7) ugotovitev smiselnosti in možnosti izdelave predin-
vesticijske zasnove oziroma investicijskega programa,

8) terminski plan izdelave investicijske in projektne do-
kumentacije.

V primeru, da investicijski program po 3. točki 4. člena
te uredbe ni obvezen, vsebuje dokument identifikacije inve-
sticijskega projekta poleg obvezne vsebine še:

– analizo stroškov in koristi za posamezne variante ter
– izbor optimalne variante, ki temelji na projektni doku-

mentaciji iz 10. člena te uredbe. V tem primeru pridobi
dokument identifikacije investicijskega projekta svojstvo in-
vesticijskega programa ter predstavlja osnovo za odločitev o
investiciji.

Predinvesticijska zasnova

9. člen
Predinvesticijsko zasnovo se izdela po osnovnem po-

stopku iz 6. člena te uredbe.
V predinvesticijski zasnovi so obravnavane vse varian-

te, za katere je verjetno, da bi na ekonomsko, finančno,
terminsko in tehnično sprejemljiv način izpolnile cilje iz do-
kumenta identifikacije investicijskega projekta, najmanj mi-
nimalna varianta oziroma varianta “brez“ investicije in varian-
ta “z“ investicijo. Pri tem se upoštevajo tehnične, finančne,
zakonske in druge omejitve in ugotovijo posledice posamez-
nih variant ter utemelji predlog optimalne variante.

Predinvesticijska zasnova je povzetek predhodnih del
in analiz in njihovih rezultatov, med katere spadajo:

– študije in raziskave povpraševanja, ekonomske anali-
ze in študije, ki utemeljujejo vrsto, potrebnost, smotrnost in
koristnost investicije ter usklajenost s predvideno strategijo
razvoja;

– tehnološke raziskave in študije ter tehnološki načrt z
izborom in pregledom potrebne opreme;

– idejne gradbene in druge rešitve;
– geološke, geomehanske, seizmološke, vodnogospo-

darske, ekološke in druge raziskave;
– podatki o možnih lokacijah objekta ter analiza vplivov

na okolje in drugih vplivov s predvidenimi ukrepi.
Predinvesticijska zasnova obravnava posamezne va-

riante tako podrobno, da je možno čimbolj zanesljivo izbrati
in utemeljiti optimalno varianto.

Obvezna vsebina predinvesticijske zasnove vključuje:
1) povzetek dokumenta identifikacije investicijskega

projekta z določitvijo investitorja ter ciljev oziroma strategije,
2) analizo obstoječega stanja z vidika predmeta investi-

ranja s prikazom potreb po predmetni investiciji ter usklaje-
nosti investicijskega projekta s strategijo gospodarskega
razvoja Slovenije oziroma z nacionalnim programom dejav-
nosti,

3) analizo variant z oceno investicijskih stroškov in
koristi ter izračunom učinkovitosti za ekonomsko dobo inve-
sticije,

4) analizo lokacij variant z opisom pomembnejših vpli-
vov investicije (posebej vplivov na okolje), analizo možnih
lokacij z vidika zagotavljanja skladnega regionalnega raz-
voja,

5) analizo zaposlenih po posameznih variantah,
6) okvirni terminski plan realizacije investicije z dinami-

ko financiranja po variantah,
7) okvirno finančno konstrukcijo posameznih variant,
8) izračun finančnih in ekonomskih kazalcev (doba vra-

čanja investicijskih sredstev, neto sedanja vrednost, interna
stopnja donosnosti, relativna neto sedanja vrednost) posa-
meznih variant z opisi stroškov in koristi, ki se ne dajo
ovrednotiti z denarjem; za predinvesticijske zasnove večjih
predračunskih vrednosti tudi razvojna merila,

9) analizo občutljivosti vsake od variant,
10) opis meril in ponderjev za izbor optimalne variante,
11) predlog z opisom optimalne variante.

Investicijski program

10. člen
Investicijski program s svojim tehnično-tehnološkim in

ekonomskim delom predstavlja strokovno osnovo za investi-
cijsko odločitev.

Investicijski program je potrebno izdelati po osnovnem
postopku iz 6. člena te uredbe.

Investicijski program je podrobno razdelana optimalna
varianta, ki temelji na naslednji projektni dokumentaciji:

– najmanj idejnem projektu, kot tehnično-tehnološki
osnovi za izdelavo investicijskega programa in mora vsebo-
vati vse potrebne elemente in ugotovitve za čimbolj realno
oceno vrednosti investicije,

– prostorskem izvedbenem aktu z lokacijsko dokumen-
tacijo v primeru prostorskih ureditvenih pogojev (z oprede-
ljenimi pogoji investicije),

– tehnološkem projektu s specifikacijo opreme,
– geoloških, geomehanskih, seizmoloških, vodnogo-

spodarskih, ekoloških in drugih raziskavah.
Obvezna vsebina investicijskega programa obsega:
1) povzetek dokumenta identifikacije investicijskega

projekta oziroma predinvesticijske zasnove z ugotovitvijo
sprememb in vzrokov zanje,

2) uvodno pojasnilo s povzetkom investicijskega pro-
grama, ki vsebuje najmanj:

– cilje investicije,
– spisek strokovnih podlag,
– kratek opis upoštevanih variant ter izbora optimal-

ne variante,
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– navedbo odgovorne osebe za izdelavo investicij-
skega programa in projektne dokumentacije ter odgovorne-
ga vodjo za izvedbo investicije,

– predvideno organizacijo za izvedbo investicije, če
ni posebej izdelana študija izvajanja investicije,

– prikaz vrednosti investicije s predvideno finančno
konstrukcijo,

– prikaz rezultatov izračuna upravičenosti investicije,
3) osnovne podatke o investitorju,
4) analizo obstoječega stanja z vidika predmeta investi-

ranja s prikazom potreb, ki jih bo zadovoljevala predmetna
investicija ter usklajenosti investicijskega projekta s strategi-
jami gospodarskega razvoja Slovenije oziroma posameznih
dejavnosti,

5) tehnično-tehnološki del (opredelitev investicijskega
projekta na osnovi normativov in materialnih bilanc; podlaga
za tehnično-tehnološki del je najmanj idejni projekt),

6) analizo zaposlenih za minimalno varianto oziroma
varianto “brez“ investicije ter varianto “z“ investicijo,

7) oceno vlaganj po stalnih in tekočih cenah,
8) analizo lokacije,
9) analizo vplivov investicijskega projekta na okolje ter

oceno stroškov za odpravo negativnih vplivov,
10) terminski plan izvedbe investicije,
11) finančno konstrukcijo po tekočih cenah (v primeru

financiranja s krediti tudi izračun stroškov financiranja in
odplačil kreditov),

12) izračun upravičenosti v ekonomski dobi, izračun
finančnih in ekonomskih kazalcev po statični in dinamični
metodi (doba vračanja investicijskih sredstev, neto sedanja
vrednost, interna stopnja donosnosti, relativna neto sedanja
vrednost) za investicijski projekt z opisi stroškov in koristi, ki
se ne dajo ovrednotiti z denarjem,

13) predstavitev in razlaga rezultatov.

Prijava za evidentiranje investicije

11. člen
Investitor dokumentira investicije skladno s posebnim

predpisom ministra, pristojnega za finance.

Študija izvedbe nameravane investicije

12. člen
Študija izvedbe investicije je popis vseh potrebnih ak-

tivnosti za izvedbo investicije, vključno z aktivnostmi za za-
gon obratovanja. Študija izvedbe investicije je lahko tudi
sestavni del investicijskega programa.

Študija izvedbe nameravane investicije vsebuje:
1) organizacijske rešitve pri izvedbi,
2) način in postopek izbora izvajalcev oziroma dobavi-

teljev opreme,
3) terminski plan vseh aktivnosti, ki so potrebne za

realizacijo investicije in vzpostavitev poslovanja (obratova-
nja),

4) seznam potrebne investicijsko-projektne dokumen-
tacije po obstoječih predpisih,

5) način zaključnega prevzema in vzpostavitve obrato-
vanja.

Študija izvedbe je prilagojena posebnostim investi-
cijskega projekta in pripravljena najkasneje do pričetka
postopka javnega razpisa v skladu z zakonom o javnih
naročilih.

Poročilo o izvajanju investicije

13. člen
Poročilo o izvajanju investicijskega projekta je name-

njeno pravočasnemu ugotavljanju odstopanj od planirane
izvedbe ter ukrepom za njihovo odpravo.

Poročilo o izvajanju investicijskega projekta vsebuje
najmanj:

1) rezultate primerjave realizacije terminskega plana
izvedbe investicije s terminskim planom predvidenem v inve-
sticijskem programu do datuma izdelave poročila (nadzira-
nje izvajanja terminskega plana),

2) primerjavo dejanske porabe finančnih sredstev s
predvideno v investicijskem programu (nadziranje porabe
proračuna investicijskega projekta),

3) vzroke in posledice morebitnih odstopanj in ukrepe
za njihovo odpravo.

Poročilo o izvajanju investicijskega projekta predstavlja
strokovno osnovo za odločitev o morebitni izdelavi novelaci-
je investicijskega programa.

Poročilo o spremljanju učinkov investicije

14. člen
Namen poročila je ugotavljanje dejanskih učinkov inve-

sticije v primerjavi z učinki iz investicijskega programa. Poro-
čilo o spremljanju učinkov izvedene investicije se izdela
enkrat letno ob zaključnem računu.

Poročilo o spremljanju učinkov vsebuje najmanj:
1) opis izhodiščnega stanja oziroma tistih rezultatov iz

investicijskega programa, ki predstavljajo osnovo za primer-
javo z rezultati investicijskega projekta (nadziranje sprememb
rezultatov investicijskega projekta v smislu zmogljivosti in
kakovosti),

2) primerjavo rezultatov z izhodiščnim stanjem in anali-
zo odstopanj, predvsem z vidika izkoriščenosti zmogljivosti,
doseženih normativov in stroškov poslovanja.

IV. POSTOPKI IN UDELEŽENCI PRI PRIPRAVI
INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE TER OCENJEVANJU

INVESTICIJ

Postopek in udeleženci izdelave in ocene dokumenta
identifikacije investicijskega projekta

15. člen
Izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega pro-

jekta zagotovi investitor.
Do dokumenta identifikacije investicijskega projekta se

opredeli investitor, ki s pisnim sklepom:
– odobri dokument identifikacije investicijskega pro-

jekta in s tem odobri izdelavo predinvesticijske zasnove ali
investicijskega programa oziroma izvedbo investicije v skla-
du s 3. točko 4. člena te uredbe ali

– vrne dokument identifikacije investicijskega projekta
v postopek za pridobivanje dodatnih informacij ali

– zavrne dokument identifikacije investicijskega pro-
jekta z navedbo razlogov predlagatelju.

Postopek in udeleženci izdelave in ocene
predinvesticijske zasnove

16. člen
Predinvesticijsko zasnovo, ki je potrebna za obsežnej-

še in zahtevnejše investicijske projekte, zagotovi investitor.
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Investitor, po predhodni zagotovitvi pregleda skladno-
sti izdelane dokumentacije s predpisi in preveritvi pravilnosti
izračunanih kazalcev, s pisnim sklepom:

– potrdi predinvesticijsko zasnovo in odobri izdelavo
investicijskega programa ali

– zavrne predinvesticijsko zasnovo kot neustrezno
podlago za izdelavo investicijskega programa z navedbo
razlogov.

Investitor lahko imenuje strokovno komisijo za pregled
in oceno investicijske dokumentacije, ki izdela strokovno
oceno v skladu z določili prvega odstavka 19. člena te
uredbe.

Postopek in udeleženci izdelave in ocene
investicijskega programa

17. člen
Investicijski program zagotovi investitor.
Investitor po predhodni zagotovitvi pregleda skladnosti

izdelane dokumentacije s predpisi in preveritvi pravilnosti
izračunanih kazalcev:

– potrdi investicijski program s pisnim sklepom o odo-
britvi izvedbe investicije ali

– zavrne investicijski program s pisnim sklepom, v ka-
terem so navedeni razlogi za zavrnitev.

Investitor lahko imenuje strokovno komisijo za pregled
in oceno investicijske dokumentacije, ki izdela strokovno
oceno v skladu z določili prvega odstavka 19. člena te
uredbe.

Novelacijo investicijskega programa potrdi investitor po
postopku, ki je predpisan za investicijski program.

V primeru, da naročnik po zakonu o javnih naročilih ni
hkrati tudi investitor, mora tudi naročnik potrditi investicij-
ski program v skladu s 3. točko 4. člena zakona o javnih
naročilih.

Medresorska strokovna komisija

18. člen
Vlada Republike Slovenije imenuje medresorsko komi-

sijo za pregled in oceno predinvesticijskih zasnov in investi-
cijskih programov:

– ki so predmet investiranja več ministrstev, s predra-
čunsko vrednostjo nad 5,000.000.000 tolarjev in

– do katerih mora Vlada Republike Slovenije zavzeti
svoja stališča po zahtevah ministrstev (48. člen zakona o
upravi, Uradni list RS, št. 67/2393/94).

Ocenjevanje upravičenosti investicij

19. člen
Ocena upravičenosti investicije vsebuje strokovno

oceno o skladnosti investicijske dokumentacije z metodo-
logijo in upravičenosti investicije z vidika veljavnih meril
učinkovitosti.

V strokovno ocenjevanje ne morejo biti vključene ose-
be, ki so sodelovale pri pripravi investicijske dokumentacije.

Strokovna ocena upravičenosti je obvezna za predinve-
sticijsko zasnovo in za investicijski program.

Postopek in udeleženci evidentiranja investicij

20. člen
Investitor naslovi pisno prijavo Ministrstvu za finance za

evidentiranje investicije v skladu s posebnim predpisom mi-
nistra, pristojnega za finance.

Postopek in udeleženci študije izvedbe investicije

21. člen
Študijo izvedbe investicije zagotovi investitor najkasne-

je do pričetka oddaje del ali nabave blaga ali storitev v
skladu z zakonom o javnih naročilih.

Odgovorni vodja za izvedbo investicijskega projekta s
pisnim sklepom sprejme odločitev o pričetku izvajanja inve-
sticijskega projekta.

Postopek in udeleženci izdelave poročila o izvajanju

22. člen
Odgovorni vodja za izvedbo investicijskega projekta

pripravi poročilo o izvajanju investicije najmanj enkrat letno
ali ob predvidenih odstopanjih iz 6. člena te uredbe ter ob
izdaji uporabnega dovoljenja, ki je sestavni del poročila.

Odgovorni vodja izvedbe investicijskega projekta pri-
pravi tudi predlog za morebitno novelacijo investicijskega
programa. O morebitni izdelavi novelacije odloči odgovorna
oseba investitorja.

Postopek in udeleženci izdelave poročila
o spremljanju učinkov izvedene investicije

23. člen
Poročilo o spremljanju učinkov izvedene investicije pri-

pravi upravljalec investicije v obratovanju najmanj enkrat let-
no v obdobju do dosežene stopnje izkoriščenja kapacitet,
predvidene v investicijskem programu.

Upravljalec pošlje poročilo investitorju, ki ga prouči ter
na njegovi podlagi pripravi predlog za morebitne potrebne
ukrepe.

V. MERILA ZA UGOTAVLJANJE UČINKOVITOSTI
INVESTICIJE

24. člen
Pri ocenjevanju učinkovitosti investicije se, glede na

dejavnost in predvideno vrednost investicije, upoštevajo fi-
nančno-tržna, ekonomska in razvojna merila ter merila us-
klajenosti z normativi, standardi in stroški na enoto učinka.

1) Finančno-tržna merila
Osnova za izračun finančno-tržnih meril za ugotavljanje

učinkovitosti investicije je finančni tok gotovine. Pri izračunih
dinamičnih meril uporabljamo metodo diskontiranja.

Finančno-tržna naložbena merila so:
– neto sedanja vrednost,
– interna stopnja donosnosti,
– relativna neto sedanja vrednost.
2) Ekonomska merila
Za investicije nad 1,000.000.000 tolarjev se izdela

ekonomska ocena razvojne učinkovitosti na osnovi ovred-
notenja s tako imenovanimi popravljenimi oziroma pripisani-
mi cenami zaradi že obstoječih disparitet oziroma nujnosti
internalizacije eksternih stroškov.

Osnova za izračun ekonomskih meril je ekonomski tok.
Pri izračunih dinamičnih meril uporabljamo metodo diskonti-
ranja.

Ekonomska naložbena merila so:
– ekonomska neto sedanja vrednost,
– ekonomska interna stopnja donosnosti,
– ekonomska relativna neto sedanja vrednost.
3) Razvojna merila
Poleg meril iz točk 1) in 2), se pri ocenjevanju investicij

nad 5,000.000.000 tolarjev, uporabljajo tudi razvojna meri-
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la. Izdela se ocena ustreznosti ciljem narodnogospodarske-
ga, sektorskega in okoljevarstvenega razvoja, ki sistematič-
no upošteva tudi nemonetarne učinke in to s točkovanjem in
tehtanjem prisojenih učinkov investicijskega projekta.

Predinvesticijska zasnova ali investicijski program us-
treza ciljem narodnogospodarskega, sektorskega razvoja in
varstva okolja, če doseže določen odstotek možnih točk, ki
jih določi komisija iz 16. in 17. člena te uredbe oziroma
sektorska metodologija, upoštevaje naslednja merila:

A) Merila sledenja ciljem narodnogospodarskega raz-
voja:

– povečanje konkurenčnosti, posebno mednarodne,
– vzdrževanje socialne varnosti in zaposlitve,
– izboljšanje medsektorskih zmogljivosti,
– prispevek k izboljšanju regionalnega razvoja.
B) Merila sektorske proizvodno-storitvene moči, zanes-

ljivosti in kvalitete delovanja:
– izboljšanje zadostnosti, kvalitete in zanesljivosti siste-

ma obratovanja,
– povečanje učinkovitosti rabe produkcijskih tvorcev,
– disperzija načinov oskrbe oziroma poslovanja.
C) Merila varstva okolja:
– izboljšanje kvalitete zraka in zmanjšanje onesnaže-

vanja,
– izboljšanje čistoče vode in koristi iz vodnih virov,
– zmanjšanje škod na kmetijske pridelke in gozd,
– ohranitev identitete krajine ter kulturne in naravne

dediščine,
– zmanjšanje škod na strukturo in sestavo tal,
– ohranjanje in upravljanje vodnega režima.
4) Merila usklajenosti z normativi, standardi in stroški

na enoto učinka
– površina ali vrednost investicije na enoto (na bolnika,

učenca, na zaposlenega itd.),
– skupni stroški investicije na enoto (na m2 površi-

ne itd.),
– stroški na enoto učinka v obratovanju.

Minimalna merila po posameznih dejavnostih

25. člen
Minimalna merila se uporabljajo v odvisnosti od načina

pridobivanja prihodkov v posameznih dejavnostih. Kolikor
investicijski projekt vključuje različne dejavnosti glede na
način pridobivanja prihodkov (na primer iz proračunskih sred-
stev, s prodajo storitev itd.), se jih ovrednoti z merili za
dejavnosti, na katere se ta nanašajo.

Za posamezne investicije oziroma njene dele, ki pome-
nijo ekonomsko-tehnične celote, se uporabljajo naslednja
merila:

1) Za dejavnosti, za katere je vzpostavljen trg in pridobi-
vajo prihodke s prodajo proizvodov in storitev:

– finančno-tržna merila,
– ekonomska merila;
2) Za dejavnosti gospodarske infrastrukture:
– finančno-tržna merila,
– ekonomska merila,
– razvojna merila,
– usklajenost s cenovno politiko vlade;
3) Za investicije v dejavnosti javnih služb:
– finančno-tržna merila,
– ekonomska merila,
– razvojna merila,
– usklajenost z normativi (površina ali vrednost investi-

cije na enoto, na primer na bolnika, učenca itd.),

– skupni stroški in stroški na enoto učinka v času obra-
tovanja (na primer pri gradbenih investicijah na m2 površine);

4) Za investicije v javno upravo ter obvezno socialno
zavarovanje:

– finančno-tržna merila,
– ekonomska merila,
– usklajenost z normativi in standardi (površina ali vred-

nost investicije na enoto, kot na primer na zaposlenega),
– skupni stroški in stroški na enoto učinka v času obra-

tovanja (na primer pri gradbenih investicijah na m2 površine).

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

26. člen
V enem letu po uveljavitvi te uredbe pripravijo resorni

ministri metodologije za pripravo in ocenjevanje investicij, ki
se nanašajo na dejavnosti iz njihove pristojnosti in vključuje-
jo tudi posebna merila za ugotavljanje učinkovitosti investicij
s tega področja.

Vlada izda predpis iz prvega odstavka tega člena na
predlog resornega ministra.

Predpisi iz prvega odstavka tega člena urejajo izdelavo
programov za javna naročila investicijskega značaja za vse
naročnike po zakonu o javnih naročilih.

Pri sprejemanju investicijskih odločitev v zvezi z 2. in
3. točko 3. člena, se do izdelave posebnih metodologij za
tovrstne izdatke, smiselno uporabljajo določila te uredbe,
pri čemer je potrebno izdelati najmanj analizo stroškov in
koristi.

27. člen
Na predlog ministra, pristojnega za finance, vlada dolo-

či splošno diskontno stopnjo v proračunskem memorandu-
mu. Dokler vlada ne določi splošne diskontne stopnje, se
šteje, da je ta 8-odstotna.

28. člen
Pri izračunih tekočih cen se upoštevajo inflacijske stop-

nje, ki so predvidene v Proračunskem memorandumu Re-
publike Slovenije.

29. člen
Z uveljavitvijo te uredbe preneha veljati navodilo o pri-

pravi investicijske dokumentacije in spremljanju investicij
(Uradni list RS, št. 16/97), uporablja pa se še do pričetka
uporabe te uredbe.

30. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne po
preteku osmih mesecev od uveljavitve te uredbe za investi-
cije v teku, za katere je potrebna novelacija investicijskega
programa po 6. točki 6. člena te uredbe in za nove investi-
cije.

Št. 414-07/98-1
Ljubljana, dne 19. novembra 1998.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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4181. Sklep o postavitvi častnega konzula v Torontu

Na podlagi 27. in 31. člena zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list RS, št. 1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96
in 47/97) na predlog ministra za zunanje zadeve, izdaja
Vlada Republike Slovenije

S K L E P
o postavitvi častnega konzula v Torontu

1. člen
Za častnega konzula Republike Slovenije v Torontu se

postavi Jože Slobodnik.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 912-06/98-3
Ljubljana, dne 8. oktobra 1998.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

4182. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v
Torontu

Na podlagi 14. in 27. člena zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list RS, št. 1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96
in 47/97) na predlog ministra za zunanje zadeve, izdaja
Vlada Republike Slovenije

S K L E P
o odprtju Konzulata Republike Slovenije

v Torontu

1. člen
Odpre se Konzulat Republike Slovenije v Torontu na

čelu s častnim konzulom.
Konzularno območje obsega širše območje Toronta in

Južni Ontario.
Konzulat spodbuja in pomaga pri razvijanju gospodar-

skih in kulturnih odnosov Republike Slovenije s Torontom in
Južnim Ontariem.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 912-06/98-3
Ljubljana, dne 8. oktobra 1998.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA

4183. Odredba o določitvi cene obrazca vloge za
izdajo potnega lista in cene obrazca potnega
lista

Na podlagi 2. točke 37. člena zakona o potnih listinah
državljanov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I)
izdaja minister za notranje zadeve

O D R E D B O
o določitvi cene obrazca vloge za izdajo potnega

lista in cene obrazca potnega lista

1. člen
Cena obrazca vloge za izdajo potnega lista je 15 SIT.
Cena obrazca potnega lista je 1.400 SIT.

2. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odredba, preneha veljati

odredba o določitvi cene obrazca vloge za izdajo potnega
lista in cene obrazca potnega lista (Uradni list RS, št. 26/92).

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0001/7-6-1195/98
Ljubljana, dne 27. novembra 1998.

Minister
za notranje zadeve
Mirko Bandelj l. r.

4184. Odredba o strokovni izobrazbi strokovnih
delavcev in o minimalnih standardih prostorov
in opreme v izobraževanju odraslih

Na podlagi 13. člena zakona o izobraževanju odraslih
(Uradni list RS, št. 12/96) izdaja minister za šolstvo in šport

O D R E D B O
o strokovni izobrazbi strokovnih delavcev

in o minimalnih standardih prostorov in opreme
v izobraževanju odraslih

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Ta odredba določa za organizacije za izobraževanje

odraslih, ki izvajajo izobraževalne programe, ki se financira-
jo iz javnih sredstev (v nadaljnjem besedilu: javne izobraže-
valne programe):

– izobrazbene in druge pogoje za vodjo izobraževalne-
ga področja in smeri visokošolske izobrazbe za strokovne
delavce, ki organizirajo izobraževanje odraslih;

– izobrazbene pogoje za učitelje in druge strokovne
delavce v izobraževanju odraslih;

– minimalne standarde prostorov in opreme.
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II. IZOBRAZBENI POGOJI

2. člen
Vodja izobraževalnega področja je lahko, kdor ima naj-

manj visokošolsko izobrazbo, pedagoško-andragoško izo-
brazbo, strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja in
najmanj dve leti delovnih izkušenj v izobraževanju odraslih.

Strokovni delavec, ki organizira izobraževanje odraslih,
je lahko, kdor si je pridobil univerzitetno izobrazbo v študij-
skem programu, po katerem se pridobi strokovni naslov
profesor, ali kdor si je pridobil univerzitetno strokovno izo-
brazbo in pedagoško-andragoško izobrazbo po ustreznem
javno veljavnem študijskem programu za izpopolnjevanje.

3. člen
Učitelji splošno izobraževalnih in strokovnoteoretičnih

predmetov, in predavatelji višjih strokovnih šol, učitelji prak-
tičnega pouka in veščin, mojster, laborant in inštruktor v
javnoveljavnih izobraževalnih programih za odrasle, po kate-
rih se pridobi javnoveljavna izobrazba, morajo imeti strokov-
no izobrazbo stopnje in smeri, kot je predpisana za te stro-
kovne delavce in znanja, ki jih za izvajalce določi izobraže-
valni program za odrasle.

Smer in stopnjo izobrazbe za svetovalne in druge stro-
kovne delavce, ki izvajajo ali sodelujejo pri izvajanju izobra-
ževalnega dela v drugih javnih izobraževalnih programih za
odrasle, določi pristojni minister ob sprejemu izobraževalne-
ga programa na predlog pristojnega strokovnega sveta, ki
program predlaga v sprejem.

4. člen
Mentorsko in tutorsko delo v individualnih oblikah izo-

braževanja in samostojnega učenja odraslih lahko opravljajo
strokovni delavci, ki imajo najmanj višjo strokovno izobrazbo
na strokovnem področju, na katerem opravljajo mentorsko
ali tutorsko delo.

Smer in stopnjo strokovne izobrazbe za delavce, ki
opravljajo administrativna, tehnična in druga dela v organiza-
cijah za izobraževanje odraslih, se določi s sitemizacijo de-
lovnih mest.

III. MINIMALNI STANDARDI PROSTOROV IN OPREME

5. člen
Organizacija za izobraževanje odraslih, ki izvaja javne

izobraževalne programe za odrasle, mora imeti:
– najmanj tri učilnice,
– en prostor za pripravo učiteljev,
– prostore za delo vodje izobraževalnega področja ozi-

roma organizatorja izobraževanja,
– prostore za vodstvo organizacije in administracijo ter

za računovodstvo, če računovodske posle opravlja sama,
– ločene sanitarije za udeležence in za strokovne de-

lavce ter
– druge prostore in opremo, predpisano za izvedbo

posameznega javnega izobraževalnega programa.
Vsi prostori morajo imeti ustrezno osvetlitev in biti tako

veliki, da ima udeleženec izobraževanja ali strokovni delavec
na razpolago vsaj 2,5 m2 površine.

6. člen
V primerih, ko organizacija za izobraževanje odraslih

izvaja izobraževanje samo v individualnih oblikah izobraževa-
nja, mora imeti vsaj tri prostore za delo strokovnih delavcev,
prostore za vodstvo organizacije in administracijo ter za ra-
čunovodstvo, če računovodske posle opravlja sama, in sa-
nitarije.

7. člen
Organizacija za izobraževanje odraslih oziroma druga

organizacija, ki ima organizirano središče za samostojno
učenje, mora imeti najmanj:

– en prostor za samostojno učenje, v katerem mora biti
za vsako učno mesto zagotovljenih najmanj 5 m2 površine;

– en prostor za delo vodje središča, mentorjev, tutor-
jev, tehničnih sodelavcev in administratorjev;

– en prostor za individualno svetovanje in tutorsko po-
moč;

– en prostor za medsebojno sodelovanje in medseboj-
no pomoč udeležencev samostojnega učenja ter

– sanitarije.
Vsi prostori, razen prostora za samostojno učenje, se

lahko uporabljajo tudi za druge skupne namene.
V središču za samostojno učenje mora biti na razpola-

go naslednja oprema:
– vsako učno mesto mora biti opremljeno z multimedij-

skim računalnikom s potrebno programsko opremo in z
možnostjo priključitve na Internet;

– središče mora imeti TV in videorekorder, kasetnik,
CD – player ter tiskalnik;

– središče mora imeti vsaj 10 multimedijskih ter drugih
programov za samostojno učenje.

8. člen
Če je v okviru organizacije za izobraževanje odraslih ali

druge organizacije organizirana borza znanja, mora imeti za
njeno dejavnost prostor, ki je velik najmanj 8 m2 in oprem-
ljen z naslednjo opremo:

– računalnik visoke zmogljivosti z ustrezno programsko
opremo,

– strojno in programsko telekomunikacijsko opremo ter
– telefonsko linijo s telefonskim aparatom in telefon-

skim odzivnikom ter tiskalnik.

9. člen
Vsi prostori, v katerih poteka izobraževalno delo, mora-

jo biti ustrezno osvetljeni, biti opremljeni z električnimi insta-
lacijami ter biti ogrevani v skladu z veljavnimi predpisi.

Prostori morajo imeti tehnično in uporabno dovoljenje
za instalacije, naprave in opremo.

10. člen
Prostori, namenjeni izobraževanju odraslih, morajo imeti

pohištvo, ki omogoča nemoteno učno delo odraslih, in prila-
godljivo tako, da je mogoče fleksibilno razporejanje.

Druge prostorske zahteve in zahteve glede opreme
določajo izobraževalni programi, ki jih izvaja organizacija za
izobraževanje odraslih.

11. člen
Organizacija za izobraževanje odraslih, ki izvaja javne

izobraževalne programe, mora razpolagati z naslednjo opre-
mo:

– najmanj enim TV sprejemnikom, avdio in video opre-
mo, tremi stabilnimi ali prenosljivimi tablami in projicirnim
platnom;

– če izvaja računalniško izobraževanje, mora imeti toli-
ko računalnikov, da na enem računalniku sočasno delata
največ dva udeleženca.

Didaktična oprema mora ustrezati tudi zahtevam, ki so
opredeljene s programi, ki jih izvaja javna organizacija za
izobraževanje odraslih.

Ob sprejemu posameznega izobraževalnega programa
za odrasle lahko minister na predlog pristojnega strokovne-
ga sveta določi tudi drugačne minimalne standarde prosto-
rov in opreme, kot so določene s to odredbo.
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IV. KONČNA DOLOČBA

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 403-22/97
Ljubljana, dne 18. novembra 1998.

dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

za šolstvo in šport

4185. Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v
izobraževanju odraslih

Na podlagi 44. člena zakona o izobraževanju odraslih
(Uradni list RS, št. 12/96) minister za šolstvo in šport izdaja

P R A V I L N I K
o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v izobraževanju

odraslih

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik ureja obveznosti, ki jih imajo v zvezi z vpi-
som organizacije za izobraževanje odraslih, ki izvajajo jav-
noveljavne izobraževalne programe za odrasle, postopek
priprave in objave razpisa za vpis ter postopke pri vpisu
odraslih v izobraževanje po teh programih.

II. RAZPIS ZA VPIS

2. člen
(podlaga za razpis)

Razpis za vpis objavi izobraževalna organizacija za odra-
sle v skladu s tem pravilnikom za tiste izobraževalne progra-
me za odrasle, ki jih bo izvajala na podlagi odločitev o
razmestitvi izobraževalnih programov oziroma o izbiri na jav-
nih razpisih za izvajanje letnih programov, ki jih sprejmejo
pristojna ministrstva.

Razpis za vpis objavi izobraževalna organizacija v rokih,
ki jih določi v svojem letnem delovnem načrtu, vendar tako,
da je razpis za vpis objavljen najkasneje trideset dni pred
začetkom izobraževanja.

Razpisa za vpis ni potrebno objaviti javno le za tiste
izobraževalne programe, ki se ne financirajo iz javnih sred-
stev in za katerih izvajanje je izobraževalna organizacija skle-
nila pogodbe o izobraževanju s tolikšnim številom kandida-
tov, kot so njene zmogljivosti za izobraževanje v posamez-
nem izobraževalnem programu za odrasle oziroma s tolik-
šnim številom kandidatov, kot je določeno s sklepom o
razmestitvi posameznega programa ali s sklepom o izbiri na
javnih razpisih za izvajanje letnih programov.

3. člen
(vsebina razpisa za vpis)

Besedilo razpisa za vpis mora poleg sestavin, določe-
nih z zakonom, vsebovati še:

– ime in sedež izobraževalne organizacije;
– ime izobraževalnega programa za odrasle, za katere-

ga se objavlja razpis;
– navodila in roke za prijavo na razpis za vpis in za

predložitev ustrezne dokumentacije;
– ime kontaktne osebe in vsaj enega od možnih nači-

nov komuniciranja z njo;
– postopek in roke za izvedbo vpisa ter
– predvideni rok za začetek izobraževanja v razpisa-

nem programu.
Z razpisom za vpis se objavijo tudi merila in postopek

za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa.
Z razpisom za vpis se lahko objavijo tudi drugi podatki,

pomembni za odločanje kandidatov, zlasti načini, oblike in
roki za preverjanje znanja, ki so ga kandidati pridobili s
samoizobraževanjem, ter datume morebitnih informativnih
dni, če jih bo izobraževalna organizacija organizirala v skla-
du s svojim letnim delovnim načrtom.

III. PRIJAVA NA RAZPIS

4. člen
(roki za prijavo)

Kandidati se morajo prijaviti na razpis za vpis v rokih in
na način, določen z razpisom.

Po preteku roka za prijave na razpis za vpis izobraževal-
na organizacija upošteva tudi prijave kandidatov, ki se zaradi
utemeljenih razlogov (npr. bivanje v tujini, bolezen ali druge
izjemne okoliščine) niso mogli prijaviti v roku, določenem z
razpisom.

O utemeljenosti razlogov iz prejšnjega odstavka odloča
direktor organizacije za izobraževanje odraslih.

5. člen
(obravnavanje prijav)

Po preteku roka za prijavo na razpis za vpis izobraževal-
na organizacija pregleda in analizira prispele prijave za vpis
in v roku treh dni po preteku roka za prijavo na razpis za vpis
obvesti kandidate, ali izpolnjujejo pogoje za vpis.

Kandidate, ki izpolnjujejo pogoje za vpis, izobraževalna
organizacija obvesti tudi o datumu izvedbe vpisa ali v prime-
ru omejitve vpisa o datumu in postopkih izbire med prijavlje-
nimi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za vpis.

Kandidatom, ki ne izpolnjujejo pogojev za vpis, izobra-
ževalna organizacija hkrati z obvestilom o neizpolnjevanju
pogojev za vpis vrne tudi vso prijavno dokumentacijo.

IV. OMEJITEV VPISA

6. člen
(sklep o omejitvi vpisa)

Če se je na razpis za vpis prijavilo bistveno več kandi-
datov, ki izpolnjujejo pogoje za vpis, kot je bilo določeno
število prostih vpisnih mest, lahko izobraževalna organizaci-
ja v soglasju s pristojnim ministrom sprejme sklep o omejitvi
vpisa ali o povečanju obsega vpisa.

Če je izobraževalna organizacija v skladu s prejšnjim
odstavkom tega člena sprejela sklep o omejitvi vpisa, sezna-
ni s tem sklepom prijavljene kandidate najkasneje v osmih
dneh od sprejema sklepa.

7. člen
(izbirni postopek)

Izobraževalna organizacija izvede izbirni postopek na
podlagi presoje stopnje izpolnjevanja pogojev, pomembnih
za izobraževanje, kot so bili objavljeni v razpisu za vpis,
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najkasneje v štirinajstih dneh od sprejema sklepa o omejitvi
vpisa. V izbirnem postopku upošteva le kandidate, ki izpol-
njujejo pogoje za vpis.

Izobraževalna organizacija obvesti prijavljene kandida-
te o izbiri najkasneje v enem tednu po roku, določenem za
izbiro. Kandidatom, ki niso bili izbrani, hkrati z ustreznim
obvestilom vrne tudi vso prijavno dokumentacijo.

V. PODALJŠANJE ROKA ZA ZBIRANJE PRIJAV

8. člen
(podaljšanje roka)

Če se je na razpis za vpis v določenem roku prijavilo
manj kandidatov, kot je bilo z razpisom objavljenih prostih
vpisnih mest oziroma kot je z normativi določeno za organi-
zacijo izobraževanja, lahko izobraževalna organizacija odlo-
či, da izobraževanja ne bo izvedla, lahko pa podaljša rok za
prijavo kandidatov, in sicer najdlje do roka, z razpisom pred-
videnega za začetek izobraževanja.

Če se tudi v podaljšanem roku ne prijavi dovolj kandi-
datov, izobraževalna organizacija izobraževanja ne organizi-
ra in o tem obvesti prijavljene kandidate.

VI. VPIS

9. člen
(izvedba vpisa)

Po končanem postopku ugotavljanja, kako kandidati
izpolnjujejo pogoje za vpis oziroma po končanem postopku
izbire kandidatov, izobraževalna organizacija vpiše kandida-
te v ustrezno vpisno dokumentacijo.

VII. KONČNA DOLOČBA

10. člen
(veljavnost pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 403-22/97
Ljubljana, dne 18. novembra 1998.

dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

za šolstvo in šport

4186. Odredba o sprejemu letnega
gozdnogospodarskega načrta za del gozdov v
gozdnogospodarski enoti Borovnica (k.o.
Kožljek)

Na podlagi drugega odstavka 94. člena zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US),
99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95
– odl. US in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdars-
tvo in prehrano

O D R E D B O
o sprejemu letnega gozdnogospodarskega

načrta za del gozdov v gozdnogospodarski enoti
Borovnica (k.o. Kožljek)

1. člen
Sprejme se letni gozdnogospodarski načrt za del

gozdov v gozdnogospodarski enoti Borovnica (k.o. Kožljek),
št. 04-82/99 z dne 5. 10. 1998, ki ga je izdelal Zavod za
gozdove Slovenije, Območna enota Postojna, za obdobje
od 1. 1. 1999 do 31. 12. 1999.

Usmeritve in ukrepi, ki so določeni v letnem gozdno-
gospodarskem načrtu za del gozdov v gozdnogospodarski
enoti Borovnica (k.o. Kožljek) na ravneh odsekov, so se-
stavni del te odredbe.

2. člen
Letni gozdnogospodarski načrt za del gozdov v gozd-

nogospodarski enoti Borovnica (k.o. Kožljek) je izdelan v
treh izvodih za 158,89 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdno-
gospodarskem območju Postojna, v Občini Cerknica oziro-
ma v k.o. Kožljek.

3. člen
Po en izvod letnega dela gozdnogospodarskega načrta

za del gozdov v gozdnogospodarski enoti Borovnica (k.o.
Kožljek) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slove-
nije, Območne enote Postojna, Vojkova 9, Postojna, na
sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Po-
stojna, Krajevne enote Cerknica, Čabranska 1, Cerknica, in
na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Repub-
like Slovenije, Ljubljana, Dunajska 56, 58, kjer se hrani tudi
dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja letnega
gozdnogospodarskega načrta za del gozdov v gozdnogo-
spodarski enoti Borovnica (k.o. Kožljek).

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

Uradnem listu RS.

Št. 322-01-5/35-98
Ljubljana, dne 13. novembra 1998.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

4187. Odredba o sprejemu letnega
gozdnogospodarskega načrta za del gozdov v
gozdnogospodarski enoti Borovnica (k.o.
Bezuljak)

Na podlagi drugega odstavka 94. člena zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US),
99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95
– odl. US in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdars-
tvo in prehrano

O D R E D B O
o sprejemu letnega gozdnogospodarskega

načrta za del gozdov v gozdnogospodarski enoti
Borovnica (k.o. Bezuljak)

1. člen
Sprejme se letni gozdnogospodarski načrt za del

gozdov v gozdnogospodarski enoti Borovnica (k.o. Bezu-
ljak), št. 04-82/99 z dne 5. 10. 1998, ki ga je izdelal Zavod
za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna, za obdob-
je od 1. 1. 1999 do 31. 12. 1999.
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Usmeritve in ukrepi, ki so določeni v letnem gozdno-
gospodarskem načrtu za del gozdov v gozdnogospodarski
enoti Borovnica (k.o. Bezuljak) na ravneh odsekov, so se-
stavni del te odredbe.

2. člen
Letni gozdnogospodarski načrt za del gozdov v gozd-

nogospodarski enoti Borovnica (k.o. Bezuljak) je izdelan v
treh izvodih za 169,10 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdno-
gospodarskem območju Postojna, v Občini Cerknica oziro-
ma v k.o. Bezuljak.

3. člen
Po en izvod letnega gozdnogospodarskega načrta za

del gozdov v gozdnogospodarski enoti Borovnica (k.o. Be-
zuljak) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Sloveni-
je, Območne enote Postojna, Vojkova 9, Postojna, na sede-
žu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Postojna,
Krajevne enote Cerknica, Čabranska 1, Cerknica, in na
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike
Slovenije, Ljubljana, Dunajska 56, 58, kjer se hrani tudi
dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja letnega
gozdnogospodarskega načrta za del gozdov v gozdnogo-
spodarski enoti Borovnica (k.o. Bezuljak).

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

Uradnem listu RS.

Št. 322-01-5/36-98
Ljubljana, dne 13. novembra 1998.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

4188. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Briga

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o goz-
dovih (Uradni list RS, št. 30/93) je minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano sprejel 25. novembra 1998

S K L E P
o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta

gozdnogospodarske enote Briga

1. člen
Odreja se javna razgrnitev splošnega dela gozdnogos-

podarskega načrta gozdnogospodarske enote Briga, izde-
lan za obdobje od 1. januarja 1997 do 31. decembra 2006.

2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena se razgrne za 14 dni v

prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Ko-
čevska Reka, Kočevska Reka 40. Javna razgrnitev se začne
osmi dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu RS.

3. člen
Lastniki gozdov in druge fizične ter pravne osebe lahko v

času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na sedežu Zavo-
da za gozdove Slovenije, Krajevne enote Kočevska Reka.

4. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravna-

va. Datum in kraj javne obravnave bo objavljen naknadno v
prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Ko-
čevska Reka.

5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS.

Št. 322-01-6/19-98
Ljubljana, dne 25. novembra 1998.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

4189. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Ljubno

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o goz-
dovih (Uradni list RS, št. 30/93) je Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano sprejel 25. novembra 1998

S K L E P
o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta

gozdnogospodarske enote Ljubno

1. člen
Odreja se javna razgrnitev splošnega dela gozdno-

gospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ljubno,
izdelan za obdobje od 1. januarja 1997 do 31. decembra
2006.

2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena se razgrne za 14 dni v pro-

storih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Ljubno,
C. v Rastke 60, Ljubno. Javna razgrnitev se začne osmi dan
po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.

3. člen
Lastniki gozdov in druge fizične ter pravne osebe lahko

v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Ljubno.

4. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravna-

va. Datum in kraj javne obravnave bo objavljen naknadno v
prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote
Ljubno.

5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS.

Št. 322-01-10/6-98
Ljubljana, dne 25. novembra 1998.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.
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4190. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Velika Gora

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o goz-
dovih (Uradni list RS, št. 30/93) je minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano sprejel 25. novembra 1998

S K L E P
o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta

gozdnogospodarske enote Velika Gora

1. člen
Odreja se javna razgrnitev splošnega dela gozdnogos-

podarskega načrta gozdnogospodarske enote Velika Gora,
izdelan za obdobje od 1. januarja 1997 do 31. decembra
2006.

2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena se razgrne za 14 dni v

prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote
Ribnica, Šeškova 14, Ribnica. Javna razgrnitev se začne
osmi dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike
Slovenije.

3. člen
Lastniki gozdov in druge fizične ter pravne osebe lahko

v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Ribnica.

4. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravna-

va. Datum in kraj javne obravnave bo objavljen naknadno v
prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote
Ribnica.

5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS.

Št. 322-01-6/18-98
Ljubljana, dne 25. novembra 1998.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

4191. Pravilnik o deležih Zavoda Republike Slovenije
za zaposlovanje pri financiranju izhodiščne
plače za udeležence javnih del

Na podlagi 53.a člena zakona o zaposlovanju in zavaro-
vanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91,
17/91, 12/92, 71/93, 2/94, 38/94, 80/97 – odločba US
RS in 69/98) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št.
67/94, 20/95 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 29/95),
izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve

P R A V I L N I K
o deležih Zavoda Republike Slovenije

za zaposlovanje pri financiranju izhodiščne
plače za udeležence javnih del

1. člen
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadalj-

njem besedilu: zavod) zagotavlja udeležencem javnih del
deleže izhodiščne plače glede na brezposelnost in glede na
bruto dodano vrednost po naslednjih kriterijih:

– 85% izhodišče plače v občinah, v katerih je delež
brezposelnih v prebivalstvu 10% ali več, ne glede na bruto
dodano vrednost;

– 80% izhodiščne plače v občinah, v katerih je delež
brezposelnih v prebivalstvu od vključno 7 do 10%, ne glede
na bruto dodano vrednost,

– 75% izhodiščne plače v občinah, v katerih je delež
brezposelnih v prebivalstvu od vključno 5,4% do 7% ali, če
je bruto dodana vrednost na prebivalca občine nižja od
68%,

– 60% izhodiščne plače v občinah, v katerih je delež
brezposelnih v prebivalstvu nižji od 5,4% in če je bruto
dodana vrednost na prebivalca občine enaka ali višja od
68%.

2. člen
Bruto dodana vrednost iz prejšnjega člena se upošteva

po podatkih, ki jih za občino ugotovi Urad Republike Slove-
nije za makroekonomske analize in razvoj.

3. člen
Če se po pričetku izvajanja programa javnih del podatki

o brezposelnosti in o bruto dodani vrednosti v občini spre-
menijo, se v tekočem proračunskem letu upoštevajo podat-
ki, ki so bili podlaga za izračun deleža pri financiranju izho-
diščne plače ob sprejemu programa javnih del.

4. člen
Zavod lahko za vsakega v javna dela vključenega:
– prejemnika denarnega nadomestila, starejšega od

45 let,
– moškega nad 53 let starosti,
– žensko nad 48 let starosti,
– invalidno osebo,
– zdravljenega odvisnika,
poleg deleža izhodiščne plače iz 1. člena tega pravilni-

ka, zagotavlja še 50% deleža izhodiščne plače, ki jo zago-
tavlja naročnik oziroma izvajalec javnih del.

O zagotavljanju izhodiščne plače iz prejšnjega odstav-
ka odloča Odbor za izbor javnih del pri zavodu v soglasju z
ministrom za delo, družino in socialne zadeve.

5. člen
Če so naročniki ali izvajalci programa javnih del državni

organi ali pravne osebe, v katerih ima država večinski last-
niški delež, zagotavlja zavod največ 75% izhodiščne plače.

6. člen
Če je naročnik ali izvajalec programa javnih del organi-

zacija, katere cilj je pridobivanje dobička in organizira pro-
gram javnega dela, ki je neprofitne narave, je delež izhodišč-
ne plače, ki ga zagotavlja zavod največ 50% deleža, določe-
nega v 1. členu in 50% deleža iz 4. člena tega pravilnika.

7. člen
V primeru naravne nesreče ali kadar je v program javnih

del vključenih več kot 50% oseb iz 4. člena tega pravilnika
ali kadar je na določenem območju nenadoma nastala večja
brezposelnost ali kadar gre za posebne programe, katerih
naročnik je zavod, lahko zavod zagotavlja izhodiščno plačo v
celoti.
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O zagotavljanju izhodiščne plače iz prejšnjega odstav-
ka odloča Odbor za izbor javnih del pri zavodu v soglasju z
ministrom za delo, družino in socialne zadeve.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 663-02-001/98-011
Ljubljana, dne 27. novembra 1998.

mag. Anton Rop l. r.
Minister

za delo, družino
in socialne zadeve

4192. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o nomenklaturi poklicev

Na podlagi 11. člena zakona o poklicnem in strokov-
nem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96) minister za
delo, družino in socialne zadeve izdaja

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

o nomenklaturi poklicev

1. člen
V pravilniku o nomenklaturi poklicev (Uradni list RS, št.

67/98) se v prilogi I (Uradni list RS, št. 2/97) črta 3. točka
Inženir/inženirka gostinstva in 4. točka Inženir/inženirka tu-
rizma.

2. člen
Priloga I se dopolni z naslednjim besedilom:
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3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 017-01-003/96-132
Ljubljana, dne 30. novembra 1998.

mag. Anton Rop l. r.
Minister

za delo, družino
in socialne zadeve
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4193. Navodilo za izvrševanje uredbe o izvajanju
materialne dolžnosti za potrebe obrambe,
zaščite, reševanja in pomoči

Na podlagi 26. člena in četrtega odstavka 99. člena
zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za
obrambo naslednje

N A V O D I L O
za izvrševanje uredbe o izvajanju materialne

dolžnosti za potrebe obrambe, zaščite, reševanja
in pomoči

1. člen
S tem navodilom se podrobneje določajo merila za

obračun nadomestila za uporabo sredstev iz popisa iz 63.
do 68. točke tarife nadomestil za uporabo sredstev iz popi-
sa, izročenih za potrebe obrambe, zaščite, reševanja in
pomoči, določenih z uredbo o izvajanju materialne dolžnosti
za potrebe obrambe, zaščite, reševanja in pomoči (Uradni
list RS, št. 35/97).

Merila so določena v skladu z nomenklaturo vrste rabe
zemljišč.

2. člen
Nadomestila se obračunajo po merilih, določenih v

naslednji tabeli:
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3. člen
V obrazcu zahtevek za nadomestilo za uporabo sredstev iz popisa se poleg imena in priimka oziroma naziva imetnika

vpiše še davčna številka.

4. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 017-04-17/98
Ljubljana, dne 23. novembra 1998.

mag. Alojz Krapež l. r.
Minister

za obrambo

4194. Seznam medicinskih pripomočkov skupine D, za katere je bilo do 30. 6. 1997 izdano dovoljenje za promet

Na podlagi 56. člena zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 9/96) objavlja Urad Republike Slovenije za zdravila

S E Z N A M
medicinskih pripomočkov skupine D, za katere je bilo do 30. 6. 1997 izdano dovoljenje

za promet

Št. 512-20/98-39
Ljubljana, dne 27. novembra 1998.

Direktorica
Urada Republike Slovenije za zdravila
Nada Irgolič, mag. farm. spec. l. r.
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USTAVNO SODIŠČE

4195. Odločba o oceni ustavnosti tretjega odstavka
3. člena zakona o načinu glasovanja in o
ugotavljanju izida glasovanja na referendumu o
volilnem sistemu (Uradni list RS, št. 57/96)

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobudo pobudnikov in vlagateljev zahteve za
razpis referenduma o volilnem sistemu za volitve v Državni
zbor, na seji dne 8. oktobra 1998

o d l o č i l o:

1. Tretji odstavek 3. člena zakona o načinu glasovanja
in o ugotavljanju izida glasovanja na referendumu o volilnem
sistemu (Uradni list RS, št. 57/96) je v skladu z ustavo, če
se razlaga tako, da je izglasovan predlog, za katerega je
glasovala večina volilcev, ki so glasovali pri tem referendum-
skem vprašanju.

2. Na podlagi poročila Republiške volilne komisije o
izidu glasovanja na referendumu o volilnem sistemu, ki je bil
8. decembra 1996, ustavno sodišče v skladu z ugotovitvijo
iz prve točke izreka te odločbe ugotavlja, da je bil na tem
referendumu izglasovan predlog, vsebovan v referendum-
skem vprašanju, postavljenem na zahtevo 43.710 volivk in
volivcev.

3. Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni
list RS, št. 15/94, 13/95 – odl. US, 38/96 in 43/96 –
odl. US) je v neskladju z ustavo, ker ne določa roka, v
katerem mora Državni zbor po sprejemu predloga na pred-
hodnem referendumu sprejeti zakon, s katerim uveljavi reši-
tev, sprejeto na referendumu.

4. Del določbe tretjega odstavka 25. člena zakona o
referendumu in o ljudski iniciativi, ki se glasi: “Eno leto po
izvedbi referenduma Državni zbor ne more sprejeti zakona,
ki bi bil v nasprotju z izidom referenduma,“ je v neskladju z
ustavo, kolikor se nanaša na predhodni referendum.

5. Državni zbor mora neskladje, ugotovljeno v 3. in
4. točki izreka te odločbe, odpraviti v šestih mesecih od
njene objave v Uradnem listu RS.

O b r a z l o ž i t e v

Prvi del
DEJANSKE IN PRAVNE PODLAGE

A) Postopek pred ustavnim sodiščem

1. Pobudniki so z ustavno pritožbo z dne 16. 12. 1996
izpodbijali poročilo Republiške volilne komisije o izidu gla-
sovanja na referendumu o volilnem sistemu, ki je bil 8. de-
cembra 1996.

2. Ustavno sodišče je ustavno pritožbo zavrglo (sklep
št. Up-341/96), del vloge, ki se nanaša na zakon o načinu
glasovanja in o ugotavljanju izida glasovanja na referendumu
o volilnem sistemu (v nadaljevanju: ZNGUIG), pa sklenilo
obravnavati kot samostojno pobudo za oceno ustavnosti.

3. Državni zbor kljub pozivu z dne 21. 2. 1997 na
pobudo ni odgovoril.

4. Predsednik ustavnega sodišča je o zadevi razpisal
javno obravnavo, ki je bila 16. aprila 1998. Državni zbor se
na vabilo ni odzval in njegov predstavnik se ni udeležil javne
obravnave. V imenu vlade je bil na javni obravnavi navzoč
dr. Gorazd Trpin, državni sekretar.

B) Dejansko in pravno stanje zadeve

5. Pobudniki predlagajo ustavnemu sodišču, da ugoto-
vi, da je ZNGUIG v skladu z ustavo samo, če se razlaga na
način, ki ne bo pomenil kršitve človekovih pravic, in sicer
tako, da se izid referenduma ugotovi za vsako referendum-
sko vprašanje posebej, da se pri ugotavljanju izida referen-
duma za posamezno referendumsko vprašanje upoštevajo
le glasovi volilcev, ki so o tem vprašanju veljavno glasovali,
in tako, da Republiška volilna komisija v svojem poročilu
ugotovi, ali je bil posamezen predlog sprejet ali ne.

6. Socialdemokratska stranka Slovenije je dne 29. 2.
1996 vložila v zakonodajni postopek predlog zakona o voli-
tvah poslank in poslancev. Dne 5. 3. 1996 je obvestila
predsednika Državnega zbora o pobudi volilcem za zbiranje
podpisov za predhodni zakonodajni referendum o navede-
nem zakonu. Obvestilu je priložila 225 podpisov volilcev na
posebnem seznamu.

7. Predsednik Državnega zbora v treh dneh po preje-
mu obvestila o pobudi volilcem ni določil roka za zbiranje
podpisov (glej 13. člen zakona o referendumu in o ljudski
iniciativi, Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZRLI),
ampak je z aktom št. 005- 02/96-4/1 z dne 7. 3. 1996
odločil, da niso izpolnjeni procesni pogoji za začetek zbira-
nja podpisov.

8. Dne 12. 4. 1996 je Socialdemokratska stranka Slo-
venije predsednika Državnega zbora znova obvestila o po-
budi volivcem za zbiranje podpisov pod zahtevo za razpis
predhodnega referenduma, le da je tokrat vezala referen-
dumsko vprašanje na zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o volitvah v Državni zbor, ki je bil tedaj že v zakono-
dajnem postopku.

9. Pet dni kasneje (17. 4. 1996) je Državni zbor prejel
dve zahtevi za razpis predhodnega referenduma o istem
zakonu, in sicer zahtevo skupine 35 poslancev in zahtevo
Državnega sveta. Državni zbor je razpisal referendum o pred-
logu, vsebovanem v zahtevi skupine poslancev.

10. Ustavno sodišče je na pobudo Državnega sveta in
Socialdemokratske stranke Slovenije ter podpisnikov pobu-
de za zbiranje podpisov pod zahtevo za razpis referenduma
v zadevi št. U-I-201/96 (OdlUS V, 99) odpravilo določbe
tretje in četrte točke odloka o razpisu zakonodajnega refe-
renduma za volitve v Državni zbor (Uradni list RS, št. 25/96).
Ugotovilo je, da je Državni zbor s tem odlokom diskriminiral
zahtevo Državnega sveta in pobudo Socialdemokratske
stranke Slovenije. Državni zbor je namreč razpisal samo
referendum o predlogu skupine poslancev, ki so svojo zah-
tevo za razpis referenduma vložili prvi, ne pa tudi referendu-
ma na zahtevo Državnega sveta, ki je svoj predlog že dalj
časa pripravljal in zahtevo vložil nemudoma za skupino po-
slancev. Prav tako Državni zbor ni upošteval dejstva, da je
bila pred obema zahtevama vložena pobuda Socialdemo-
kratske stranke, podprta s potrebnim številom podpisov, za
začetek zbiranja podpisov pod zahtevo za razpis referendu-
ma (pobudniki so v zakonskem roku in še pred izdajo odloč-
be zbrali zadostno število podpisov). V izreku citirane odloč-
be je ustavno sodišče ugotovilo, da ZRLI ni v neskladju z
ustavo, če se razlaga tako:

– da se hkrati izvedejo referendumi o vseh vprašanjih,
ki naj bodo predmet referenduma, vsebovanih v vseh pobu-
dah ali zahtevah za razpis referenduma o vprašanjih, ki se
urejajo z istim zakonom, če so bile vložene do sprejetja akta
o razpisu zakonodajnega referenduma, glede vseh pa so
izpolnjeni pogoji iz 15. in 16. člena ZRLI, in

– da je Državni zbor v primeru, če je sprejeta odločitev
na dveh ali več referendumih, vezan na izid tistega, ki je
dobil največji odstotni delež glasov “za“ v celotnem številu
volilcev, ki so glasovali na posameznem referendumu.
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11. Z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona
o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 38/96
– v nadaljevanju: novela ZRLI) je Državni zbor določil kvo-
rum (udeležbo večine vseh volivcev) kot pogoj za to, da bi
bil na referendumu sprejet predlog, ki se nanaša na vpraša-
nja, ki jih Državni zbor sprejema z dvetretjinsko večino vseh
poslancev. Z novelo ZRLI je Državni zbor tudi uredil način
glasovanja in ugotavljanja izida na referendumu, na katerem
se glasuje o konkurenčnih (izključujočih se) predlogih. Do-
ločeno je bilo, da je potrebno hkrati izvesti referendum o
vseh konkurenčnih vprašanjih, vsebovanih v zahtevah, vlo-
ženih v določenem časovnem obdobju. S 3. členom novele
ZRLI je bil v 19. členu ZRLI dodan nov drugi odstavek, s
katerim je bilo določeno, da mora v primeru več zahtev za
razpis referenduma o vprašanjih, ki se med seboj izključuje-
jo, Državni zbor razpisati referendum o vseh vloženih zahte-
vah na isti dan.

12. S 5. členom novele je bil dopolnjen 46. člen ZRLI,
in sicer tako, da se je v celoti glasil: Glasovnica vsebuje
vprašanje, o katerem se odloča na referendumu, in navodi-
lo o načinu glasovanja. Če se glasuje o več referendumskih
vprašanjih, se o vsakem vprašanju glasuje s posebno gla-
sovnico. Če se glasuje o več referendumskih vprašanjih, ki
se med seboj izključujejo, se glasuje na glasovnici, ki vse-
buje vsa referendumska vprašanja, o katerih se odloča na
referendumu. Glasuje se tako, da glasovalec obkroži na
glasovnici besedo ZA ali PROTI, v primeru iz prejšnjega
odstavka pa tako, da volivec obkroži zaporedno številko
pred vprašanjem, ki vsebuje predlog, za katerega želi glaso-
vati.

13. Z novelo ZRLI je bilo torej določeno, da se v
primeru več zahtev za razpis referenduma o konkurenčnih
predlogih o vseh teh predlogih izvede en sam referendum,
pri čemer glasovnica vsebuje vsa vprašanja, volivec pa lah-
ko da svoj glas le enemu predlogu (z obkrožitvijo zaporedne
številke pred vprašanjem). Ugotavljanje izidov referenduma
za takšen primer ni bilo posebej urejeno. 23. člen ZRLI pa
je smiselno enak četrtemu odstavku 90. člena ustave: “Od-
ločitev je na referendumu sprejeta, če zanjo glasuje večina
volilcev, ki so glasovali.“

14. Podpisniki pobude Socialdemokratske stranke za
razpis referenduma o volilnem sistemu so vložili pobudo za
oceno ustavnosti novele ZRLI kmalu po njeni uveljavitvi.
Ustavno sodišče je na njihovo pobudo z odločbo št.
U-I-266/96 (OdlUS V, 124) razveljavilo drugi odstavek
23. člena (kvorum), tretji odstavek 46. člena in del četrtega
odstavka, ki se glasi: “v primeru iz prejšnjega odstavka pa
tako, da volivec obkroži zaporedno številko pred vpraša-
njem, ki vsebuje predlog, za katerega želi glasovati. V obraz-
ložitvi je ustavno sodišče poudarilo, da je ureditev, po kateri
lahko volilec odda glas le za enega izmed konkurenčnih
predlogov, protiustavna, ker povzroča cepitev glasov, one-
mogoča uspeh referendumskega predloga z vlaganjem po-
dobnih konkurenčnih predlogov in potvarja voljo volivca, ki
po tej ureditvi z glasom za en predlog dejansko avtomatično
glasuje proti vsem ostalim, čeprav bi želel morda kateremu
od teh predlogov dati prednost pred obstoječo ureditvijo.

15. Državni zbor je vložil na ustavno sodišče zahtevo
za presojo ustavnosti vprašanj, vsebovanih v zahtevah za
razpis referenduma, ki sta ju vložila Državni zbor in skupina
43.710 volivk in volivcev. Ustavno sodišče je ugotovilo, da
je vprašanje, vsebovano v zahtevi Državnega sveta, v skladu
z ustavo, in da peta alinea vprašanja, vsebovanega v zahtevi
skupine volivk in volivcev (posebni volilni enoti za slovenske
državljane brez stalnega prebivališča v Sloveniji) ni v skladu
z ustavo. Ustavno sodišče je naložilo Državnemu zboru, da
mora razpisati referendum o preostalem delu vprašanja, vse-
bovanega v zahtevi skupine volivk in volivcev.

16. Državni zbor je nato razpisal referendum o vpraša-
njih, vsebovanih v vseh dotlej vloženih zahtevah, nanašajo-
čih se na volilni sistem za volitve v Državni zbor. Vendar ga
je razpisal tako, da je za dan razpisa določil devetdeseti dan
po konstituiranju Državnega zbora novega sklica, glasova-
nje pa bi se izvedlo na prvo nedeljo po preteku 30 dni od
dneva razpisa referenduma.

17. Ustavno sodišče je na pobudo vlagateljev zahteve
za razpis referenduma razveljavilo tretjo točko odloka o raz-
pisu referenduma (U-I-279/96, v zbirki: OdlUS V, 126), ker
je ugotovilo, da omemba posebnega “dneva, ki je določen
kot dan razpisa referenduma“ (to sintagmo uporablja ZRLI v
31. členu) ne daje podlage za sklepanje, da bi Državni zbor
lahko poljubno odlagal dan izvedbe referenduma po prejet-
ju zahteve za razpis.

18. Državni zbor je nato ponovno razpisal referendum,
vendar je spet na nezakonit način odložil dan izvedbe refe-
renduma. Ustavno sodišče je na pobudo vlagateljev zahteve
za razpis referenduma ugotovilo to neskladje z zakonom (U-
I-304/96 – v zbirki: OdlUS V, 147), ni pa izpodbijane uredi-
tve razveljavilo ali odpravilo, ker bi z odpravo ali razveljavitvi-
jo nastalo stanje, ki bi pomenilo še hujšo kršitev zakona.

19. Referendum je bil izveden 8. decembra 1996.
20. Republiška volilna komisija je v poročilu o izidu

glasovanja na referendumu o volilnem sistemu (številka:
1-1/92-96/R, datum: 12. 12. 1996, podpisana predsed-
nica RVK Marija Ude Marinček) na podlagi zapisnikov o delu
okrajnih volilnih komisij in volilnih komisij volilnih enot pri
ugotavljanju izida glasovanja ugotovila:

“A) Na referendumu o volilnem sistemu, razpisanim z
odlokom Državnega zbora (Uradni list RS, št. 44/96, 51/96
– odločba US in 53/96), je imelo pravico glasovati:

 1. 1,537.459 volivcev, vpisanih v splošne volilne ime-
nike;

2. 70 volivcev, ki so glasovali s potrdili, ker pomotoma
niso bili vpisani v volilni imenik;

3. skupno število volivcev, ki so imeli pravico glasovati:
1,537.529.

B) Na referendumu je glasovalo:
1. 583.310 volivcev, vpisanih v splošne volilne imeni-

ke:
2. 70 volivcev, ki so glasovali s potrdili, ker pomotoma

niso bili vpisani v volilni imenik:
3. skupno število volivcev, ki so glasovali: 583.380.
C) Oddanih je bilo 583.297 glasovnic.
D) Neveljavnih glasovnic je bilo: 56.907.
E) Veljavnih glasovnic je bilo: 526.390. od tega

23.974 glasovnic, na katerih je volivec glasoval “PROTI“ pri
vseh treh referendumskih vpašanjih ter 502.416 preostalih
veljavnih glasovnic.

F) Pri posameznih referendumskih vprašanjih je izid
glasovanja naslednji:

a) Referendumsko vprašanje, postavljeno na zahtevo
Državnega sveta:

ZA 83.864 oziroma 14,4% od števila oddanih glasov-
nic

PROTI 237.041
b) Referendumsko vprašanje, postavljeno na zahtevo

43.710 volivk in volivcev:
ZA 259.687oziroma 44.5% od števila oddanih glasov-

nic
PROTI 139.384
c) referendumsko vprašanje, postavljeno na zahtevo

30 poslank in poslancev:
ZA 152.784 oziroma 26,2% od števila oddanih gla-

sovnic
PROTI 207.965
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G) Republiška volilna komisija je ugotovila, da volilne
komisije volilnih enot in okrajne volilne komisije pri delu
volilnih odborov niso ugotovile nepravilnosti, ki bi bistveno
vplivale na izid glasovanja.“

21. Vse do sprejema te odločbe Republiška volilna
komisija na podlagi zgoraj navedenega poročila še vedno ni
ugotovila in objavila izida glasovanja na referendumu, ki je
bil 8. decembra 1996, tako da bi ugotovila, kateri od treh
predlogov je bil izglasovan. Niti še ni Državni zbor sprejel
takega sklepa.

C) Precedenčna stališča ustavnega sodišča

22. V odločbi št. U-I-47/94 (OdlUS IV, 4) je ustavno
sodišče navedlo, da “je ustavodajalec prepustil odločitev o
vrsti zakonodajnega referenduma rednemu zakonodajalcu.
Tudi iz načel pravne in demokratične države ter načela, da
ljudstvo izvršuje oblast tudi neposredno, ne izhaja, da je tem
načelom zadoščeno zgolj tedaj, če je zakonodajni referen-
dum urejen tako, da vključuje prav vse možne in doslej
poznane vrste takega referenduma.“

23. V obrazložitvi odločbe U-I-266/96 (OdlUS V,124)
je ustavno sodišče izrazilo naslednja stališča:...“Referen-
dumsko odločanje po četrtem odstavku 90. člena ustave
temelji na načelu absolutne večine. Da bi bila odločitev
sprejeta, mora zanjo glasovati več kot polovica glasujočih in
ne le relativna večina. V primeru referenduma, na katerem
se ne glasuje o konkurenčnih vprašanjih, se volivec odloča
med dvema alternativama – ZA ali PROTI; tretje možnosti
nima. V primeru izvedbe referenduma o konkurenčnih vpra-
šanjih pa volivec ne izbira le med dvema alternativama,
temveč je pri vsakem vprašanju, ko ga primerja z veljavno
ureditvijo, postavljen pred alternativo ZA ali PROTI. Če pod-
pira več odločitev, ko jih primerja z veljavno ureditvijo, seve-
da eni izmed teh odločitev lahko daje prednost pred vsemi
ostalimi, drugi spet prednost pred naslednjimi itd. Dejstvo,
da je glasoval za enega izmed predlogov, še ne pomeni, da
v primeru neuspeha tega predloga (če predlog ne doseže
potrebne večine) podpira veljavno ureditev, da torej (podre-
jeno) ne bi želel glasovati za drug predlog.“

... “Namesto da bi zakon zagotovil odločanje med al-
ternativama za in proti pri vsakem predlogu, posredno vsilju-
je volilcu (oziroma ustvarja fikcijo), da z izbiro enega predlo-
ga odda glas proti pri vseh drugih predlogih.“

... “V ureditvi, ki jo je za primere referendumov s kon-
kurenčnimi vprašanji prinesla novela ZRLI, pride do pojava
cepitve glasov, ki lahko privede do referendumskega izida,
ki ni v skladu z voljo volivcev (ta pojav je znan tudi v nemški
in švicarski ustavnopravni teoriji, in sicer kot Aufsplitterung
der Stimmen). Teoretično lahko vsi volivci nasprotujejo ob-
stoječi (veljavni) ureditvi in dajejo prednost pred to ureditvijo
kateremukoli izmed ponujenih predlogov, pa zaradi razprši-
tve glasov na referendumu ni sprejet noben predlog, tako
da obstoječa zakonska ureditev ostane v veljavi. Do tega
pride zato, ker volivcu ni dana možnost, da podrejeno (če
odločitev, ki jo najbolj podpira, ni sprejeta) podpre tudi drug
predlog, ki mu še vedno bolj ustreza kot obstoječa zakon-
ska ureditev. Zato njegov glas za enega izmed predlogov
nujno pomeni glas proti vsem ostalim predlogom. Če se na
referendumu glasuje o konkurenčnih predlogih, ki so si v
bistvenih točkah podobni, obstaja velika verjetnost, da se
bodo glasovi razporedili med posamezne predloge tako, da
noben izmed njih ne bo zbral potrebne večine, pa čeprav še
tako velika večina glasujočih očitno nasprotuje obstoječi
zakonski ureditvi zadeve, o kateri se odloča na referendu-
mu. Nevarnost cepitve glasov in s tem odmika referendum-
skega izida od dejanske volje volilcev narašča s številom in

vsebinsko podobnostjo referendumskih vprašanj. Ureditev,
ki jo je prinesla novela ZRLI, motivira zagovornike veljavne
zakonske ureditve, da vlagajo zahteve za razpis referendu-
ma samo zato, da bi povzročili cepitev glasov in tako pre-
prečili sprejem kakršnekoli odločitve na referendumu.“

...“Izpodbijana zakonska ureditev načina glasovanja v
primerih konkurenčnih predlogov je v neskladju s tretjim
odstavkom 90. člena ustave, ki določa, da imajo pravico
glasovanja na referendumu vsi državljani, ki imajo volilno
pravico. Z določbami, ki posredno silijo volivca, da glasuje
proti vsem predlogom, razen za predlog, ki ga najbolj pod-
pira, je ta pravica bistveno okrnjena, ker onemogoča mož-
nost izrekanja volivcev o vsakem predlogu posebej.

... Izpodbijana zakonska ureditev, ki onemogoča de-
mokratično izražanje volje volilnih upravičencev oziroma do-
sledno ugotavljanje te volje (referendumskega izida), je tudi
v neskladju s 1. členom ustave, ki določa, da je Slovenija
demokratična republika, z drugim odstavkom 3. člena usta-
ve, ki določa, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo in da jo
državljanke in državljani izvršujejo neposredno in z volitvami,
in s 44. členom ustave, ki določa, da ima vsak državljan
pravico, da v skladu z zakonom neposredno ali po izvoljenih
predstavnikih sodeluje pri upravljanju javnih zadev.“

24. V obrazložitvi citirane odločbe je ustavno sodišče
navedlo tudi odločbo bavarskega ustavnega sodišča (Bay-
VerfGH, E. v. 30. 5. 1968, E 21 II, 110, citirano po Przy-
gode, Die deutsche Rechtsprechung zur unmittelbaren De-
mokratie, Baden-Baden, Nomos Verlagsqesellschaft 1995,
str. 227), v kateri je izraženo prav takšno stališče, kot ga je
izrazilo ustavno sodišče v odločbi št. U-I-266/96 – da bi
bila ureditev, v kateri bi bil volilčev glas za določen predlog
nujno štet kot glas proti vsem ostalim predlogom, nezdružlji-
va z ustavo.

25. Ustavno sodišče je v obrazložitvi citirane odločbe
navedlo še, da ureditev, po kateri se o konkurenčnih vpra-
šanjih izvede en sam referendum, tako da so na eni glasov-
nici vsi predlogi, sama po sebi ni protiustavna (ni torej po-
trebno, da bi se o vsakem vprašanju izvedel poseben
referendum), če zakonodajalec ustrezno uredi način glaso-
vanja in ugotavljanja izida.

Drugi del
OCENA USTAVNOSTI

A) Procesne predpostavke

26. Ustavno sodišče je moralo najprej odločiti, ali je
pristojno za presojo, ali je izkazan pravni interes pobudnikov
in ali je pobuda očitno neutemeljena.

27. Ustavno sodišče je praviloma pristojno odločati o
ustavnosti veljavnih predpisov. Zato je moralo oceniti tudi
veljavnost napadenih določb ZNGUIG kot procesno pred-
postavko za sprejem pobude. Vendar je to oceno lahko
podalo šele po meritorni oceni pravne narave relevantnih
določb ZNGUIG.

28. Na podlagi te ocene, ki je podana v meritornem
delu te odločbe, je ugotovilo, da nekatere določbe ZNGUIG
ne veljajo več. To je mogoče ugotoviti za določbe, ki urejajo
vsebino glasovnice (prvi odstavek 2. člena) in način glaso-
vanja (drugi odstavek 2. člena), tehnične vidike ugotavljanja
izida (prvi odstavek 3. člena) in veljavnost glasovnice (drugi
odstavek 3. člena). Te določbe se nanašajo na samo izved-
bo referenduma in so z izvedenim referendumom in ugotovi-
tvijo številčnega izida referenduma s strani Republiške volil-
ne komisije izgubile veljavo.

29. Določba tretjega odstavka 3. člena ZNGUIG, ki
določa, da je izglasovan predlog, za katerega je glasovala
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večina volivcev, ki so glasovali, pa se ne nanaša na samo
izvedbo referenduma, temveč ureja način ugotavljanja, ka-
teri izmed predlogov (če sploh kateri) je bil na referendumu
izglasovan. Z izvedbo referenduma ni izgubila veljave, tem-
več je tedaj – torej po tistem, ko je bilo glasovanje izvedeno
– šele lahko začela učinkovati.

30. Učinek oziroma veljavnost navedene določbe tret-
jega odstavka 3. člena ZNGUIG sta povezana s pravnimi
posledicami predhodnega referenduma. Ustavno sodišče
je ugotovilo, da je predhodni referendum po svoji ustavni
naravi zavezujoč. Državni zbor je vezan na odločitev, spreje-
to na tem referendumu; in jo mora obvezno preliti v zakon, v
katerem uzakoni referendumsko odločitev. Določba tretje-
ga odstavka 3. člena ZNGUIG, ki določa, kdaj je predlog
izglasovan, torej ni izgubila veljavnosti z izvedbo referendu-
ma, temveč je šele po izvedenem referendumu lahko začela
učinkovati.

31. Pobudniki in predlagatelji referendumske zahteve
utemeljujejo svoj pravni interes z dejstvom, da bodo v pri-
meru neustavnega tolmačenja pomanjkljive referendumske
zakonodaje očitno kršene pravice 43.710 volivk in volilcev,
ki so vložili zahtevo za zakonodajni referendum o volilnem
sistemu. Ustavno sodišče je na podlagi ustaljenega testa za
presojo, ali napadene določbe neposredno posegajo v pra-
vice, pravne interese oziroma pravni položaj pobudnikov, ki
veljavno predstavljajo interese prizadetih vlagateljev zahteve
za predhodni referendum, ocenilo, da je njihov pravni inte-
res izkazan.

32. Ustavno sodišče je ocenilo, da pobuda ni očitno
neutemeljena in da je od njene rešitve pričakovati rešitev
pomembnega pravnega vprašanja. Zato jo je po opravlje-
nem postopku njenega preizkusa sprejelo.

33. Glede na to, da je relevantna določba izpodbijane-
ga zakona še veljavna, da je izkazan pravni interes pobudni-
kov, in da pobuda ni očitno neutemeljena, je ustavno sodi-
šče v skladu s četrtim odstavkom 26. člena zakona o
ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljeva-
nju ZUstS) nadaljevalo z odločanjem o zadevi.

34. Med pripravljalnim postopkom je ustavno sodišče
ugotovilo, da je v zvezi z napadeno določbo tudi del določ-
be tretjega odstavka 25. člena ZRLI in pa ugotovljena prav-
na praznina v ZRLI glede roka, v katerem mora Državni zbor
po sprejemu predloga na predhodnem referendumu spreje-
ti zakon, s katerim uveljavi rešitev, sprejeto na referendumu.
Ugotovilo je tudi, da je ocena ustavnosti obeh vprašanj
nujna za rešitev zadeve – zlasti z vidika pravnega interesa
pobudnikov, ki je odvisen od pravnih posledic referenduma.
Zato je sklenilo, da v skladu s 30. členom ZUst oceni tudi
ustavnost teh dveh vprašanj.

B) Ustavna ocena določbe tretjega odstavka 3. člena
ZNGUIG

35. Tretji odstavek 3. člena ZNGUIG se glasi: “Izglaso-
van je predlog, za katerega je glasovala večina volivcev, ki
so glasovali.“ Niti slovnična razlaga tega stavka niti upošte-
vanje njegovega običajnega pogovornega pomena po oceni
ustavnega sodišča ne omogočata nedvoumno ugotoviti, ali
označuje sintagma “volivci, ki so glasovali“ tiste volivce, ki
so glasovali pri vsakem referendumskem vprašanju pose-
bej, ali pa tiste volivce, ki so glasovali na referendumu o
vseh predlaganih vprašanjih skupaj. Od tega, kateri od obeh
pomenov je v skladu z ustavo, je odvisen postopek ugotav-
ljanja večine znotraj števila “volivcev, ki so glasovali“ in po-
sledično tudi ugotovitev, kateri izmed konkurenčnih referen-
dumskih predlogov je bil izglasovan.

36. Da bi ustavno sodišče lahko ocenilo, kateri od
obeh pomenov je skladen z ustavo, je moralo preizkusiti
namen zakonodajalca (teleološka razlaga), pojmovni kon-
tekst zakona, v katerega je umeščena sporna sintagma,
njegovo mesto v strukturi napadenega zakona, ustavno do-
ločenost zakonodajne sintagme in argumente ter ocene iz
relevantne judikature ustavnega sodišča. Pri tem ustavno
sodišče opozarja, da se niti Republiška volilna komisija niti
Državni zbor nista opredelila o tem vprašanju, ki je ključne-
ga pomena za ustavnokonformno razlago tretjega odstavka
3. člena ZNGUIG.

Namen zakonodajalca

37. V spremnem gradivu k predlogu zakona (materialia
legis) se predlagatelj izrecno sklicuje na bavarski model, ki
ga v obrazložitvi tudi pravilno razlaga. Navaja, da se je zgle-
doval po t.i. “bavarskem modelu“. Tega pa omenja tudi
ustavno sodišče kot primer tuje ureditve, ki “v veliki meri (ne
pa v celoti) preprečuje cepitev glasov“ (drugi ostavek
18. točke odločbe o zadevi št. U-I-266/96 z dne 31. 7.
1996). Če primerjamo ZNGUIG z bavarskim volilnim zako-
nom (Landeswahlgesetz), ugotovimo, da je v ZNGUIG smi-
selno povzeta določba njegovega tretjega odstavka 76. čle-
na (način glasovanja o konkurenčnih predlogih). Bistvo
bavarskega modela je v tem, da lahko več predlogov dobi
večino glasov, saj se število glasujočih ugotavlja za vsak
predlog posebej. Če se to zgodi, je izmed predlogov, ki so
dobili več glasov za kot proti, sprejet tisti, ki je dobil največje
število glasov ZA.

Pojmovni kontekst zakona

38. Zakon omogoča glasovanje “proti“, kar je smisel-
no samo ob razlagi, da se pri vsakem predlogu (vprašanju)
posebej ugotovi, koliko volivcev je glasovalo o njem (za ali
proti), izglasovan pa je predlog, ki je dobil več glasov “za“
kot “proti“. Zakon določa, da se število glasov “za“ in “proti“
ugotovi pri vsakem vprašanju posebej. Ta določba bi bila
nepotrebna, če glasovi “proti“ ne bi imeli nobenega pravne-
ga učinka. Ne bi ga namreč imeli, če bi se večina določala
glede na sintagmo “volilci, ki so glasovali na referendumu o
vseh predlaganih vprašanjih skupaj. “Zakon določa, da se
šteje, da so tisti, ki so glasovali trikrat proti, glasovali pri
vsakem referendumskem vprašanju. Gre znova za določbo,
ki ima smisel samo, če se zakon razlaga tako, da je izglaso-
van predlog, ki je dobil večino glasov, ki so se do njega
opredelili (torej več “za“ kot “proti“).

Mesto v strukturi zakona

39. ZNGUIG v 3. členu navaja, da se “število volivcev,
ki so glasovali ‘za’, in število volivcev, ki so glasovali ‘proti’,
(se) ugotovi pri vsakem referendumskem vprašanju pose-
bej.“ Glede na to predhodno formulacijo iz prvega odstavka
tega člena je potrebno sklepati, da je ob predpostavki kon-
sistentne uporabe pojmov zakonodajalec želel izraziti isto
vsebino tudi v tretjem odstavku istega člena s sintagmo
“večina volilcev, ki so glasovali“. Pri tem pa je kot redun-
dantno opustil dodatno označbo “pri vsakem referendum-
skem vprašanju.“

Ustavna določenost

40. Ustava določa v 90. členu, da Državni zbor mora
razpisati referendum o vprašanjih, ki se urejajo z zakonom,
če to zahteva najmanj štirideset tisoč volilcev. Ustavno do-
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ločeno število volilcev ima torej ustavno pravico do obvez-
nega razpisa referenduma o vprašanju, ki so ga opredelili v
svoji zahtevi. Zakonodajalec v skladu s 15. členom ustave
lahko predpiše zgolj način uresničevanja te ustavne pravice,
ne more pa je samovoljno omejiti. Prav tako omejitev pa bi
pomenila razlaga zakonske sintagme iz tretjega odstavka
3. člena ZNGUIG “volivci, ki so glasovali“, po kateri bi bil
ustavno določeni način ugotavljanja, ali je bil njihov predlog
na referendumu sprejet ali ne (tretji odstavek 90. člena
ustave: “Predlog je na referendumu sprejet, če zanj glasuje
večina volilcev, ki so glasovali“.), odvisen od nepredvidljivih
okoliščin, na katere predlagatelji sami ne bi imeli vpliva:
koliko drugih konkurenčnih referendumskih vprašanj je bilo
postavljenih, kako podobna so si vprašanja, kolikšno je
skupno število vseh volilcev, ki glasovali za vsa referendum-
ska vprašanja, ipd.

41. Bistveno drugačno obravnavanje oziroma diskrimi-
nacija med možnostmi uspeha predlagateljev referendum-
skega vprašanja, ki mu ne konkurirajo druga vprašanja gle-
de istega “vprašanja, ki se ureja z zakonom“, in tistimi,
katerih referendumski predlog se nahaja na isti glasovnici
hkrati z drugimi konkurenčnimi vprašanji, bi pomenila tudi
poseg v ustavno načelo enakosti pred zakonom (14. člen
ustave) oziroma bi nasprotovala načelu enakega obravnava-
nja enakih in različnega obravnavanja različnih položajev. V
konkretnem primeru bi sporna ureditev med drugim motivi-
rala zagovornike veljavne zakonske ureditve, da vlagajo zah-
teve za razpis referenduma samo zato, da bi povzročili cepi-
tev glasov in tako preprečili sprejem kakršnekoli odločitve
na referendumu (primerjaj razloge iz odločbe št. U-I-266/96,
OdlUS V,124).

42. Ureditev ugotavljanja, kateri predlog (če sploh ka-
teri) je bil na referendumu o konkurenčnih vprašanjih izgla-
sovan, ki bi temeljila na razlagi, po kateri bi sintagma “volilci,
ki so glasovali“ iz tretjega odstavka 3. člena ZNGUIG ne
pomenila zgolj “volilcev, ki so glasovali pri posameznem
referendumskem vprašanju“, bi izkrivljala voljo posamezne-
ga volilca, ker bi mu ob glasovanju za en predlog avtomatič-
no pripisala, da je glasoval tudi proti ostalim. Izkrivljala pa bi
tudi referendumski izid, ker bi povzročala cepitev glasov.
Sprememba v primerjavi z ureditvijo, ki jo je ustavno sodišče
že razveljavilo, bi bila le navidezna in zavajajoča. ZNGUIG bi
namreč tako urejal glasovanje in ugotavljanje izida glasova-
nja na način, ki bi bil v neskladju s 1. členom ustave (načelo
demokratične države), drugim odstavkom 3. člena ustave
(po katerem ima oblast ljudstvo), 44. členom (pravica do
sodelovanja pri upravljanju javnih zadev), in 90. členom
(zakonodajni referendum) ustave.

Relevantna judikatura ustavnega sodišča

43. Razlaga, ki bi uzakonjala sintagmo “volilci, ki so
glasovali na referendumu o vseh predlaganih vprašanjih sku-
paj“, bi bila v pravno bistvenih prvinah enaka ureditvi, ki jo je
ustavno sodišče razveljavilo z odločbo št. U-I-266/96. Raz-
lika bi bila le tehnična in simbolična; prej je lahko volilec le
izbral (obkrožil) enega izmed predlogov, po ZNGUIG pa bi
lahko poleg izbire predloga, za katerega bi glasoval, pri
drugih predlogih izbiral med glasom “proti“ in vzdržanjem
(tako, da ne bi obkrožil ne “za“ ne “proti“) – pri tem pa v
pravnem učinku ne bi bilo nobene razlike med takšnim vzdr-
žanjem in glasovanjem proti nekemu predlogu. Šlo bi torej
za sistem glasovanja in ugotavljanja izida, ki bi bil v vseh
pravno relevantnih prvinah istoveten sistemu, ki je bil že
razveljavljen kot protiustaven z odločbo št. U-I-266/96.

44. Volivec je po določbah ZNGUIG lahko dal svoj glas
“za“ le enemu izmed konkurenčnih predlogov, pri drugih pa

je lahko glasoval proti ali se vzdržal. Taka ureditev načina
glasovanja sama po sebi ni bila protiustavna. Protiustavna
pa bi bila razlaga te določbe, po kateri bi bil sprejet predlog,
ki bi dobil večino glasov vseh volivcev, ki so glasovali na
referendumu – torej ne le tistih, ki so se opredelili do posa-
meznega predloga; s tem bi se namreč izničil pomen, ki ga
ima možnost vzdržanja pri posameznih predlogih. Po nave-
deni protiustavni razlagi bi bil sistem ugotavljanja izida smi-
selno enak ureditvi, razveljavljeni z odločbo št. U-I-266/96,
možnost volivčeve izbire med glasovanjem proti in vzdrža-
njem pa bi bila nesmiselna in zavajajoča. Ureditev ugotavlja-
nja izida bi bila protiustavna iz istih razlogov, iz katerih bi bila
protiustavna ureditev po razveljavljeni noveli ZRLI – zato,
ker izkrivlja voljo posameznega volivca. Njegov glas “za“ en
predlog bi avtomatično pomenil glas “proti“ ostalim, četudi
bi se volilec pri ostalih predlogih vzdržal. Protiustavna bi bila
tudi zato, ker bi povzročila cepitev glasov ter bi tako izkrivlja-
la volilni izid v celoti.

45. Iz navedenih razlogov je ustavno sodišče moralo
ugotoviti, da bi bila v nasprotju z ustavo razlaga tretjega
odstavka 3. člena ZNGUIG, po kateri bi se štelo, da bi bil
izglasovan predlog, za katerega je glasovala večina volil-
cev, ki so glasovali na referendumu o vseh predlaganih
vprašanjih skupaj, in da je z ustavo skladna le razlaga, po
kateri je izglasovan predlog, za katerega je glasovala veči-
na volilcev, ki so glasovali pri vsakem referendumskem
vprašanju posebej.

C) Ugotovitev izida referenduma

46. Na izvedenem referendumu se je izkazalo (glej
poročilo Republiške volilne komisije z dne 12. 12. 1996 o
izidu glasovanja na referendumu o volilnem sistemu, ki je bil
8. decembra 1996.), da je le predlog 43.710 volilk in volil-
cev od vseh treh konkurenčnih predlogov dobil več glasov
“za“ kot “proti“ (ZA: 259.687, PROTI: 139.384, oziroma v
odstotnih deležih ZA: 65%, PROTI: 35%). Predlog volilk in
volilcev bi bil izglasovan celo v primeru, da bi se tudi neve-
ljavne glasovnice in glasovi volilcev, ki niso oddali glasovni-
ce, štele kot glasovi “proti“ temu predlogu (v tem primeru bi
bil izid ZA: 259.687, PROTI: 196.374, oziroma v odstotnih
deležih ZA: 57%, PROTI: 43%.).

47. Referendum je bil izveden 8. decembra 1996.
Poročilo o izidu glasovanja Republiške volilne komisije je
bilo izdano 12. decembra 1996. Do dneva glasovanja o tej
odločitvi nista niti Republiška volilna komisija niti Državni
zbor ugotovila oziroma objavila izida glasovanja na referen-
dumu, tako da bi ugotovila in objavila, kateri izmed treh
predlogov, če sploh kateri, je bil izglasovan.

48. Po vložitvi pobude za oceno ustavnosti ZNGUIG s
strani predlagateljev referendumske zahteve Državni zbor
tudi kot udeleženec v ustavnosodnem postopku ni odgo-
voril na navedbe pobudnika. Ko je bil isti udeleženec v
postopku vabljen na javno obravnavo, ki jo je sklicalo us-
tavno sodišče in ki je potekala 16. aprila 1998, se vabilu
ni odzval.

49. Ustavno sodišče ugotavlja, da doslej še ni bilo
ugotovljeno, ali je bil kateri izmed referendumskih predlo-
gov (in če, kateri) sprejet in ali je Državni zbor posledično
vezan na katerega izmed predlogov (in če, katerega).

50. Da bi zagotovilo ustrezen način izvršitve svoje od-
ločbe s strani Državnega zbora, ki je kot zakonodajalec v
skladu s prvim odstavkom 90. člena ustave vezan na izid
referenduma, se je ustavno sodišče odločilo, da na podlagi
ocene o ustavnokonformni razlagi tretjega odstavka 3. čle-
na ZNGUIG in na podlagi poročila Republiške volilne komi-
sije samo ugotovi in s to odločbo tudi objavi, da je bil na
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referendumu izglasovan predlog, vsebovan v referendum-
skem vprašanju, postavljenem na zahtevo 43.710 volilk in
volilcev. To je ustavno sodišče storilo na podlagi svoje pri-
stojnosti iz 40. člena ZUst, ki ga pooblašča, da določi, če je
potrebno, na kakšen način naj se izvrši njegova odločba in
kateri organ jo mora izvršiti.

D) Obvezna narava referendumske odločitve

51. Ustavno sodišče poziva Državni zbor, da v razum-
nem roku sprejme v skladu z 90. členom ustave in v skladu
s to odločbo zakon, s katerim bo uredil vprašanje volilnega
sistema tako, kot to narekuje izid referenduma.

52. Ustavna določba, da je Državni zbor vezan na izid
referenduma, pomeni, da mora Državni zbor referendum-
sko odločitev obvezno preliti v zakon. Vezanost ni zgolj
politična oziroma moralna, temveč je tudi pravna. Državni
zbor mora obvezno sprejeti zakon, v katerem uzakoni refe-
rendumsko odločitev. Če bi Državni zbor določbo o vezano-
sti prekršil (npr. tako, da bi sprejel zakon z vsebino, ki bi
nasprotovala referendumski odločitvi, ali tako, da zakona, ki
ureja materijo, o kateri se je odločalo na referendumu, sploh
ne bi sprejel), potem bi ustavnost odločitev zakonodajnega
organa po ustavi nadziralo ustavno sodišče, ki ima za prime-
re kršitev ustave na voljo tudi različne sankcije (razveljavitev
zakona, ugotovitev protiustavnosti, naložitev odprave protiu-
stavnosti). Pravna vezanost zakonodajnega organa je nor-
malen pojav v vsakem ustavnem sistemu, v katerem obstaja
hierarhija med ustavnimi in zakonskimi normami.

53. Predhodni referendum je v zakonu zasnovan kot
zavezujoč referendum, torej referendum, na katerega izid je
Državni zbor vezan. Če se je zakonodajalec odločil za uza-
konitev takšnega referenduma, je bil dolžan konceptu pred-
hodnega referenduma slediti v celoti. V nasprotnem primeru
bi bil predhodni referendum zgolj posvetovalen; takšen re-
ferendum pa ZRLI uvaja poleg predhodnega. Vezanost Dr-
žavnega zbora se ne nanaša le na odločanje, kakšne vsebi-
ne bo zakon, na katerega se je nanašal referendum, temveč
tudi na odločitev o tem, ali bo Državni zbor zakon sprejel ali
ne. V primeru, da je na referendumu sprejet predlog dolo-
čene ureditve nekega vprašanja, ki se ureja z zakonom,
Državni zbor takšno rešitev mora preliti v zakon.

54. Rok za uzakonitev referendumske odločitve: Dr-
žavni zbor z izpolnitvijo opisane obveznosti ne sme po nepo-
trebnem zavlačevati, temveč jo mora izpolniti v razumnem
roku – v času, ki je nujno potreben za potek zakonodajnega
postopka. Ta zahteva bi morala biti postavljena tudi v zako-
nu, ki ureja referendum – ta zakon bi moral zavezati Državni
zbor, da v določenem roku (glede odločitve, v kolikšnem,
ima zakonodajalec določen prostor lastne politične presoje)
prelije referendumsko odločitev v zakon. V ZRLI ni določen
rok za izpolnitev te obveznosti. Ta pravna praznina je v
neskladju z določbo prvega odstavka 90. člena ustave, po
kateri je Državni zbor vezan na izid referenduma. Ustavno
sodišče je zato naložilo zakonodajalcu, da to pravno prazni-
no zapolni.

55. Prav tako je, kolikor se nanaša na predhodni refe-
rendum, v neskladju z ustavo tudi določba tretjega odstavka
25. člena ZRLI, po kateri Državni zbor eno leto po izvedbi
referenduma ne sme sprejeti zakona, ki bi bil v nasprotju z
referendumsko odločitvijo. Ta določba omogoča, da veza-
nost Državnega zbora na izid referenduma lahko poteče, še
preden Državni zbor z zakonom uveljavi rešitev, sprejeto na
referendumu. Za ugotovitev protiustavnosti te določbe ni
bilo potrebno analizirati, ali se določba prvega odstavka
90. člena ZRLI nanaša tudi na t.i. negativno vezanost Držav-
nega zbora na izid referenduma (prepoved sprejemanja za-

konov, ki bi bili v neskladju z referendumsko odločitvijo). Za
ugotovitev protiustavnosti je bila dovolj ugotovitev, da določ-
ba lahko onemogoči realizacijo pozitivne vezanosti Državne-
ga zbora na izid referenduma, na katero prvi odstavek
90. člena nedvomno meri (glej 25. točko obrazložitve). V
neskladju z ustavno določbo o vezanosti Državnega zbora
na izid referenduma je to, da ZRLI omogoča, da Državni
zbor sprejme zakon, ki je v nasprotju z referendumsko odlo-
čitvijo, v času, ko sploh še ni uzakonil rešitve, ki jo prinaša
predlog, sprejet na referendumu. Ustavno sodišče je Držav-
nemu zboru naložilo, da to protiustavnost odpravi.

E)
56. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi

21. člena, 30. člena, 40. člena, 43. člena in drugega
odstavka 48. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Lovro
Šturm ter sodnici in sodniki dr. Miroslava Geč-Korošec,
dr. Peter Jambrek, dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic,
Franc Testen, dr. Dragica Wedam-Lukić in dr. Boštjan M.
Zupančič. Odločbo je sprejelo s petimi glasovi proti trem.
Proti so glasovali sodnica Wedam-Lukić ter sodnika Krivic in
Testen, ki so dali odklonilna ločena mnenja. Sodnik
Jambrek je dal pritrdilno ločeno mnenje.

Št. U-I-12/97
Ljubljana, dne 8. oktobra 1998.

Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.

4196. Odločba, da se v 3. členu in v prvem odstavku
4. člena pravilnika o pogojih za pridobitev licenc
za prevoze v cestnem prometu, načinu in
postopku njihove pridobitve ter o načinu
vodenja evidence izdanih licenc razveljavita
besedi “v lasti“

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude
Obrtne zadruge Prevoz, z.o.o, Ljubljana, Obrtne zadruge
Voznik, z.o.o, Šempeter pri Gorici, SOZ Javornik z.o.o,
Postojna in OZ Prevoznik Gorenjske, z.o.o, Naklo, ki jih
zastopa Ksenija Ocvirk, odvetnica v Ljubljani na seji dne
12. novembra 1998

o d l o č i l o:

V 3. členu in v prvem odstavku 4. člena pravilnika o
pogojih za pridobitev licenc za prevoze v cestnem prometu,
načinu in postopku njihove pridobitve ter o načinu vodenja
evidence izdanih licenc (Uradni list RS, št. 50/97, 69/97
in 76/97 – odl. US) se razveljavita besedi “v lasti“.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnice, organizirane kot prevozne zadruge in

kot pravne osebe vpisane v sodni register pri pristojnem
sodišču, z dejavnostjo opravljanja prevozov oseb oziroma
stvari v cestnem prometu, izpodbijajo 3. člen pravilnika o
pogojih za pridobitev licenc za prevoze v cestnem prometu,
načinu in postopku njihove pridobitve ter o načinu vodenja
evidence izdanih licenc (v nadaljevanju: pravilnik). Izpodbi-
jana določba se glasi: “Za motorna vozila štejejo tovorna
motorna vozila, kombinirana motorna vozila za prevoz oseb,
podaljšana limuzina (enoprostorska vozila do 8+1 sedežev),



Uradni list Republike Slovenije Št. 82 / 4. 12. 1998 / Stran 6909

avtobusi ter osebna avtotaksi vozila (v nadaljevanju: vozila),
ki jih ima pravna ali fizična oseba v lasti.“ Na podlagi takšne
ureditve zadruge, ki niso lastnice vozil, ne morejo pridobiti
licenc za prevoze v cestnem prometu, zaradi česar naj bi
bile popolnoma onemogočene pri svojem delovanju. Določ-
ba drugega odstavka 3. člena pravilnika, skladno s katero
se je za vozilo v lasti štelo tudi vozilo, s katerim pravna ali
fizična oseba razpolaga na podlagi sklenjene zakupne ali
leasing pogodbe za dobo trajanja licence, je bila namreč z
odločbo ustavnega sodišča št. U-I-237/97 razveljavljena
(Uradni list RS, št. 76/97). Izpodbijana določba naj bi zato
bila v neskladju s 14. členom ustave, saj naj bi bili na
podlagi gmotnega stanja neenakopravno obravnavani upra-
vičenci do pridobitve licenc; tisti, ki lastnine nima, naj bi
tako ne mogel biti enak z drugimi. V neskladju z 49. členom
ustave pa naj bi bila zato, ker naj bi bili določeni gospodar-
ski subjekti izključeni iz možnosti svobodnega nastopanja
na trgu.

2. Pooblaščenka pobudnic je nato pobudo dopolnila s
predlogom za začasno zadržanje izvrševanja izpodbijane do-
ločbe, saj naj bi stanje, ko se pobuda še ni obravnavala in
izpodbijana določba pravilnika velja, povzročalo škodo.
Hkrati je kot peto pobudnico, ki naj bi jo zastopala, navedla
še zadrugo Prevoznik iz Kopra, za kar pa ni predložila poob-
lastila za zastopanje. Na podlagi poziva za predložitev poob-
lastila je nato sporočila, da se ta zadnja pobudnica iz po-
stopka umika.

B)
3. pravilnik je izdan na podlagi četrtega odstavka

6. člena zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list
RS, št. 72/94, 18/95 p., 54/96 in 48/98 – v nadaljeva-
nju: ZPCP), ki pooblašča ministra, pristojnega za promet in
zveze, da podrobneje določi pogoje za pridobitev licence za
posamezne vrste prevozov.

4. Na dan vložitve pobude (dne 1. 7. 1998) pa so
stopile v veljavo spremembe in dopolnitve ZPCP (Uradni list
RS, št. 48/98). Spremenjena je bila tudi tista določba
ZPCP, ki se je nanašala na lastništvo vozil (2. točka prvega
odstavka 5. člena) tako, da eden izmed pogojev, da doma-
ča fizična ali pravna oseba pridobi licenco, ni le lastništvo
določenega števila vozil za posamezne vrste prevozov tem-
več alternativno tudi pravica uporabe takšnih vozil na podla-
gi sklenjene zakupne ali leasing pogodbe. Določbe pravilni-
ka s spremembami in dopolnitvami ZPCP v času odločanja
ustavnega sodišča (štiri mesece po uveljavitvi) še niso bile
usklajene.

5. Skladnost pomeni, da se mora nižji pravni akt gibati
v mejah, ki mu jih vsebinsko zarisuje višji pravni akt. Za
podzakonske predpise upravnih organov izhaja to tudi iz
drugega odstavka 120. člena ustave, ki določa, da “upravni
organi opravljajo svoje delo samostojno v okviru in na podla-
gi ustave in zakonov“. To pomeni, da podzakonski akt ne
sme biti “ustvarjalen“, tako da bi z načinom podrobnejšega
določanja pogojev za pridobitev pravic vsebinsko posegal
tudi v samo določanje (predpisovanje) pogojev, bodisi tako,
da bi s predpisovanjem novih, dodatnih pogojev ožil zakon-
sko določene meje in s tem oteževal pridobivanje pravic,
bodisi tako, da bi z razčlenitvijo predpisanih pogojev širil
zakonsko določene meje in s tem olajševal pridobivanje
pravic. Takšne določbe posameznega pravilnika bi bile v
neskladju s 153. členom ustave, ki med drugim določa, da
morajo biti podzakonski predpisi v skladu z ustavo in zako-
nom.

6. Pravilnik po spremembi ZPCP ni bil usklajen s spre-
menjenimi zakonskimi določbami. Zato 3. člen pravilnika, ki
predpisuje kot pogoj lastnišvo vozila, zožuje zakonsko dolo-

čene pogoje (lastništvo, pravica uporabe na podlagi zakup-
ne ali leasing pogodbe). Ker zaradi tega izpodbijani 3. člen
pravilnika ni v skladu z ustavo (153. člen) in ZPCP, je ustav-
no sodišče tisti njegov del, ki v nasprotju z zakonsko določ-
bo omejuje pogoje za pridobitev licenc, razveljavilo.

7. Pogoj lastništva je kot pogoj za pridobitev licence za
opravljanje posamezne vrste prevozov nadalje predpisan
tudi v prvem odstavku 4. člena pravilnika, zaradi česar je
ustavno sodišče postopek za oceno ustavnosti in zakonito-
sti, na podlagi 30. člena zakona o ustavnem sodišču (Urad-
ni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS), razširilo tudi
še na to določbo in tudi v njej razveljavilo besedi “v lasti“.

8. Člena 3 in 4 pravilnika po takšni delni razveljavitvi
opredeljujeta vozila oziroma najmanjše število vozil, ki jih
pravna ali fizična oseba, za opravljanje prevozov v cestnem
prometu, mora imeti. Kot izhaja iz 2. točke prvega odstavka
5. člena ZPCP pa pomeni “imeti“, ali lastnino vozila ali pa
pravico uporabe vozila na podlagi sklenjene zakupne ali
leasing pogodbe.

9. Ker je z obema razveljavitvama cilj, ki so ga zasledo-
vale pobudnice (možnost pridobitve licence tudi če nisi last-
nik vozila) dosežen, ustavno sodišče (ne)skladnosti 3. člena
pravilnika s 14. in 49. členom ustave ni ocenjevalo.

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

30., 40. in 45. člena ZUstS v sestavi: predsednik Franc
Testen ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Miroslava
Geč-Korošec, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Mirjam
Škrk, dr. Lojze Ude in dr. Dragica Wedam-Lukić. Odločbo
je sprejelo soglasno.

Št. U-I-252/98
Ljubljana, dne 12. novembra 1998.

Franc Testen l. r.
Predsednik

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

4197. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o pogojih za izdajo dovoljenja za
opravljanje poslov borznih posrednikov in
članov uprav družb za upravljanje

Na podlagi 48. člena zakona o trgu vrednostnih papir-
jev (Uradni list RS, št. 6/94, 68/96) in 10. člena zakona o
investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list
RS, št. 6/94, 68/96, 25/97, 32/97, 10/98) izdaja Agen-
cija za trg vrednostnih papirjev

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

o pogojih za izdajo dovoljenja za opravljanje
poslov borznih posrednikov in članov uprav

družb za upravljanje

1. člen
V pravilniku o pogojih za izdajo dovoljenja za oprav-

ljanje poslov borznih posrednikov in članov uprav družb
za upravljanje (Uradni list RS, št. 64/95 – prečiščeno
besedilo), se 9. člen črta.
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2. člen
Za 29. členom se doda nov 29.a člen, ki glasi:

29.a člen
Kandidatu za borznega posrednika oziroma člana

uprave družbe za upravljanje, ki je uspešno opravil splošni
del strokovnega izpita po 30. 11. 1995, splošni del stro-
kovnega izpita ni prenehal veljati, tudi če v roku enega leta
od dneva, ko je bil opravljen splošni del strokovnega izpita
ni opravil posebnega dela izpita za borznega posrednika
oziroma ni pridobil dovoljenja za člana uprave družbe za
upravljanje.

3. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati

naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 66/98
Ljubljana, dne 2. decembra 1998.

Predsednik
strokovnega sveta

Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Dušan Mramor l. r.

4198. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in
cen na drobno na območju Slovenije za
november 1998

Na podlagi prvega odstavka 49. člena zakona o državni
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95) Statistični urad Republi-
ke Slovenije objavlja

P O R O Č I L O
o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na

drobno na območju Slovenije za november 1998

Cene življenjskih potrebščin so se novembra 1998 v
primerjavi z oktobrom 1998 povišale za 0,4% cene na drob-
no pa tudi za 0,4%.

Št. 941-02-7/98
Ljubljana, dne 1. decembra 1998.

Direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije

Tomaž Banovec l. r.

OBČINE

LJUBLJANA

4199. Poročilo o izidu splošnih volitev župana Mestne
občine Ljubljana

P O R O Č I L O
o izidu splošnih volitev župana

Mestne občine Ljubljana

Mestna volilna komisija je na seji dne 23. in 25. no-
vembra 1998 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov
pri ugotavljanju izida glasovanja za župana Mestne občine
Ljubljana na volitvah dne 22. novembra 1998 ugotovila:

I
1. Na volitvah dne 22. novembra 1998 je imelo pravi-

co glasovati 214.803 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 95.996 volivcev ali 44,69% od

vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:
– 95.745 volivcev glasovalo na voliščih,
– 251 volivcev glasovalo po pošti.

II
Za volitve župana je bilo oddanih 95.951 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje

volivca, ker sta bila obkrožena dva ali več kandidatov, je bilo
2.569 glasovnic neveljavnih.

Veljavnih glasovnic je bilo 93.382.

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

1. Viktorija Potočnik 49.725 glasov 53,25%
2. Anton Jeglič 22.382 glasov 23,97%
3. Primož Rode 9.017 glasov 9,66%
4. Matko Vasilij Cerar 7.157 glasov 7,66%
5. Jos Zalokar 1.619 glasov 1,73%
6. Branko Gradišnik 1.570 glasov 1,68%
7. Gojko Stanič 780 glasov 0,84%
8. Blaž Svetek 552 glasov 0,59%
9. Daniel-Otto Malenšek 292 glasov 0,31%

10. Jožef Jarh 288 glasov 0,31%

III
Mestna volilna komisija Ljubljana je na podlagi prve-

ga odstavka 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) ugotovila, da je za županjo Mestne občine Ljub-
ljana izvoljena

Viktorija Potočnik, roj. 3. 1. 1957, Jeranova 1E, Ljub-
ljana.

Št. 214/98
Ljubljana, dne 25. novembra 1998.

Mestna volilna komisija Ljubljana

Predsednik komisije
Borut Potrata, dipl. prav. l. r.



Uradni list Republike Slovenije Št. 82 / 4. 12. 1998 / Stran 6911

Člani:
Jože Zbačnik l. r.
Vincenc Filipčič l. r.
Štefanija Kovač l. r.
Marjan Lavrič l. r.
Bojan Drol l. r.
Maja Škrjanc l. r.
Gojmir Komar l. r.

4200. Poročilo o izidu splošnih volitev mestnih
svetnikov v Mestni svet mestne občine Ljubljana

P O R O Č I L O
o izidu splošnih volitev mestnih svetnikov

v Mestni svet mestne občine Ljubljana

Mestna volilna komisija je na seji dne 23. in 25. no-
vembra 1998 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov
pri ugotavljanju izida glasovanja za Mestni svet mestne obči-
ne Ljubljana na volitvah dne 22. novembra 1998, ugotovila:

I
1. Na volitvah dne 22. novembra 1998 je imelo pravi-

co glasovati 214.803 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 95.996 volivcev ali 44,69% od

vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:
– 95.738 volivcev glasovalo na voliščih,
– 258 volivcev glasovalo po pošti.

II
Ker so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje

volivca, ker sta bili obkroženi dve ali več list, je bilo 6.216
glasovnic neveljavnih.

Veljavnih glasovnic je bilo 89.724.
Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število

glasov:

Glasov Ime liste

1285 KRŠČANSKO-SOCIALNA UNIJA-KRŠČANSKI
SOCIALISTI-KSU

1316 LIBERALNA STRANKA-SLOVENSKI LIBERALCI-LS
2309 RAD IMAM LJUBLJANO-LISTA BRANKA GRADIŠNIKA

(LBG)
3702 DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV

SLOVENIJE-DeSUS
742 SKUPNA LISTA ZELENI SLOVENIJE-ZELENI in ZELENA

ALTERNATIVA-ZA
3415 SLS-SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

508 MAG. MILAN LOVRENČIČ
1587 LISTA ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE IN REKREACIJO

200 REPUBLIKANCI SLOVENIJE
768 SLOVENSKA OBRTNO PODJETNIŠKA STRANKA

– STRANKA CENTRA
7699 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI

134 LISTA »KDS«
2502 SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA-SNS

968 ZELENA LJUBLJANA
200 STRANKA ENAKOPRAVNIH DEŽEL (SED)

18107 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE-SDS
261 NACIONALNA STRANKA DELA

26999 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
287 NAPREJ SLOVENIJA-NPS
394 NOVA

2726 DEMOKRATI SLOVENIJE
13615 ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV-ZLSD

III
Na podlagi 14. člena zakona o lokalnih volitvah je

zaporedje najvišjih količnikov do 45. mesta po listah kandi-
datov po D’Hondtovem sistemu naslednje:

1. 26.999,00 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
2. 18.107,00 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

SLOVENIJE – SDS
3. 13.615,00 ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH

DEMOKRATOV – ZLSD
4. 13.499,50 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
5. 9.053,50 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

SLOVENIJE – SDS
6. 8.999,67 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
7. 7.699,00 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
8. 6.807,50 ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH

DEMOKRATOV – ZLSD
9. 6.749,75 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

10. 6.035,67 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
SLOVENIJE – SDS

11. 5.399,80 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
12. 4.538,33 ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH

DEMOKRATOV – ZLSD
13. 4.526,75 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

SLOVENIJE – SDS
14. 4.499,83 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
15. 3.857,00 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
16. 3.849,50 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
17. 3.702,00 DEMOKRATIČNA STRANKA

UPOKOJENCEV SLOVENIJE – DeSUS
18. 3.621,40 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

SLOVENIJE – SDS
19. 3.415,00 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
20. 3.403,75 ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH

DEMOKRATOV – ZLSD
21. 3.374,88 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
22. 3.017,83 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

SLOVENIJE – SDS
23. 2.999,89 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
24. 2.726,00 DEMOKRATI SLOVENIJE
25. 2.723,00 ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH

DEMOKRATOV – ZLSD
26. 2.699,90 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
27. 2.586,71 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

SLOVENIJE – SDS
28. 2.566,33 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
29. 2.502,00 SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA

– SNS
30. 2.454,46 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
31. 2.309,00 RAD IMAM LJUBLJANO – LISTA BRANKA

GRADIŠNIKA (LBG)
32. 2.269,17 ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH

DEMOKRATOV – ZLSD
33. 2.263,38 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

SLOVENIJE – SDS
34. 2.249,92 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
35. 2.076,85 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
36. 2.011,89 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

SLOVENIJE – SDS
37. 1.945,00 ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH

DEMOKRATOV – ZLSD
38. 1.928,50 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
39. 1.924,75 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
40. 1.851,00 DEMOKRATIČNA STRANKA

UPOKOJENCEV SLOVENIJE – DeSUS
41. 1.810,70 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

SLOVENIJE – SDS
42. 1.799,93 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
43. 1.707,50 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
44. 4,1.701,88 ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH

DEMOKRATOV – ZLSD
45. 1.687,44 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
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IV
Posameznim listam kandidatov se dodeli naslednje šte-

vilo mandatov:

1. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 16
2. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE 10
3. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD 8
4. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI 4
5. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV

SLOVENIJE – DeSUS 2
6. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 2
7. DEMOKRATI SLOVENIJE 1
8. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS 1
9. RAD IMAM LJUBLJANO – LISTA BRANKA GRADIŠNIKA

(LBG) 1
10. LISTA ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE IN REKREACIJO 0
11. LIBERALNA STRANKA – SLOVENSKI LIBERALCI – LS 0
12. KRŠČANSKO SOCIALNA UNIJA – KRŠČANSKI

SOCIALISTI – KSU 0
13. ZELENA LJUBLJANA 0
14. SLOVENSKA OBRTNO PODJETNIŠKA STRANKA

– STRANKA CENTRA 0
15. SKUPNA LISTA ZELENI SLOVENIJE–ZELENI

IN ZELENA ALTERNATIVA-ZA 0
16. MAG. MILAN LOVRENČIČ 0
17. NOVA 0
18. NAPREJ SLOVENIJA – NPS 0
19. NACIONALNA STRANKA DELA 0
20. REPUBLIKANCI SLOVENIJE 0
21. STRANKA ENAKOPRAVNIH DEŽEL (SED) 0
22. LISTA »KDS« 0

V
Z list kandidatov je izvoljenih toliko kandidatov, kolikor

mandatov so dobile liste. Izvoljeni so naslednji kandidati:
1. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – 16 man-

datov
izvoljeni so:
1. Borut VESELKO, rojen 27. 10. 1959, Linhartova

36, Ljubljana,
2. Dunja PIŠKUR-KOSMAČ, rojena 23. 11. 1941,

Rimska 16, Ljubljana,
3. mag. Janez KOPAČ, rojen 28. 7. 1961, Kotnikova

22, Ljubljana,
4. Evita LESKOVŠEK, rojena 14. 3. 1963, Ul. 28.

maja 3, Ljubljana,
5. Janez SODRŽNIK, rojen 15. 5. 1964, Žaucerjeva

22, Ljubljana,
6. Marjeta VESEL-VALENTINČIČ, rojena 31. 10.

1951, Karlovška 24, Ljubljana,
7. Jože KASTELIC, rojen 28. 2. 1936, Ul. bratov Uča-

kar 50, Ljubljana,
8. Slavko SLAK, rojen 8. 2. 1962, Ob žici 13, Ljublja-

na,
9. Peter BOŽIČ, rojen 30. 12. 1932, Verovškova 43,

Ljubljana,
10. Miha KOPRIVŠEK, rojen 21. 5. 1975, Gotska 3,

Ljubljana,
11. Janko MÖDERNDORFER, rojen 30. 10. 1965,

Rusjanov trg 1, Ljubljana,
12. Branislava LOVREČIČ, rojena 9. 1. 1951, Gerbi-

čeva 36/A, Ljubljana,
13. Roman JAKIČ, rojen 1. 5. 1967, Neubergerjeva

25, Ljubljana,
14. dr. Darko ŠTRAJN, rojen 18. 9. 1949, Rožna

dolina, Cesta XV/8, Ljubljana,
15. Brigita BUKOVEC, rojena 21. 5. 1970, Štihova

15, Ljubljana,
16. dr. Radovan-Stanislav PEJOVNIK, rojen 4. 5.

1946, Ižanska 164, Ljubljana.

2. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE –
SDS – 10 mandatov

izvoljeni so:
1. prof. dr. Anton JEGLIČ, rojen 29. 5. 1935, Ulica

bratov Učakar 130, Ljubljana,
2. Dimitrij KOVAČIČ, rojen 28. 11. 1954, Ocvirkova

59, Ljubljana,
3. dr. Milan ZVER, rojen 25. 5. 1962, Grablovičeva

ulica 24, Ljubljana,
4. Jože SNOJ, rojen 17. 3. 1934, Pod brezami 16,

Ljubljana,
5. Marjan VIDMAR, rojen 2. 4. 1949, Opekarska 9b,

Ljubljana,
6. Andrej MUREN, rojen 8. 7. 1953, Bratov Martinec

6, Ljubljana,
7. Peter SUŠNIK, rojen 15. 12. 1973, Dermotova 19,

Ljubljana,
8. Simon MIŠE, rojen 18. 11. 1977, Palmejeva ul.

20, Ljubljana,
9. Damijan DOLINAR, rojen 26. 6. 1954, Tomčeva

ulica 4, Ljubljana,
10. Andrej MEGLIČ, rojen 29. 1. 1957, Cesta 24.

junija 42, Ljubljana.

3. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV –
ZLSD – 8 mandatov

izvoljeni so:
1. dr. Metka TEKAVČIČ, rojena 12. 6. 1961, Neuber-

gerjeva 7, Ljubljana,
2. dr. Matko Vasilij CERAR, rojen 8. 6. 1946, Kleme-

nova 136, Ljubljana,
3. Anton COLARIČ, rojen 24. 8. 1954, Brodarjev trg

11, Ljubljana,
4. Angela MURKO PLEŠ, rojena 16. 8. 1947, Trebinj-

ska 16, Ljubljana,
5. Stanko BREZOVAR, rojen 2. 7. 1951, Pugljeva 5,

Ljubljana,
6. Silva ČRNUGELJ, rojena 29. 12. 1954, Ulica bra-

tov Učakar 22, Ljubljana,
7. Danilo TOMŠIČ, rojen 2. 11. 1970, Peričeva 35,

Ljubljana,
8. Miloš PAVLICA, rojen 3. 10. 1950, Ulica bratov

Učakar 86, Ljubljana.

4. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI– 4 man-
date

izvoljeni so:
1. dr. Drago ČEPAR, rojen 21. 12. 1946, Tomažičeva

34, Ljubljana,
2. Mihael JARC, rojen 22. 5. 1950, Zarnikova 19,

Ljubljana,
3. Franc SLAK, rojen 12. 8. 1938, Štebijeva 7, Ljub-

ljana,
4. Janez VRBOŠEK dr., rojen 6. 3. 1942, Novo Polje

Cesta V/3, Ljubljana.

5. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE–DeSUS– 2 mandata

izvoljena sta:
1. Janez ŽELEZNIK, rojen 12. 2. 1923, Livarska 14,

Ljubljana,
2. Branko OMERZU, rojen 22. 5. 1950, Rojčeva 15,

Ljubljana.

6. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA– 2 man-
data
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izvoljena sta:
1. Bogdan BRADAČ, rojen 13. 4. 1931, Spodnji Rud-

nik II/1, Ljubljana,
2. ŽAGAR, rojen 7. 4. 1959, Besnica 23/A, Ljubljana.

7. RAD IMAM LJUBLJANO – LISTA BRANKA GRADIŠ-
NIKA (LBG) – 1 mandat

izvoljen je:
1. Andrej RAZDRIH, rojen 5. 10. 1952, Šubičeva 3,

Ljubljana.

8. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS – 1
mandat

izvoljen je:
1. Roman VERAS, rojen 28. 2. 1942, Glavarjeva 47,

Ljubljana.

9. DEMOKRATI SLOVENIJE – 1 mandat
izvoljena je:
1. Danica SIMŠIČ, rojena 22. 2. 1955, Preglov trg

10, Ljubljana.

Št. 215/98
Ljubljana, dne 25. novembra 1998.

Mestna volilna komisija Ljubljana

Predsednik komisije
Borut Potrata, dipl. prav. l. r.

Člani:
Jože Zbačnik l. r.
Vincenc Filipčič l. r.
Štefanija Kovač l. r.
Marjan Lavrič l. r.
Bojan Drol l. r.
Maja Škrjanc l. r.
Gojmir Komar l. r.

BLED

4201. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta
občine Bled

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Občinskega sveta

občine Bled

Občinska volilna komisija je na 4. seji, dne 23. novem-
bra 1998, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri
ugotavljanju izida glasovanja na volitvah za člane Občinske-
ga sveta občine Bled, dne 22. novembra 1998, ugotovila

I
1. Na volitvah 22. novembra 1998 je imelo pravico

voliti skupaj 8.881 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 5.483 volivcev ali 61,74% od

vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:
A) 5.475 volivcev glasovalo na volišču po volilnem ime-

niku
B) 8 volivcev glasovalo po pošti.

II
Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih

5.483 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma, ker so bile neveljavne iz

drugih razlogov oziroma, ker ni bilo moč ugotoviti volje voliv-
ca, je bilo 503 glasovnic neveljavnih.

Veljavnih je bilo 4.980 glasovnic.

III
Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število

glasov:

Glasov % glasov Ime liste

897 18,0% ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH
DEMOKRATOV – ZLSD

206 4,1% DEMOKRATI SLOVENIJE-DS
947 19,0% LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOV-

ENIJE
465 9,3% SLOVENSKI KRŠČANSKI

DEMOKRATI
540 10,8% SLS – SLOVENSKA LJUDSKA

STRANKA
101 2,0% LIBERALNA STRANKA – ODBOR

BLED
731 14,7% LISTA ZA GOSPODARSKO EKO-

LOŠKI RAZVOJ
522 10,5% LISTA ZA BOLJŠI BLED
571 11,5% SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

SLOVENIJE – SDS

IV
V skladu z 2. členom zakona o ustanovitvi občin ter o

določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, popra-
vek 69/94, 69/94, 56/98 in 75/98) ima Občinski svet
občine Bled 20 svetnikov.

Izhajajoč iz števila glasov, ki so ga dobile posamezne
liste v Občini Bled (d,Hontov sistem) je zaporedje najvišjih
količnikov naslednje:

Zap.  Količnik Št. Ime liste
št. liste

01 947.00 3 LIBERALNA DEMOKRACIJA
SLOVENIJE

02 897.00 1 ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH
DEMOKRATOV

03 731.00 7 LISTA ZA GOSPODARSKO
EKOLOŠKI RAZVOJ

04 571.00 9 SOCIALDEMOKRATSKA STRAN-
KA-SDS

05 540.00 5 SLS-SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA

06 522.00 8 LISTA ZA BOLJŠI BLED
07 473.50 3 LIBERALNA DEMOKRACIJA

SLOVENIJE
08 465.00 4 SLOVENSKI KRŠČANSKI

DEMOKRATI
09 448.50 1 ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH

DEMOKRATOV
10 365.50 7 LISTA ZA GOSPODARSKO

EKOLOŠKI RAZVOJ
11 315.67 3 LIBERALNA DEMOKRACIJA

SLOVENIJE
12 299.00 1 ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH

DEMOKRATOV
13 285.50 9 SOCIALDEMOKRATSKA STRAN-

KA-SDS
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Zap.  Količnik Št. Ime liste
št. liste

14 270.00 5 SLS-SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA

15 261.00 8 LISTA ZA BOLJŠI BLED
16 243.67 7 LISTA ZA GOSPODARSKO

EKOLOŠKI RAZVOJ
17 236.75 3 LIBERALNA DEMOKRACIJA

SLOVENIJE
18 232.50 4 SLOVENSKI KRŠČANSKI

DEMOKRATI
19 224.25 1 ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH

DEMOKRATOV
20 206.00 2 DEMOKRATI SLOVENIJE-DS

kar pomeni naslednjo razdelitev mandatov:

Št. Ime liste
mandatov

4 ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
– ZLSD

1 DEMOKRATI SLOVENIJE-DS
4 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
2 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
2 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
0 LIBERALNA STRANKA – ODBOR BLED
3 LISTA ZA GOSPODARSKO EKOLOŠKI RAZ-

VOJ
2 LISTA ZA BOLJŠI BLED
2 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE

– SDS

V
Občinski svetniki, izvoljeni na volitvah v Občinski svet

občine Bled, dne 22. novembra 1998, so:
1. VINKO GOLC, rojen: 22. 4. 1929, BLED, JER-

MANKA 8,
2. VLADIMIR SILIČ, rojen: 11. 12. 1939, BLED,

JELOVŠKA 18,
3. EVA ŠTRAUS PODLOGAR, rojen: 18. 8. 1962,

BLED, ROŽNA 16
4. LUDVIK KERČMAR, rojen: 9. 12. 1942, BLED,

ROŽNA 5
5. ANDREJ KLINAR, rojen: 5. 2. 1942, ZASIP, DOLI-

NA 19,
6. ANA SVETINA, rojen: 3. 2. 1941, BLED, RIBEN-

SKA 30
7. MIHA POTOČNIK, rojen: 25. 9. 1959, ZGORNJE

GORJE, VIŠELNICA 20,
8. LEOPOLD ZONIK, rojen: 21. 7. 1951, BLED, ALP-

SKA 17
9. RATOMIR KAFOL, rojen: 31. 10. 1942, BLED,

ALPSKA 17
10. FRANC PELKO, rojen: 18. 9. 1923, BLED, CAN-

KARJEVA 17B
11. FRANC PRETNAR, rojen: 15. 2. 1940, BLED,

REČIŠKA 17
12. JOŽE ANTONIČ, rojen: 29. 3. 1945, ZGORNJE

GORJE, ZGORNJE GORJE 36
13. ERIKA ŠLIBAR, rojen: 19. 7. 1972, SELO PRI

BLEDU, SELO PRI BLEDU 57
14. ANTON POKLUKAR, rojen: 12. 12. 1956,

ZGORNJE GORJE, POLJŠICA PRI GORJAH 13
15. IGOR JAN, rojen: 2. 3. 1960, ZGORNJE GORJE,

VIŠELNICA 12

16. ROMAN BEZNIK, rojen: 3. 10. 1962, ZGORNJE
GORJE, POLJŠICA PRI GORJAH 27

17. BOŠTJAN FUERST, rojen: 1. 2. 1941, BLED, NA
REBRI 5

18. VLADIMIR SENČAR, rojen: 4. 3. 1940, BLED,
ČRTOMIROVA 12

19. BOJAN ŽEROVEC, rojen: 27. 4. 1956, BLED,
JARŠKA CESTA 2

20. VINKO POKLUKAR, rojen: 1. 11. 1956, ZGORN-
JE GORJE, POLJŠICA PRI GORJAH 75.

Št. 00602-1/98
Bled, dne 26. novembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Bled
Irena Kuzma l. r.

Člani:
Melita Pretnar l. r. 
Emil Brence l.r.
Valentin Silič l.r.

4202. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih
skupnosti v Občini Bled

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti

v Občini Bled

Občinska volilna komisija je na 4. seji, dne 23. novem-
bra 1998, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri
ugotavljanju izida glasovanja na volitvah za člane svetov kra-
jevnih skupnosti v Občini Bled, dne 22. novembra 1998,
ugotovila

I
KRAJEVNA SKUPNOST BLED
1. Na volitvah 22. 11. 1998 je imelo pravico voliti sku-

paj 4.471 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 2.640 volivcev ali 59,05% od

vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti.
KRAJEVNA SKUPNOST BOHINJSKA BELA
1. Na volitvah 22. 11. 1998 je imelo pravico voliti sku-

paj 531 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 330 volivcev ali 62,15% od

vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti.
KRAJEVNA SKUPNOST GORJE
1. Na volitvah 22. 11. 1998 je imelo pravico voliti sku-

paj 2.230 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 1.447 volivcev ali 64,89% od

vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti.
KRAJEVNA SKUPNOST RIBNO
1. Na volitvah 22. 11. 1998 je imelo pravico voliti sku-

paj 890 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 521 volivcev ali 58,54% od

vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti.
KRAJEVNA SKUPNOST ZASIP
1. Na volitvah 22. 11. 1998 je imelo pravico voliti sku-

paj 759 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 544 volivcev ali 71,67% od

vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti.
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II
KRAJEVNA SKUPNOST BLED
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Bled je bilo

oddanih:
v 1. volilni enoti 194 glasovnic,
v 2. volilni enoti 486 glasovnic,
v 3. volilni enoti 978 glasovnic,
v 4. volilni enoti 982 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje

volivca, je bilo:
v 1. volilni enoti 57 glasovnic neveljavnih,
v 2. volilni enoti 124 glasovnic neveljavnih,
v 3. volilni enoti 223 glasovnic neveljavnih,
v 4. volilni enoti 123 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih je bilo:
v 1. volilni enoti 137 glasovnic,
v 2. volilni enoti 362 glasovnic,
v 3. volilni enoti 755 glasovnic,
v 4. volilni enoti 859 glasovnic.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1.volilna enota:
1. VLADIMIR ZEMLJAK 137 glasov
2. volilna enota:
1. FRANC PAPLER 362 glasov
3. volilna enota
1. JOŽEF VAHTAR 491 glasov
2. ANDREJ VIDIC 450 glasov
4. volilna enota
1. BOJAN ŽEROVEC 577 glasov
2. NUŠA PAVLIČ 468 glasov
3. ISMET ALIJESKI 304 glasov
4. FRANC KAPUS 568 glasov
ZA ČLANE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI BLED SO

BILI NA VOLITVAH, DNE 22. NOVEMBRA 1998, IZVO-
LJENI:

01. VLADIMIR ZEMLJAK, roj. 15. 7. 1950, BLED,
SAVSKA 5

02. FRANC PAPLER, roj. 4. 7. 1923, Bled, REČIŠ-
KA 23

03. JOŽEF VAHTAR, roj. 17. 3. 1949, BLED, PARTI-
ZANSKA 43A

04. ANDREJ VIDIC, roj. 3. 3. 1948, BLED, RIKLIJE-
VA 20

05. BOJAN ŽEROVEC, roj. 27. 4. 1956, BLED, JAR-
ŠKA 2

06. FRANC KAPUS, roj. 23. 3. 1940, BLED, KO-
RITENSKA 17 B

07. NUŠA PAVLIČ, roj. 17. 8. 1952, BLED, ALP-
SKA 15.

KRAJEVNA SKUPNOST BOHINJSKA BELA
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Bohinjska

Bela je bilo oddanih 330 glasovnic, neveljavnih je bilo
24 glasovnic, veljavnih je bilo 306 glasovnic.

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
MILAN KRIVEC 93 glasov
FRANC POGAČAR 133 glasov
JOŽE KLAVORA 118 glasov
JANKO ŽMITEK 215 glasov
ANTON KRISTAN 150 glasov
JOŽICA VREČKO 71 glasov
SLAVKO RAZINGER 142 glasov
SANDI ZEVNIK 107 glasov
MAKSIMILJAN ŠPIK 141 glasov
ZA ČLANE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI BOHINJS-

KA BELA SO BILI NA VOLITVAH, DNE 22. NOVEMBRA
1998, IZVOLJENI:

01. JANKO ŽMITEK, roj. 24. 7. 1967, BOHINJSKA
BELA 52 A

02. ANTON KRISTAN, roj. 26. 9. 1939, BOHINJSKA
BELA 81

03. SLAVKO RAZINGER, roj. 30. 5. 1965, KU-
PLJENIK 6A

04. MAKSIMILJAN ŠPIK, roj. 3. 2. 1946, SLAMNIKI 3
05. FRANC POGAČAR, roj. 28. 9. 1946, BOHINJS-

KA BELA 48A
KRAJEVNA SKUPNOST GORJE
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Gorje je bilo

oddanih:
v 1. volilni enoti 247 glasovnic,
v 2. volilni enoti 547 glasovnic,
v 3. volilni enoti 653 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje

volivca, je bilo:
v 1. volilni enoti 65 glasovnic neveljavnih,
v 2. volilni enoti 70 glasovnic neveljavnih,
v 3. volilni enoti 71 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih je bilo:
v 1. volilni enoti 182 glasovnic,
v 2. volilni enoti 477 glasovnic,
v 3. volilni enoti 582 glasovnic.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
v 1. volilni enoti:
PETER AŽMAN 182 glasov
v 2. volilni enoti:
ALOJZ POKLUKAR 246 glasov
JANEZ JAN 224 glasov
TOMAŽ PAZLAR 226 glasov
v 3. volilni enoti:
LUDVIK ZUPAN 130 glasov
IVANKA ŠRANC 129 glasov
MATEJA LAH 259 glasov
ZDENKA MANDELJC 185 glasov
JOŽE BERNIK 209 glasov
ZA ČLANE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI GORJE

SO BILI NA VOLITVAH, DNE 22. NOVEMBRA 1998, IZ-
VOLJENI:

01. PETER AŽMAN, roj. 30. 4. 1964, ZGORNJE
GORJE, KRNICA 21

02. ALOJZ POKLUKAR, roj. 15. 6. 1955, ZGORNJE
GORJE, ZGORNJE GORJE 11

03. JANEZ JAN, roj. 30. 8. 1952, ZGORNJE GORJE,
VIŠELNICA 5

04. TOMAŽ PAZLAR, roj. 4. 4. 1977, ZGORNJE GOR-
JE, POLJŠICA PRI GORJAH 20

05. MATEJA LAH, 29. 1. 1976, SPODNJE GORJE
231

06. JOŽE BERNIK, roj. 22. 3. 1939, SPODNJE GOR-
JE 118 A

07. ZDENKA MANDELJC, roj. 30. 12. 1963, SPOD-
NJE GORJE 1 B

KRAJEVNA SKUPNOST RIBNO
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Ribno je bilo

oddanih 521 glasovnic, neveljavnih je bilo 12 glasovnic,
veljavnih je bilo 509 glasovnic.

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
BORIS CVEK 259 glasov
FRANC ARH 164 glasov
JOŽEF SMOLE 120 glasov
DUŠAN FERJAN 162 glasov
BOŠTJAN ŠMIT 120 glasov
FRANCI MUŽAN 103 glasove
FRANC ODAR 121 glasov
FRANC GROS 126 glasov
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ALOJZ JANŠA 104 glasove
MATJAŽ ČINKOLE 117 glasov
JANEZ LIPIČNIK 132 glasov
MIHA PELKO 193 glasov
JOŽE DEŽMAN 171 glasov
GABRIJEL FERJAN 150 glasov
BORUT PANGERC 176 glasov
RUDOLF ERŽEN 75 glasov
FRANCI VALANT 205 glasov
ZA ČLANE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI RIBNO

SO BILI NA VOLITVAH, DNE 22. 11. 1998, IZVOLJENI:
01. BORIS CVEK, roj. 15. 4. 1967, RIBNO, ŠOL-

SKA 4
02. FRANCI VALANT, roj. 19. 10. 1958, BODEŠ-

ČE 17
03. MIHA PELKO, roj. 28. 9. 1955, RIBNO, SAV-

SKA 50
04. BORUT PANGERC, roj. 4. 2. 1965, SELO PRI

BLEDU 17
05. JOŽE DEŽMAN, roj. 18. 11. 1953, RIBNO, SAV-

SKA 67
06. FRANC ARH, roj. 29. 4. 1954, BODEŠČE 31
07. DUŠAN FERJAN, 2. 5. 1957, RIBNO, GORENJ-

SKA 41.
KRAJEVNA SKUPNOST ZASIP
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Zasip je bilo

oddanih 544 glasovnic, neveljavnih je bilo 34 glasovnic,
veljavnih je bilo 510 glasovnic.

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
VALENTIN JEMEC 333 glasov
BOJAN TRSEGLAV 288 glasov
PETER ŠORL 293 glasov
CIRIL KRAIGHER 376 glasov
JAKOB ZUPAN 270 glasov
NIKO RAKOVEC 177 glasov
GREGOR KRAIGHER 193 glasov
TOMAŽ ULČAR 299 glasov
ZA ČLANE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI ZASIP SO

BILI NA VOLITVAH, DNE 22. 11. 1998, IZVOLJENI:
01. CIRIL KRAIGHER, roj. 13. 3. 1946, ZASIP, SE-

BENJE 22
02. VALENTIN JEMEC, roj. 11. 10. 1963, ZASIP,

BLEJSKA C.19
03. TOMAŽ ULČAR, roj. 4. 9. 1964, ZASIP, SEBE-

NJE 41
04. PETER ŠORL, roj. 23. 11. 1940, ZASIP, STAGNE

32
05. BOJAN TRSEGLAV, roj. 26. 7. 1951, ZASIP,

DOLINA 14.

Št. 00602-1/98
Bled, dne 26. novembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Bled
Irena Kuzma l. r.

Člani:
Melita Pretnar l. r. 
Emil Brence l. r.
Valentin Silič l. r.

BRASLOVČE

4203. Sklep o razpisu drugega kroga volitev za župana
Občine Braslovče

Na podlagi drugega odstavka 107. člena zakona o
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 33/94, 61/95,
70/95, 7/94 in 20/98) je Občinska volilna komisija občine
Braslovče na seji dne 23. 11. 1998 sprejela

S K L E P
o razpisu drugega kroga volitev za župana

Občine Braslovče

I
Drugi krog volitev za župana Občine Braslovče se opravi

med kandidatoma, ki sta v prvem krogu na volitvah dne
22. novembra 1998 dobila največ glasov.

II
Kandidata za drugi krog volitev sta:
Duško Goričar, roj. 2. 1. 1958, Parižlje 46,
Nikolaj Martin Rožič, roj. 21. 11. 1937, Dobrovlje 40.

III
Drugi krog volitev za župana Občine Braslovče se opravi

v nedeljo, dne 6. decembra 1998.

Št. 00607/003/98
Žalec, dne 23. novembra 1998.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Braslovče
Janez Hočevar l. r.

CANKOVA

4204. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta
občine Cankova

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Občinskega sveta občine

Cankova

Občinska volilna komisija občine Cankova je na seji
dne 24. 12. 1998 na podlagi zapisnikov o delu volilnih
odborov ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za čla-
ne Občinskega sveta občine Cankova.

I
1. Na volitvah 22. 11. 1998 je imelo pravico glasovati

skupaj 1760 volivcev, od tega:
a) 1760 volivcev vpisanih v volilne imenike,
b) s potrdili ni glasoval nobeden volivec.
2. Glasovalo je 1343 volivcev ali 76,3%, od tega je:
a) 1336 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem ime-

niku,
b) 7 volivcev glasovalo po pošti,
c) s potrdilom ni glasoval nobeden volivec.
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II
Za člane občinskega sveta je bilo oddanih 1343 gla-

sovnic.
Neveljavnih glasovnic je bilo 44.
Veljavnih glasovnic je 1299.
Izvoljeni so bili:
a) V volilni enoti 1 – Cankova
Izvoljen je bil:
1. Ernest Kerec, roj. 16. 11. 1936, Cankova 22,
2. Rafko Ficko, roj. 17. 8. 1974, Cankova 53/D.
b) V volilni enoti 2 – Domajinci
Izvoljen je bil:
Viktor Geder, roj. 11. 7. 1958, Domajinci 61/a.
c) V volilni enoti 3 – Gerlinci
Izvoljen je bil:
1. Alojz Grah, roj. 28. 8. 1947, Gerlinci 3,
2. Emilija Vogrinčič, roj. 4. 12. 1937, Gerlinci 84.
d) V volilni enoti 4 – Gornji Črnci
Izvoljen je bil:
Branko Stražišar, roj. 19. 7. 1952, Gornji Črnci 15.
e) V volilni enoti 5 – Korovci
Izvoljen je bil:
Štefan Flisar, roj. 6. 10. 1957, Korovci 28.
f) V volilni enoti 6 – Krašči
Izvoljen je bil:
Zdenko Beloševič, roj. 21. 1. 1953, Krašči 16.
g) V volilni enoti 7 – Skakovci
Izvoljen je bil: Jože Pintarič, roj. 27. 9. 1974, Skakov-

ci 80/a.

Št. 11/98

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Cankova
Stanislav Jug, dipl. jur. l. r.

CELJE

4205. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
varstvenih pasovih virov pitne vode na območju
Medloga

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

S K L E P
o objavi odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o varstvenih pasovih virov pitne vode

na območju Medloga

Objavljam odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o varstvenih pasovih virov pitne vode na območju Medloga,
ki ga je sprejel Mestni svet mestne občine Celje na seji dne
20. 11. 1998.

Župan
Mestne občine Celje

Jože Zimšek, univ. dipl. inž. gr.  l. r.

Na podlagi drugega odstavka 60. člena zakona o
vodah (Uradni list SRS, št. 38/81, Uradni list RS, št.
15/91), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list
SRS, št. 25/83, 36/83, 24/85, 2/86, 47/87 in Uradni
list RS, št. 50/90, 10/91, 13/93, 66/93, 35/97) ter 17.
člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št.
41/95) je Mestni svet mestne občine Celje na seji dne 20.
11. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka
o varstvenih pasovih virov pitne vode

na območju Medloga

1. člen
V odloku o varstvenih pasovih virov pitne vode na ob-

močju Medloga (Uradni list SRS, št. 1/83) se spremeni
dvanajsta alinea 8. člena in glasi:

– prepovedana je izgradnja novih cest z izjemo
dovoznih cest in cestnega priključka na avtocesto Celje-
zahod (Lopata), skladno s prostorskimi sestavinami
dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine
Celje.

2. člen
V 9. členu se dodajo  triindvajseta, štiriindvajseta,

petindvajseta, šestindvajseta in sedemindvajseta alinea in
se glasijo:

– gradnja novih cest, rekonstrukcija obstoječe
železniške proge in prometnih manipulativnih površin
mora zagotavljati največjo varnost zalog pitne vode (stan-
je tehnike);

– novozgrajene ceste morajo imeti poleg običajne
dokumentacije izdelan projekt za zaščito podtalnice v času
gradnje ceste, navodilo za obratovanje in vzdrževanje ob-
jekta, projekt obratovalnega monitoringa po določilih za-
kona o varstvu okolja in na njegovi podlagi izdanih predp-
isov, in navodilo za ukrepanje v primeru izlitja nevarnih
snovi;

– investitor oziroma lastnik objekta je dolžan zagotoviti
izvajanje s projektom predpisanega monitoringa in vzdrževati
objekt skladno s sprejetimi navodili;

– za vse posege na vodovarstvenih pasovih, ki jih do-
voljuje ta odlok, mora investitor pridobiti presojo vplivov na
okolje, ki jo izdela pooblaščena strokovna institucija;

– pred začetkom del morata investitor in izvajalec grad-
benih del izdelati projekt ureditve gradbišča in nanj pridobiti
pozitivno mnenje upravljalca vodovodnega vira in poob-
laščene strokovne institucije, ki je izdelala presojo vplivov na
okolje.

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

listu RS.

Št. 01200-0006/98
Celje, dne 20. novembra 1998.

Predsednik
Mestnega sveta

mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.
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4206. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu stanovanjska cona XII in XIII-
del na Hudinji ob Mariborski cesti

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

S K L E P
o objavi odloka o spremembah in dopolnitvah

odloka o zazidalnem načrtu stanovanjska cona
XII in XIII-del na Hudinji ob Mariborski cesti

Objavljam odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o zazidalnem načrtu stanovanjska cona XII in XIII-del na
Hudinji ob Mariborski cesti, ki ga je Mestni svet mestne
občine Celje sprejel na seji dne 20. 11. 1998.

Župan
Mestne občine Celje

Jože Zimšek, univ. dipl. inž. gr. 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 Urad-
ni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93,
71/93, 44/97) in 17. člena statuta Mestne občine Celje
(Uradni list RS, št. 41/95) dne 20. 11. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o zazidalnem načrtu stanovanjska cona XII
in XIII-del na Hudinji ob Mariborski cesti

1. člen
Odlok o zazidalnem načrtu stanovanjska cona XII in

XIII-del na Hudinji za območje ob Mariborski cesti (proj. RC
– Planiranje št. 590/89, odlok o spremembah in dopolni-
tvah odloka o zazidalnem načrtu stanovanjska cona XII in
XIII-del, Uradni list RS, št. 24/93) se spremeni in dopolni po
projektu RC – Planiranje Celje d.o.o., št. 263/98 in je v
skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Ob-
čine 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
srednjeročnim družbenim planom občine Celje za obdobje
od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 40/86 in
Uradni list RS, št. 48/90).

2. člen
1. člen odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o

zazidalnem načrtu stanovanjska cona XII in XIII-del (Uradni
list RS, št. 24/93) se spremeni tako, da se na koncu doda:

– in projekta št. 263/98, ki ga je avgusta 1998 izdelal
RC – Planiranje Celje d.o.o.

3. člen
2. člen odloka se dopolni tako, da se na koncu druge-

ga odstavka doda nov odstavek, ki glasi:
– Na južnem delu funkcionalnega zemljišča obstoječe-

ga gostinskega objekta na zemlj. parc. št. 857, k. o. Sp.
Hudinja, je predvidena gradnja zimsko – letnega vrta tlori-
snih dimenzij 10.45 x 10.65 + 2.25 x 7.00 m (+ 0.20 m).

Objekt bo pritličen, konstrukcija lesena z zidanim para-
petnim zidom in zasteklen. Steha bo šotorasta štirikapnica s
25° naklonom in temno kritino, na vrhu prirezana in pokrita s

prozornimi kupolami. Maksimalna dovoljena višina objekta
je 5,40 m.

– Ventilacija iz prizidka mora biti tehnično izvedena
tako, da ne bo povzročala negativnih emisij v stanovanju v
zgornji etaži, okna morajo biti fiksna.

4. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled

vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine
Celje.

5. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pri-

stojne inšpekcijske službe.

6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan od objave v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 352-195/98
Celje, dne 20. novembra 1998.

Predsednik
Mestnega sveta

mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

4207. Odlok o turistični taksi v Mestni občini Celje

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

S K L E P
o objavi odloka o turistični taksi

v Mestni občini Celje

Objavljam odlok o turistični taksi v Mestni občini Celje,
ki ga je Mestni svet mestne občine Celje sprejel na seji dne
20. 11. 1998.

Župan
Mestne občine Celje

Jože Zimšek, univ. dipl. inž. gr. l. r.

Na podlagi 22. in 23. člena zakona o pospeševanju
turizma (Uradni list RS, št. 57/98) in 17. člena statuta
Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96,
37/97, 50/98) je Mestni svet mestne občine Celje na seji
dne 20. 11. 1998 sprejel

O D L O K

o turistični taksi v Mestni občini Celje

1. člen
S tem odlokom se določa višina turistične takse v Mest-

ni občini Celje, način poročanja o zbrani turistični taksi in
nadzor nad njenim pobiranjem in odvajanjem.

2. člen
Turistična taksa se določa v točkah v skladu z zakonom

o pospeševanju turizma.
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Višina turistične takse je določena ob upoštevanju vr-
ste turističnih gostinskih obratov v občini, obsega ugodnosti
in storitev, ki se jih brezplačno nudi turistom.

3. člen
Za območje Mestne občine Celje se določi turistična

taksa v višini 10 točk.
Višina turistične takse se izračuna tako, da se točkovna

vrednost pomnoži z vrednostjo točke.
Vrednost točke določa, v skladu z zakonom o pospe-

ševanju turizma, Vlada Republike Slovenije in jo enkrat letno
uskladi na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin.

4. člen
Pravne osebe, podjetniki, podjetniki posamezniki ter

sobodajalci, kmetje in društva, ki sprejemajo goste na pre-
nočevanje (v nadaljnjem besedilu: pravne, fizične osebe in
društva) so dolžne predložiti davčnemu organu in upravi
Mestne občine Celje mesečno poročilo o plačani turistični
taksi do 25. v mesecu za pretekli mesec.

Poročilo iz prejšnjega odstavka mora obsegati naslov
pravne ali fizične osebe, društva, nastanitvene zmogljivosti,
število prenočitev gostov, število prenočitev oseb, ki so
uveljavljale olajšave in oprostitve, znesek plačane takse ter
mesec, na katerega se poročilo nanaša.

Poročilo iz prvega odstavka tega člena morajo pravne
in fizične osebe ter društva posredovati na obrazcu, ki je
predpisan s tem odlokom in je sestavni del tega odloka.

5. člen
Poleg organov, ki jih za nadzor v 28. členu določa

zakon o pospeševanju turizma, opravlja nadzor v skladu s
svojimi pooblastili tudi pristojen organ občinske uprave. Nad-
zor se opravi na podlagi oddanega poročila o plačani turi-
stični taksi. Pravna ali fizična oseba, društvo so dolžni izva-
jalcem nadzora ob zahtevi predložiti knjige na vpogled.

6. člen
Kazenske določbe se uporabljajo tako, kot jih navaja

zakon o pospeševanju turizma.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 01200/0005/98
Celje, dne 20. novembra 1998.

Predsednik
Mestnega sveta

mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.
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4208. Sklep o oprostitvi priključnine na javno
plinovodno omrežje

Na podlagi 3. člena sklepa o določitvi prispevka inve-
stitorjev za zagotovitev komunalne oskrbe s pitno vodo,
odvoda in čiščenja odpadnih voda ter energetske oskrbe na
območju Celja (Uradni list RS, št. 23/91), in 27. člena
statuta Mestne občine Celje je Mestni svet mestne občine
Celje 23. 11. 1998 sprejel

S K L E P
o oprostitvi priključnine na javno plinovodno

omrežje

I
Oškodovancem na območju poplave z dne 5. 11.

1998, ki se želijo priključiti na javno plinovodno omrežje, se
prispevek za priključitev na plinovodno omrežje ne obraču-
na za čas enega leta od dneva izdaje tega sklepa.

II
Za območje poplave se šteje tisto območje, ki ga na

osnovi strokovne dokumentacije določi oddelek za okolje,
prostor ter promet Mestne občine Celje.

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

nem listu RS.

Celje, dne 24. novembra 1998.

Predsednik
Mestnega sveta

mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

4209. Poročilo o izidu volitev članov Mestnega sveta
mestne občine Celje

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Mestnega sveta mestne

občine Celje

Občinska volilna komisija Mestne občine Celje je na
seji dne 25. novembra 1998 ugotovila naslednji izid glaso-
vanja za volitve članov Mestnega sveta mestne občine Celje:

l
Posamezne liste kandidatov so skupno v Mestni občini

Celje dobile naslednje število glasov:

Glasov % Gl. Št. Ime liste

143 0,8% 1. NESTRANKARSKA LISTA
1269 6,8% 2. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV

SLOVENIJE, DeSUS
445 2,4% 3. NESTRANKARSKA LISTA CELJA
1289 6,9% 4. SKD – SLOVENSKI KRŠČANSKI

DEMOKRATI
32 0,2% 5. LISTA NEOPREDELJENIH
2871 15,4% 6. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

SLOVENIJE – SDS
108 0,6% 8. NEODVISNI KANDIDAT
423 2,3% 9. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS
580 3,1% 11. ZELENI SLOVENIJE, ZELENI
4665 25,0% 12. LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA

SLOVENIJE
2099 11,3% 13. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH

DEMOKRATOV – ZLSD
167 0,9% 14. NACIONALNA STRANKA DELA
196 1,1% 15. DEMOKRATI SLOVENIJE – SLOVENSKI

FORUM
38 0,2% 16. KRŠČANSKO-SOCIALNA UNIJA –

KRŠČANSKI SOCIALISTI
318 1,7% 18. LIBERALNA STRANKA – SLOVENSKI

LIBERALCI
63 0,3% 19. AJDNIK-KAČ
693 3,7% 20. CELJSKA NEODVISNA LISTA
71 0,4% 21. SAMOSTOJNA LISTA ZA CELJE
139 0,7% 23. ANTON MIRNIK IN SKUPINA VOLILCEV
866 4,6% 22. NEODVISNA LISTA MLADI ZA MLADE
2076 11,1% 24. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
113 0,6% 7. NAPREJ SLOVENIJA – NPS

18664 :SKUPAJ

ll
Na podlagi 15. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni

list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) je bilo v vseh
volilnih enotah skupaj listam kandidatov direktno podeljeno
14 mandatov.

Po posameznih volilnih enotah pa so listam kandidatov
glede na dobljeno število glasov in izračunan volilni količnik
v volilni enoti pripadli naslednji mandati in bili skladno s 84.
členom zakona o lokalnih volitvah izvoljeni naslednji kandi-
dati:

volilna enota 1
volilni količnik 595, 454545

Glasov %GL. MA % ost. Št. Ime liste

143 2,2% 0 24,0% 1. NESTRANKARSKA LISTA
323 4,9% 0 54,2% 2. NEODVISNA LISTA MLADI ZA MLADE
813 12,4% 1 36,5% 3. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS

izvoljen je:
Karl Grad, roj. 27. 10. 1944,
naslov: Škofja vas, Runtole 3A

465 7,1% 0 78,1% 4. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV  SLOVENIJE, DeSUS
35 0,5% 0 5,9% 5. NAPREJ SLOVENIJA – NPS
1601 24,4% 2 68,9% 6. LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

izvoljena sta:
dr. Radko Komadina, roj. 8. 11. 1957,
naslov: Ljubečna, Murnova 16,
Marjan Krajnc, roj. 8. 4. 1946,
naslov: Celje, Heroja Rojška 28

485 7,4% 0 81,5% 7. SKD – SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
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Glasov %GL. MA % ost. Št. Ime liste

1035 15,8% 1 73,8% 8. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS
izvoljen je:
Erih-Janez Gril, roj. 21. 6. 1941,
naslov: Celje, Dušana Kvedra 25

71 1,1% 0 11,9% 9. SAMOSTOJNA LISTA ZA CELJE
222 3,4% 0 37,3% 10. ZELENI SLOVENIJE, ZELENI
122 1,9% 0 20,5% 11. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS
36 0,5% 0 6,0% 12. NACIONALNA STRANKA DELA
82 1,3 0 13,8% 13. LIBERALNA STRANKA – SLOVENSKI LIBERALCI
111 1,7% 0 18,6% 14. NESTRANKARSKA LISTA CELJA
486 7,4% 0 81,6% 15. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD
191 2,9% 0 32,1% 16. CELJSKA NEODVISNA LISTA
50 0,8% 0 8,4% 17. DEMOKRATI SLOVENIJE – SLOVENSKI FORUM
108 1,6% 0 18,1% 18. NEODVISNI KANDIDAT
32 0,5% 0 5,4% 19. LISTA NEOPREDELJENIH
139 2,1% 0 23,3% 20. ANTON MIRNIK IN SKUPINA VOLILCEV

6550 4 :SKUPAJ

volilna enota 2
volilni količnik: 529, 090909

Glasov %GL. MA % ost. Št. Ime liste

103 1,8% 0 19,5% 1. NACIONALNA STRANKA DELA
536 9,2% 1 1,3% 2. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS

izvoljen je:
Miroslav Terbovc, roj. 6. 2. 1943,
naslov: Celje, Milčinskega 11

898 15,4% 1 69,7% 3. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS
izvoljen je:
Stanislav Hren, roj. 9. 4. 1947,
naslov: Celje, Zvezna 11

839 14,4% 1 58,6% 4. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD
izvoljen je:
Franc Petauer, roj. 14. 11. 1927,
naslov: Celje, Miklošičeva 4

343 5,9% 0 64,8% 5. SKD – SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
63 1,1% 0 11,9% 6. AJDNIK-KAČ
294 5,1% 0 55.6% 7. CELJSKA NEODVISNA LISTA
117 2,0% 0 22,1% 8. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS
150 2,6% 0 28,4% 9. NESTRANKARSKA LISTA CELJA
168 2,9% 0 31,8% 10. ZELENI SLOVENIJE, ZELENI
42 0,7% 0 7,9% 11. NAPREJ SLOVENIJA – NPS
1496 25,7% 2 82,7% 12. LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

izvoljena sta:
Zdenko Podlesnik, roj. 28. 6. 1960,
naslov: Celje, Gosposka 19
Igor Gobec, roj. 3. 9. 1966,
naslov: Celje, Kraigherjeva 7

103 1,8% 0 19,5% 13. LIBERALNA STRANKA – SLOVENSKI LIBERALCI
306 5,3% 0 57,8% 14. NEODVISNA LISTA MLADI ZA MLADE
4 0,9% 0 10,2% 15. DEMOKRATI SLOVENIJE – SLOVENSKI FORUM
308 5,3% 0 58,2% 16. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, DeSUS

5820 5 :SKUPAJ

volilna enota 3
volilni količnik: 572, 181818

Glasov %GL. MA % ost. Št. Ime liste

184 2,9% 0 32,2% 1. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS
727 11,6% 1 27,1% 2. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS

izvoljen je:
Bojan Šrot, roj. 9. 2. 1960,
naslov: Celje, Zagrad 56

92 1,5% 0 16,1% 3. DEMOKRATI SLOVENIJE – SLOVENSKI FORUM
461 7,3% 0 80,6% 4. SKD – SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
496 7,9% 0 86,7% 5. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, DeSUS
208 3,3% 0 36,4% 6. CELJSKA NEODVISNA LISTA
184 2,9% 0 32,2% 7. NESTRANKARSKA LISTA CELJA
36 0,6% 0 6,3% 8. NAPREJ SLOVENIJA – NPS
190 3,0% 0 33,2% 9. ZELENI SLOVENIJE, ZELENI
133 2,1% 0 23,2% 10. LIBERALNA STRANKA – SLOVENSKI LIBERALCI
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Glasov %GL. MA % ost. Št. Ime liste

938 14,9% 1 63,9% 11. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS
izvoljen je:
dr. Aleksander Jezernik, roj. 1. 8. 1925,
naslov: Celje, Vrunčeva 10

28 0,4% 0 4,9% 12. NACIONALNA STRANKA DELA
774 12,3% 1 35,3% 13. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD

izvoljena je:
Janja Romih, roj. 26. 8. 1962,
naslov: Celje, Ljubljanska 24

38 0,6% 0 6,6% 14. KRŠČANSKO-SOCIALNA UNIJA-KRŠČANSKI SOCIALISTI
237 3,8% 0 41,4% 15. NEODVISNA LISTA MLADI ZA MLADE
1568 24,9% 2 74,0% 16. LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

izvoljena sta:
Janez Goršič, roj. 21. 5. 1946,
naslov: Celje, Kersnikova 6A,
Cvetko Rojc, roj. 2. 6. 1949,
naslov: Celje, Vrunčeva 36

6294 5 :SKUPAJ

lll
V skladu s 16. členom zakona o lokalnih volitvah se preostalih 19 mandatov, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah,

razdeli na ravni občine na podlagi seštevkov glasov, oddanih za istoimenske liste v vseh treh volilnih enotah.
Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh treh volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 33

(d’Hondtov), je zaporedje najvišjih 33 količnikov naslednje:

Zap. št. Količnik Li Ime liste

1 4665,00 12 LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
2 2871,00 6 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS
3 2332,50 12 LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
4 2099,00 13 ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD
5 2076,00 24 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
6 1555,00 12 LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
7 1435,50 6 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS
8 1289,00 4 SKD – SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
9 1269,00 2 DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, DeSUS
10 1166,25 12 LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJE SLOVENIJE
11 1049,50 13 ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD
12 1038,00 24 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
13 957,00 6 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS
14 933,00 12 LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
15 866,00 22 NEODVISNA LISTA MLADI ZA MLADE
16 777,50 12 LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
17 717,75 6 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS
18 699,67 13 ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD
19 693,00 20 CELJSKA NEODVISNA LISTA
20 692,00 24 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
21 666,43 12 LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
22 644,50 4 SKD – SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
23 634,50 2 DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, DeSUS
24 583,13 12 LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
25 580,00 11 ZELENI SLOVENIJE, ZELENI
26 574,20 6 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS
27 524,75 13 ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD
28 519,00 24 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
29 518,33 12 LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
30 478,50 6 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS
31 466,50 12 LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
32 445,00 3 NESTRANKARSKA LISTA CELJA
33 433,00 22 NEODVISNA LISTA MLADI ZA MLADE

Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni Mestne občine Celje dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika
med številom mandatov izračunanih po prej navedenem sistemu in številom mandatov, ki so jih istoimenske liste že dobile v
volilnih enotah.

Ti mandati se dodelijo listam v tistih volilnih enotah, ki imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni
enoti.

Na ta način so dobile mandate še naslednje liste po posameznih volilnih enotah in bili izvoljeni kandidati na teh listah:
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Ime liste Volilna Izvoljen je:
enota  (ime in priimek, roj., naslov)

4 SKD – SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI 1 Marko Zidanšek, 11. 11. 1968,
Trnovlje, Plinarniška 10

2 DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE – DeSUS 3 Jožef Bučer, 20. 3. 1935,

Celje, Vegova 12B
22 NEODVISNA LISTA MLADI ZA MLADE 2 Vladimira Skale, 23. 1. 1972,
Celje, Bratov Vošnjakov 2
6 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS 1 Daniel Hriberšek, 25. 6. 1927,
Celje, Heroja Rojška 18
13 ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD 1 Franc Knafelc, 8. 2. 1934,

Škofja vas, Prekorje 36A
20 CELJSKA NEODVISNA LISTA 2 Miran Gracer, 29. 3. 1956

Celje, Okrogarjeva 2
12 LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 2 Primož Posinek, 2. 5. 1965,

Celje, Pod gabri 21
4 SKD – SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI 3 Borislav Jagodič mag. phar. 5. 3. 1944,

Celje, Kopitarjeva 5
2 DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE – DeSUS 1 Bernard Krivec, 25. 7. 1928,

Celje, Roka Drofenika 5
12 LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 3 mag. Beata Kanduti-Šumej, 6. 1. 1964,

Celje, Ljubljanska cesta 33
11 ZELENI SLOVENIJE – ZELENI 1 Harald Flis, 3. 5. 1943,

Celje, Milke Kerin 3
6 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS 2 Elemir Bohar, 16. 2. 1942,

Celje, Ulica bratov Vošnjakov 5
13 ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD 2 Mojca Jereb-Kosi, 24. 9. 1956,

Celje, Glavni trg 3
24 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS 1 Bojan Krajnc, 14. 9. 1966,

Celje, Frankolovskih žrtev 28
12 LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 1 mag. Ivan Eržen, 23. 6. 1957,

Celje, Cvetlična 29
6 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS 3 Franci Filipčič, 18. 3. 1950,
Celje, Ljubljanska 78
12 LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 2 Zvonko Utroša, 7. 5. 1952,
Celje, Milčinskega 8
3 NESTRANKARSKA LISTA CELJA 3 Fric Krajnc, 3. 8. 1942,

Celje, Trubarjeva 42
22 NEODVISNA LISTA MLADI ZA MLADE 3 Matjaž Klenovšek, 17. 10. 1769,

Celje, Kersnikova 32

lV
Člani Mestnega sveta mestne občine Celje izvoljeni na volitvah, 22. novembra 1998, so:

Vol. enota Ime in priimek Ime liste

1 Karl Grad SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
1 Bojan Krajnc SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
1 Bernard Krivec DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, DeSUS
1 dr. Radko Komadina LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
1 Marjan Krajnc LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
1 mag. Ivan Eržen LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
1 Marko Zidanšek SKD – SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
1 Erih-Janez Gril SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS
1 Daniel Hriberšek SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS
1 Harald Flis ZELENI SLOVENIJE, ZELENI
1 mag. Franc Knafelc ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD
2 Miroslav Terbovc SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
2 Stanislav Hren SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS
2 Elemir Bohar SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS
2 Franc Petauer ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD
2 Mojca Jereb-Kosi ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD
2 Miran Gracer CELJSKA NEODVISNA LISTA
2 Zdenko Podlesnik LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
2 Igor Gobec LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
2 Primož Posinek LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
2 Zvonko Utroša LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
2 Vladimira Skale NEODVISNA LISTA MLADI ZA MLADE
3 Bojan Šrot SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
3 Borislav Jagodič mag. phar. SKD – SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
3 Jožef Bučer DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, DeSUS
3 Fric Krajnc NESTRANKARSKA LISTA CELJA
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Vol. enota Ime in priimek Ime liste

3 dr. Aleksander Jezernik SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS
3 Franci Filipčič SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS
3 Janja Romih ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD
3 Matjaž Klenovšek NEODVISNA LISTA MLADI ZA MLADE
3 Janez Goršič LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
3 Cvetko Rojc LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
3 mag. Beata Kanduti-Šumej LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Št. 00800/0002/98
Celje, dne 25. novembra 1998.

Občinska volilna komisija
mestne občine Celje

Predsednik
Matevž Žugelj, dipl. prav. l. r.

Člani:
Bernarda Zidanšek l. r.
Silvan Božič l. r.
Jožefa Dolenšek l. r.
Stane Rozman l. r.
Vida Bogataj l. r.

ČRENŠOVCI

4210. Poročilo o izidu volitev za župana Občine
Črenšovci

P O R O Č I L O
o izidu volitev za župana Občine Črenšovci

Občinska volilna komisija je na seji, dne 23. 11. 1998,
na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov na volišču v
Črenšovcih, Žižkih in Trnju (VE 1), na Gornji Bistrici, Srednji
Bistrici in Dolnji Bistrici (VE 2), pri ugotavljanju izida glasova-
nja na volitvah dne 22. 11. 1998 za volitve župana, ugotovi-
la rezultat glasovanja ter izid volitev za župana.

I
1. Na volitvah dne 22. 11. 1998 je imelo pravico voliti

3.522 volivcev, od tega:
a) 3.522 volivcev, vpisanih v volilne imenike
b) s potrdili ni glasoval nihče.
2. Glasovalo je skupaj 2075 ali 58,90% od vseh voliv-

cev, ki so imeli pravico glasovati, od tega:
a) 2061 volivcev je glasovalo na voliščih po volilnih

imenikih;
b) 14 volivcev je glasovalo po pošti.

II
Za volitve župana je bilo oddanih 2075 glasovnic.
Neveljavnih glasovnic, iz katerih ni bilo mogoče ugoto-

viti volje volivca, je bilo 35, veljavnih torej 2040.
Posamezna kandidata sta dobila naslednje število gla-

sov:
1. Roman Vučko 989 glasov ali 48,48%
2. Anton Törnar 1051 glasov ali 51,52%.

III
Občinska volilna komisija je na podlagi 107. člena

zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94,
33/94 in 70/95) ugotovila, da je za župana Občine Čren-

šovci izvoljen Anton Törnar, roj. 14. 1. 1961, stanujoč v
Črenšovcih, Prekmurske čete 64, ki je dobil večino veljav-
nih glasov.

Št. 1/98
Črenšovci, dne 23. novembra 1998.

Predsednik
OVK Črenšovci

Ignac Horvat l. r.

Člani:
Angela Hren l. r.
Milan Ifko l. r.
Franc Magdič l. r.
Milica Žižek l. r.
Bernarda Vučko l. r.
Štefan Kolarič l. r.
Danica Žižek l. r.

4211. Poročilo o izidu splošnih rednih volitev članov
Občinskega sveta občine Črenšovci

P O R O Č I L O
o izidu splošnih rednih volitev članov
Občinskega sveta občine Črenšovci

Občinska volilna komisija je na seji, dne 23. 11. 1998,
na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov na volišču v
Črenšovcih, Žižkih in Trnju (VE 1), na Gornji Bistrici, Srednji
Bistrici in Dolnji Bistrici (VE 2), pri ugotavljanju izida glasova-
nja za volitve članov občinskega sveta na volitvah dne
22. 11. 1998 ugotovila

I
1. Na volitvah dne 22. 11. 1998 je imelo pravico voliti

3.522 volivcev, od tega:
a) 3.522 volivcev, vpisanih v volilne imenike
b) s potrdili ni glasoval nihče.
2. Glasovalo je skupaj 2075 ali 58,90% od vseh voliv-

cev, ki so imeli pravico glasovati, od tega:
a) 2061 volivcev je glasovalo na voliščih po volilnih

imenikih;
b) 14 volivcev je glasovalo po pošti.

II
Za volitve občinskega sveta je bilo oddanih 2074 gla-

sovnic, ena glasovnica je manjkala.
Volje volivca ni bilo možno ugotoviti, ker je bilo obkro-

ženih več list ali drugih nepravilnosti iz 236 glasovnic in je
tako to število glasovnic bilo neveljavno.

Veljavnih je bilo 1838 glasovnic.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov:
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Glasov % Št. Ime liste

556 30,3 1 OO SKD Črenšovci
364 19,8 2 Slovenska ljudska stranka –
SLS
366 19,9 3 SDS
476 25,9 4 Liberalna demokracija Slovenije
76 4,1 5 Desus Območni odbor Lendava

III
Na podlagi 15. člena zakona o lokalnih volitvah je

pripadlo listam skupaj 9 mandatov, od tega:
a) v volilni enoti 1 (Črenšovci, Žižki, Trnje):
– 5 mandatov (od skupnega števila 8 za to volilno eno-

to), od tega:
– 2 OO SKD Črenšovci
– 1 Slovenska ljudska stranka – SLS
– 1 SDS
– 1 Liberalna demokracija Slovenije
– 0 DeSUS Območni odbor Lendava
Po navedenem določilu so bili izvoljeni:
OO SKD Črenšovci – Jožef Horvat, Štefan Horvat
Slovenska ljudska stranka – SLS – Janez Horvat
SDS – Matija Kuzma
Liberalna demokracija Slovenije – Sven Sarjaš
b) v volilni enoti 2 (Gornja Bistrica, Srednja Bistrica in

Dolnja Bistrica):
– 4 mandati (od skupnega števila 6 za to volilno enoto),

od tega:
– 1 OO SKD Črenšovci
– 1 Slovenska ljudska stranka – SLS
– 1 SDS
– 1 Liberalna demokracija Slovenije
Po navedenem določilu so bili izvoljeni:
OO SKD Črenšovci – Ivan Raj
Slovenska ljudska stranka – Anton Kolenko
SDS – Anton Radman
Liberalna demokracija Slovenije – Dušan Dervarič.

IV
Preostalih 5 mandatov se razdeli na ravni občine

(16. člen zakona o lokalnih volitvah). Istoimenske liste, ki so
bile vložene v obeh volilnih enotah so:

1. OO SKD Črenšovci
2. Slovenska ljudska stranka – SLS
3. SDS
4. Liberalna demokracija Slovenije.
Na podlagi člena 16/I zakona o lokalnih volitvah se pri

delitvi mandatov na ravni občine ne upošteva DeSUS Ob-
močni odbor Lendava, ker ni bila vložena v obeh volilnih
enotah, temveč samo v VE 1.

V
Izhajajoč iz seštevka glasov, ki so jih dobile istoimen-

ske liste v vseh volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 14
(D’Hondtov sistem) je zaporedje najvišjih 14 količnikov na-
slednje:

1. 556,00 OO SKD Črenšovci
2. 476,00 Liberalna demokracija Slovenije
3. 366,00 SDS
4. 364,00 Slovenska ljudska stranka – SLS
5. 278,00 OO SKD Črenšovci
6. 238,00 Liberalna demokracija Slovenije
7. 185,33 OO SKD Črenšovci
8. 183,00 SDS
9. 182,00 Slovenska ljudska stranka – SLS
10. 158,67 Liberalna demokracija Slovenije
11. 139,00 OO SKD Črenšovci
12. 122,00 SDS

13. 121,33 Slovenska ljudska stranka – SLS
14. 119,00 Liberalna demokracija Slovenije
Glede na člen 16/III zakona o lokalnih volitvah isto-

imenskim listam pri delitvi ostanka mandatov na ravni občini
razlika med mandati podeljenimi po 15. členu ZLV in pripad-
limi mandati po členi 16/II ZLV kar je:

Lista d’Hondt Mandati Ostanek
razdeljeni  na ravni

po 15. čl. ZLV občine

OO SKD Črenšovci 4 3 1
Slovenska ljudska stranka
– SLS 3 2 1
SDS 3 2 1
Liberalna demokracija Slovenije 4 2 2

Na podlagi 17. člena zakona o volitvah se 5 nepodelje-
nih mandatov dodeli istoimenskim listam, kjer imajo največje
ostanke do količnika iz 15. člena zakona o lokalnih volitvah.

Do zgoraj navedenega količnika imajo posamezne liste
naslednje ostanke v %:

Lista/VE 1 2

OO SKD Črenšovci 80,2 44,0
Slovenska ljudska stranka – SLS 52,8 24,4
SDS 33,6 44,7
Liberalna demokracija Slovenije 75,0 86,9

Preostalim posameznim listam se nepodeljeni mandati
dodelijo tako:

Lista Nerazdeljeni 1 2

O SKD Črenšovci 1 1 /
Slovenska ljudska stranka – SLS 1 1 /
SDS 1 / 1
Liberalna demokracija Slovenije 2 1 1

Tako so bili izvoljeni na podlagi % ostanka glasov liste še:
a) VE 1 Črenšovci – na listi OO SKD Črenšovci Daniel

Kolenko, na listi Slovenske ljudske stranke – SLS Anton Hor-
vat, na listi Liberalna demokracije Slovenije Zdravko Žižek.

b) VE 2 Bistrica – na listi SDS Roman Vučko, na listi
Liberalne demokracije Slovenije Jože Cigan.

VI
Preferenčni glasovi nisi vplivali na spremembo vrstnega

reda na posameznih listah kandidatov, ker noben kandidat
ni dobil večine, kot jo določa 17. člen zakona o lokalnih
volitvah in je torej pri izvolitvi upoštevan vrstni red kandida-
tov, kot so ga predložili posamezni predlagatelji list.

Št. 2/98
Črenšovci, dne 23. novembra 1998.

Predsednik
OVK Črenšovci

Ignac Horvat l. r.

Člani:
Angela Hren l. r.
Milan Ifko l. r.
Franc Magdič l. r.
Milica Žižek l. r.
Bernarda Vučko l. r.
Štefan Kolarič l. r.
Danica Žižek l. r.
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4212. Poročilo o izidu splošnih rednih volitev članov
Sveta krajevne skupnosti Črenšovci in Bistrica

P O R O Č I L O
o izidu splošnih rednih volitev članov Sveta

krajevne skupnosti Črenšovci in Bistrica

Občinska volilna komisija je na seji, dne 23. 11. 1998,
na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov na volišču v
Črenšovcih, Žižkih, Trnju, na Gornji Bistrici, Srednji Bistrici
in Dolnji Bistrici, pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve
članov sveta krajevne skupnosti Črenšovci in članov Sveta
krajevne Bistrica na volitvah dne 22. 11. 1998 ugotovila:

I
V Svet krajevne skupnosti Črenšovci, ki šteje 11 čla-

nov so izvoljeni:
a) iz volilne enote Črenšovci:
Štefan FTIČAR, Črenšovci, Juša Kramatja 8
Martin ZELKO, Črenšovci, Gasilska 10
Janez HORVAT, Črenšovci, Vrtna 6
Marija TIBAUT, Črenšovci, Ozka 13
Ivan RITLOP, Črenšovci, Sodarska 3
b) iz volilne enote Žižki:
Jožef HORVAT, Žižki 31/g
Ivan TIBAUT, Žižki 75/a
Matija ŽIŽEK, Žižki 47
c) iz volilne enote Trnje:
Štefan GYURICA, Trnje 65/a
Janez HORVAT, Trnje 105
Ivan HOZJAN, Trnje 101.

II
V Svet KS Bistrica, ki šteje 9 članov so izvoljeni:
a) iz volilne enote Gornja Bistrica:
Ivan RAJ, Gornja Bistrica 165
Anton JAKŠIČ, Gornja Bistrica 185
Vera KOLENKO, Gornja Bistrica 164/a
Andrej KOLENKO, Gornja Bistrica 28/a
b) iz volilne enote Srednja Bistrica
Anton KOLENKO, Srednja Bistrica 8/a
Marjana MARTON, Srednja Bistrica 85/b
c) iz volilne enote Dolnja Bistrica
Peter LACI, Dolnja Bistrica 37/d
Martin CVETKO, Dolnja Bistrica 53
Ignac VUČKO, Dolnja Bistrica 85/a.

Št. 3/98
Črenšovci, dne 23. novembra 1998.

Predsednik
OVK Črenšovci

Ignac Horvat l. r.

Člani:
Angela Hren l. r.
Milan Ifko l. r.
Franc Magdič l. r.
Milica Žižek l. r.
Bernarda Vučko l. r.
Štefan Kolarič l. r.
Danica Žižek l. r.

4213. Poročilo o izidu splošnih rednih volitev članov
vaških odborov v Občini Črenšovci

P O R O Č I L O
o izidu splošnih rednih volitev članov vaških

odborov v Občini Črenšovci

Občinska volilna komisija je na seji, dne 23. 11. 1998,
na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov na volišču v
Črenšovcih, Žižkih, Trnju, na Gornji Bistrici, Srednji Bistrici
in Dolnji Bistrici, pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve
članov vaških odborov v KS Črenšovci in KS Bistrica na
volitvah dne 22. 11. 1998 ugotovila:

I
V vaški odbor Črenšovci, ki šteje 7 članov so izvoljeni:
Avgust ANTOLIN, Črenšovci, Zadružna 31
Janez HORVAT, Črenšovci, Vrtna 6
Daniel KOVAČ, Črenšovci, Juša Kramarja 26
Ciril ZVER, Črenšovci, Gasilska 3
Marija TIBAUT, Črenšovci, Ozka 13
Janez HANC, Črenšovci, Juša Kramarja 20
Ivan RITLOP, Črenšovci, Sodarska 3.

II
V vaški odbor ŽIŽKI, ki šteje 7 članov so izvoljeni:
Jožef HORVAT, Žižki 31/g
Jožef ŽALIK, Žižki 18
Viktor CIGAN, Žižki 117/a
Mirko RECEK, Žižki 31
Matija ŽIŽEK, Žižki 47
Anton CIGUT, Žižki 109/a
Stanko NERAD, Žižki 50/a.

III
V vaški odbor Trnje, ki šteje 7 članov so izvoljeni:
Janez HORVAT, Trnje 105
Matija HORVAT, Trnje 119
Štefan GYURICA, Trnje 65/a
Martin SARJAŠ, Trnje 18
Ivan HOZJAN, Trnje 101
Ivan RAJTAR, Žižki 113/b
Jožef SARJAŠ, Trnje 40.

IV
V vaški odbor Gornja Bistrica, ki šteje 7 članov so

izvoljeni:
Ivan RAJ, Gornja Bistrica 165
Anton JAKŠIČ, Gornja Bistrica 185
Štefan SÖKE, Gornja Bistrica 189
Andrej KOLENKO, Gornja Bistrica 28/a
Stanislav DONKO, Gornja Bistrica 124
Stanko ŠPICLIN, Gornja Bistrica 183
Alojz JEREBIC, Gornja Bistrica 206.

V
V vaški odbor Srednja Bistrica, ki šteje 7 članov so

izvoljeni:
Marjana MARTON, Srednja Bistrica 85/b
Štefan LEBAR, Srednja Bistrica 15
Štefan LEBAR, Srednja Bistrica 50
Bojan ŠEMEN, Srednja Bistrica 8/b
Franc VUČKO, Srednja Bistrica 1/b
Jožef ŽUGELJ, Srednja Bistrica 76
Roland KOLENKO, Srednja Bistrica 8/a.
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VI
V vaški odbor Dolnja Bistrica, ki šteje 7 članov so

izvoljeni:
Miroslav VUK, Dolnja Bistrica 116/a
Martin CVETKO, Dolnja Bistrica 53
Miroslav MAUČEC, Dolnja Bistrica 143/b
Ignac GODINA, Dolnja Bistrica 164
Anton ŽIBRAT, Dolnja Bistrica 32
Boris PIVAR, Dolnja Bistrica 74
Martin KUSTEC, Dolnja Bistrica 160/b.

Št. 4/98
Črenšovci, dne 23. novembra 1998.

Predsednik
OVK Črenšovci

Ignac Horvat l. r.

Člani:
Angela Hren l. r.
Milan Ifko l. r.
Franc Magdič l. r.
Milica Žižek l. r.
Bernarda Vučko l. r.
Štefan Kolarič l. r.
Danica Žižek l. r.

ČRNOMELJ

4214. Odlok o turistični taksi v Občini Črnomelj

Na podlagi prvega odstavka 23. člena, drugega od-
stavka 28. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list
RS, št. 57/98) ter 19. člena statuta Občine Črnomelj (Urad-
ni list RS, št. 39/95, 65/95) je Občinski svet občine Črno-
melj na 40. seji dne 9. novembra 1998 sprejel

O D L O K
o turistični taksi v Občini Črnomelj

1. člen
S tem odlokom se določa višina turistične takse v Obči-

ni Črnomelj, način poročanja o zbrani taksi, dodatni nadzor
nad odvajanjem takse in poročanjem o zbrani taksi.

2. člen
Višina turistične takse se v skladu z zakonom o pospe-

ševanju turizma določi za območje ob reki Kolpi (območje
do 3 km od Kolpe) v času poletne turistične sezone (od 15.
6. do 15. 9.) v vrednosti 11 točk. Za čas izven poletne
turistične sezone in za ostala območja občine ne glede na
čas turistične sezone se določi v višini 8 točk.

Višina turistične takse se določi tako, da se točkovna
vrednost pomnoži z vrednostjo točke.

Vrednost točke določi v skladu z zakonom o pospeše-
vanju turizma Vlada Republike Slovenije.

3. člen
Pravne osebe in podjetniki posamezniki ter sobodajal-

ci, kmetje in društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje,
morajo v skladu z zakonom o pospeševanju turizma pobirati
in odvajati turistično takso.

Pravne osebe in podjetniki posamezniki ter sobodajal-
ci, kmetje in društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje,
so v skladu z zakonom o pospeševanju turizma dolžne pred-
ložiti občini in pristojnemu davčnemu organu mesečno po-
ročilo na obrazcu, ki je sestavni del tega odloka in sicer do
25. v mesecu za pretekli mesec in sicer vsak mesec, tudi v
primeru, da niso imeli gostov na prenočevanju. Izjema so
pravne osebe in podjetniki posamezniki ter sobodajalci,
kmetje in društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje
samo v objekte sezonskega značaja (npr. kampi, šotorišča
ipd.) kateri so dolžni oddajati mesečna poročila le v času
poletne turistične sezone.

4. člen
Poleg organov, ki so za nadzor določeni v zakonu o

pospeševanju turizma, opravlja nadzor nad pobiranjem in
odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidence in odda-
janjem mesečnih poročil tudi komunalni nadzornik Občine
Črnomelj oziroma druga fizična ali pravna oseba, ki jo poob-
lasti Občinski svet občine Črnomelj.

5. člen
Za druge zadeve, ki jih ta odlok posebej ne določa, se

neposredno uporabljajo določbe zakona o pospeševanju
turizma.

6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka, preneha veljati odlok o

krajevni turistični taksi v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št.
20/96).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 332-045/98
Črnomelj, dne 9. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj

Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.
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4215. Odlok o razglasitvi Krajinskega parka Kolpa

Na podlagi 15., 16. in 17. člena zakona o naravni in
kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86, Uradni
list RS, št. 8/90, 26/92, 75/94), 29. člena zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), zakona o pre-
krških (Uradni list SRS, 25/83, 36/83, 42/85, 2/86,
47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93,
61/96, 35/97) ter 13. in 19. člena statuta Občine Črno-
melj (Uradni list RS, št. 39/95 in 65/95) je Občinski svet
občine Črnomelj na seji dne 9. novembra 1998 sprejel

O D L O K
o razglasitvi Krajinskega parka Kolpa

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Z namenom, da se ohrani in vzdržuje naravna in kultur-

na dediščina, ohranijo in raziskujejo geomorfološke, geolo-
ške in hidrološke znamenitosti, redke in ogrožene rastlinske
in živalske vrste, arheološka najdišča, etnološke in arhitek-
turne značilnosti in kulturna krajina ter zagotovijo možnosti
za ustrezen razvoj se območje Občine Črnomelj, omejeno
ob reki Kolpi, s tem odlokom razglasi za Krajinski park Kolpa
(v nadaljevanju: park).

II. ZAVAROVANO OBMOČJE

2. člen
Park obsega ožje območje ob reki Kolpi od Starega

trga do Fučkovcev. Zajema območja poplavnih površin ob
reki, brežino reke, pobočja v večini porasla z gozdom ter
širše predele značilne kulturne krajine v okolici Starega Tr-
ga, Damlja, Vinice, Preloke in Fučkovcev.

Meja parka poteka po zunanjem robu parcel, ki so
navedene v prilogi, sestavnemu delu tega odloka in so tudi
razvidne v kartografskem sestavnem delu tega odloka.

III. VARSTVENE CONE

3. člen
Glede na različen gospodarski, kulturni in zgodovinski

pomen ter glede na različne stopnje zahtevnosti, možnosti
ohranjanja, obnove in razvoja parka se znotraj območja,
določenega v 2. členu tega odloka, park razdeli v tri varstve-
ne cone.

4. člen
Prva varstvena cona obsega poplavni pas reke in vred-

nejše predele naravne in kulturne dediščine v okolici Po-
brežja, Marindola, Vinice, Sodevcev, Radencev in Starega
trga. Za to cono velja najstrožji varstveni režim, ki omejuje
gradnjo in posege, ki bi lahko razvrednotili naravne in kultur-
ne vrednote na tem območju.

Meja prve varstvene cone poteka po zunanjem robu
parcel, ki so navedene v prilogi, sestavnemu delu tega
odloka in so razvidne tudi v kartografskem sestavnem delu
odloka.

Prva varstvena cona so tudi območja naslednjih narav-
nih znamenitosti in kulturnih spomenikov, katerih območja
so navedena po parcelnih številkah v prilogi, sestavnemu
delu odloka:
NZ 11 Vrhovske vrtače
NZ 12 Marindolski steljniki
KS 1 Železnodobni poselitveni kompleks Šlemine
KS 11 Vinica, p.c. Matere božje na Žežlju
KS 19 Vinica, 14 kapel križevega pota na Žežlju
KS 32 Stari trg ob Kolpi, trško jedro.

5. člen
Druga varstvena cona obsega pretežno kmetijsko ob-

delovalne površine in ostale gozdne površine, kjer je do-
pustna dosedanja tradicionalna raba prostora in rekreacij-
ske prostore opredeljene v prostorsko ureditvenih pogojih
kot kampi in šotorišča. Območje je razvidno v kartograf-
skem sestavnem delu tega odloka.

6. člen
Tretja varstvena cona obsega območja naselij, vasi in

zaselkov. Meja varstvene cone je razvidna v kartografskem
sestavnem delu tega odloka.

7. člen
Kot naravne znamenitosti so zaradi svojih posebnih

značilnosti posebej zavarovani naslednji objekti naravne de-
diščine, katerih območja so navedena tudi po parcelnih
številkah v prilogi, sestavnemu delu tega odloka:

Hidrološka naravna dediščina:
NZ 1 Dolenjski zdenec, Dolenjci
NZ 2 Fučkovski zdenec, Fučkovci
NZ 3 Reka Kolpa
NZ 4 Zdenec Jarbol, Podklanec

Dendrološka naravna dediščina:
NZ 5  Grajska lipa, Vinica
NZ 6  Marindolska lipa, Marindol
NZ 7  Lipa v vasi, Marindol

Gozdna naravna dediščina:
NZ 9 Marindolska loza, gozdni rezervat, Marindol
NZ 16 Dečina, gozdni rezervat, Dečina

Zoološka naravna dediščina:
NZ 10 Gnezdišče sive čaplje, Hrastova loza, Miliči

Geomorfološka površinska naravna dediščina:
NZ 11 Vrhovske vrtače, Vrhovci
NZ 15 Kanjon reke Kolpe, Radenci

Botanična naravna dediščina:
NZ 17 Fortunova brajda, Sinji Vrh

Geomorfološka podzemeljska naravna dediščina:
NZ 13 Sečje Selo, Jama v kamnolomu, Sečje Selo
NZ 14 Kraška jama Kobiljača, Dalnje njive.



Uradni list Republike Slovenije Št. 82 / 4. 12. 1998 / Stran 6931

8. člen
Deli nepremične kulturne dediščine parka (arheološki

spomeniki, zgodovinski spomeniki, umetnostni arhitekturni
spomeniki, urbanistični spomeniki, etnološki spomeniki, teh-
niški spomeniki in kulturna krajina) se razglasijo za kulturne in
zgodovinske spomenike katerih območja so navedena tudi
po parcelnih številkah v prilogi, sestavnemu delu odloka:

Arheološki spomeniki:
KS 1 Vinica – Arheološko najdišče Šlemine (EŠD 9625)
KS 2 Vinica – Arheološko najdišče Veliki Zjot (EŠD 9624)
KS 3 Zilje – Arheološko najdišče Majišče (EŠD 10115)
KS 24 Gorenji Radenci – Arheološko najdišče Straža

(EŠD 10092)

Etnološki spomeniki:
KS 4 Zilje – Hiša Zilje 19 (EŠD 10170)
KS 5 Žuniči – Domačija Žuniči 5 (EŠD 899)
KS 6 Žuniči – Domačija Žuniči 2 (EŠD 7603)
KS 7 Fučkovci – Hiša Fučkovci 15 (EŠD 10091)
KS 33 Prelesje – Zidanica pri hiši Prelesje 8 (EŠD 10100)
KS 34 Dečina – Hiša Dečina 4 (EŠD 10088)
KS 35 Gorenji Radenci – Domačija Gorenji Radenci 4

(EŠD 10093)
KS 36 Srednji Radenci – Domačija Srednji Radenci 9

(EŠD 10104)
KS 37 Dolenji Radenci – Kašča in skedenj pri hiši Dolenji

Radenci 3 (EŠD 10090)

Zgodovinski spomeniki:
KS 8 Preloka – Partizanski grob (EŠD 10102)
KS 25 Stari trg ob Kolpi – Partizanski grobovi (EŠD

10110)
KS 26 Srednji Radenci – Partizanski grob (EŠD 10105)

Umetnostni in arhitekturni spomeniki:
KS 9 Vinica – Grad (EŠD 813)
KS 10 Pobrežje pri Adlešičih – Območje gradu (EŠD

9560)
KS 11 Vinica – Cerkev Matere božje (EŠD 2657)
KS 12 Podklanec – Cerkev sv. Jožefa (EŠD 2658)
KS 13 Zilje – Cerkev sv. Antona Padovanskega (EŠD

2174)
KS 14 Preloka – Cerkev sv. Trojice (EŠD 2173)
KS 15 Miliči – Cerkev sv. Petra in Pavla (EŠD 10096)
KS 27 Damelj – Cerkev sv. Mihaela (EŠD 2662)
KS 28 Stari trg ob Kolpi – Cerkev sv. Jožefa (EŠD 2316)
KS 29 Stari trg ob Kolpi – Cerkev sv. Andreja (EŠD 2828)
KS 30 Srednji Radenci – Cerkev sv. Marije Magdalene

(EŠD 2318)
KS 31 Špeharji – Cerkev Presvete Trojice (EŠD 2268)
KS 17 Učakovci – Kapelica Žalostne Matere božje

(10153)
KS 18 Učakovci – Znamenje (EŠD 10152)
KS 19 Vinica – Kapelice križevega pota na Žežlju (EŠD

10113)
KS 20 Zilje – Kapela sv. Družine (EŠD 7464)
KS 21 Preloka – Kapelica (EŠD 10101)
KS 22 Žuniči – Kapela sv. Nikolaja (EŠD 2175)
KS 23 Vrhovci – Kapelica Žalostne Matere božje (EŠD

10114)

Urbanistični spomenik:
KS 32 Stari trg ob Kolpi – Vaško naselje (EŠD 695)

Tehniški spomeniki:
KS 38 Breg pri Sinjem Vrhu – Mlin in jez (EŠD 10086)
KS 16 Pobrežje pri Adlešičih – Mlin in žaga (EŠD 10086)
KS 39 Močile – Kovačnica (EŠD 10151)

Območje kulturne krajine:
KS 40 Marindol – Vrtače (EŠD 9338)
KS 41 Marindol – Steljniki (EŠD 9339).

IV. VARSTVENI REŽIM

9. člen
Sestavni del tega odloka je kartografski del strokovnih

osnov varstva naravne in kulturne dediščine KP Kolpa, ki
obsega topografske karte v merilu 1:25000 in pregledni
katastrski načrt v merilu 1:5000 z vrisano mejo parka in
mejami varstvenih con iz 2., 4., 5. in 6. člena tega odloka.

Originale topografskih kart in preglednih katastrskih
načrtov (PKN 5) iz prejšnjega odstavka hrani uprava Občine
Črnomelj.

Uprava občine vodi tudi seznam parcel znotraj parka,
skupaj s podatki o lastništvu oziroma lastnikih ali imetnikih
pravice uporabe.

Na podlagi načrtov iz prejšnjega odstavka izda pristojni
občinski upravni organ po uradni dolžnosti lastnikom nepre-
mičnin v območju parka ugotovitvene odločbe o statusu
naravne znamenitosti po tem odloku in predlaga zaznambo v
zemljiški knjigi.

Ugotovitvena odločba iz prejšnjega odstavka vsebuje
na območjih naravnih znamenitosti ali kulturnih spomenikov
iz tega člena odloka tudi navedbo tega pravnega dejstva in
dodatne varstvene režime.

10. člen
Znotraj parka v smislu splošnega varstvenega režima ni

dovoljeno:
1. opravljati kakršnakoli gradbena ali zemeljska dela, ki

spreminjajo podobo značilne naravne ali kulturne krajine in
spreminjajo namembnost zemljišča, graditi ali rekonstruirati
objekte v nasprotju z urbanističnimi in arhitekturnimi značil-
nostmi območja;

2. postavljati betonske nosilne stebre za potrebe kme-
tijstva (vinogradništvo, sadjarstvo, vrtnarstvo);

3. odmetavati ali odlagati odpadke zunaj za to določe-
nih in urejenih mest;

4. v gozdu kuriti odprti ogenj;
5. požigati travniške ali pašniške površine;
6. uničevati ali poškodovati gnezdišča ali prostore, kjer

se živali zadržujejo, hranijo ali razmnožujejo;
7. nabirati zavarovane prostorastoče rastline ali njihove

dele;
8. izkopavati, nabirati in odnašati ali poškodovati pred-

mete, ki imajo kulturno ali naravovarstveno vrednost, razen
za znanstveno raziskovalno delo po predhodnem soglasju
pristojne službe za varstvo naravne in kulturne dediščine;

9. postavljati bivalne prikolice zunaj za to določenih
urejenih mest;
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10. ograjevati območje organiziranih turističnih rekrea-
cijskih dejavnosti z žičnatimi ograjami;

11. v gozdni ekosistem in na površine v zaraščanju
vnašati nesamonikle vrste in saditi monokulturne smrekove
nasade;

12. organizirati javne turistične prireditve in javne sho-
de brez predhodnega soglasja upravljalca parka ali občine v
kolikor upravljalec ni določen;

13. odvajati meteorne vode z večjih utrjenih površin
brez lovilcev olja;

14. taboriti, parkirati in puščati motorna vozila zunaj za
to določenih prostorov;

15. uporabljati objekte brez priključitve na kanalizacij-
sko omrežje in čistilne naprave ali izvedbe neprepustnih
greznic na praznjenje;

16. graditi, rekonstruirati in uporabljati objekte, obrate
ali naprave, ki lahko onesnažujejo zrak s škodljivimi plinski-
mi snovmi ali trdimi delci ter povzročajo hrup preko dovolje-
ne meje.

11. člen
Varstveni režim za prvo varstveno cono
Poleg prepovedi iz 10. člena v prvi varstveni coni ni

dovoljeno tudi:
1. opravljati kakršnakoli gradbena ali zemeljska dela, ki

spreminjajo podobo kulturne krajine in spreminjajo obstoje-
čo namembnost zemljišča;

2. graditi obore za divjad in napravljati drevesnice;
3. zasajati žive meje iz iglavcev na odprtih površinah;
4. vnašati neavtohtone drevesne vrste, uvajati mono-

kulturne gozdne nasade in intenzivne sadovnjake;
5. izvajati nadzemeljska elektroenergetska in TK omrež-

ja (nova ali ob sanacijah obstoječih vodov);
6. postavljati svetlobne napise.

12. člen
Varstveni režim za drugo varstveno cono
Poleg prepovedi iz 10. člena v drugi varstveni coni ni

dovoljeno tudi:
1. spreminjati namembnost kmetijskih površin, razen v

neposredni bližini naselij in na površinah rezerviranih za
rekreacijo;

2. uvajati intenzivne sadovnjake nad 0,5 ha površine;
3. obnavljati gozdove z neavtohtonimi drevesnimi vrsta-

mi;
4. na odprtih površinah odstranjevati žive meje, živice,

osamela drevesa;
5. izvajati nadzemeljska nizkonapetostna elektroener-

getska in TK omrežja (nova ali ob sanacijah obstoječih
vodov).

13. člen
Varstveni režim za tretjo varstveno cono
Poleg prepovedi iz 10. člena znotraj tretje varstvene

cone ni dovoljeno:
1. graditi nove objekte, ki v prostorski razmestitvi, ga-

baritih, proporcih, materialih in barvah ne povzemajo tipike
naselij;

2. graditi objekte brez priključitve na kanalizacijsko
omrežje in čistilne naprave ali izvedbe nepropustnih greznic
na praznenje;

3. graditi turistično-rekreacijske objekte in njihova ure-
ditev izven zato opredeljenih območij;

4. izvajati nova nadzemeljska elektroenergetska in TK
omrežja.

14. člen
Dodatni varstveni režimi za naravne znamenitosti
Poleg omejitev iz prejšnjih členov veljajo za območja

posamezne naravne znamenitosti tudi dodatne prepovedi,
in sicer naslednje za:

Hidrološko naravno dediščino
1. graditi takšne nove objekte za energetsko izrabo

reke, ki bi lahko degradirali obstoječi objekt in območje ob
reki;

2. kakorkoli onesnaževati vodo z izpuščanjem ali odva-
janjem neprečiščenih tehnoloških, meteornih ali komunal-
nih odpadnih voda, tekočih odpadkov in drugih tekočih
snovi;

3. odvzemati prod, pesek in mivko z obrežja ali dna
struge vodotoka razen za potrebe vzdrževanja vodnega
režima;

4. slabšati kakovost vode;
5. spreminjati vodni režim;
6. spreminjati kakovost in sestavo površja, ki lahko

vpliva na spremembo in kakovost vodnega režima ali slabša-
nje kakovosti vode;

7. odkopavati in odnašati, lomiti ali razbijati kamne,
jemati kamninske vzorce razen zaradi znanstveno razisko-
valnega dela;

8. odmetavati ali odlagati odpadke vseh vrst v strugo,
na breg ali v neposredno bližino vode;

9. posegati v obrežno vegetacijo razen v primeru nuj-
nih sanitarnih posegov;

10. izvajati regulacijska dela (utrjevati bregove z zidani-
mi ali betonskimi škarpami, graditi vodne zadrževalnike, spre-
minjati smeri, obliko ali globino struge;

11. pluti po reki s plovili na motorni pogon;
12. naseljevati osebke nesamoniklih vrst;
13. prati motorna vozila ali delovne stroje;
14. omejevati dostop do vode na urejenih in označenih

poteh;
15. izvajati sanacijo jezov, ki bi spreminjala linijo jezu in

njegovo avtentično zunanjo podobo.
Dendrološko naravno dediščino
1. sekati, obsekavati, lomiti oziroma nasilno uničevati

ali poškodovati drevesno dediščino;
2. izvajati sanitarne in znanstveno-raziskovalne panoge

brez predhodnega soglasja pristojne organizacije;
3. obešati ali postavljati tuja telesa na deblo, korenine,

veje in v neposredno okolico drevesa razen začasno v času
organiziranih prireditev;

4. spreminjati življenjske razmere na rastišču.
Zoološko naravno dediščino
1. vsakršno poseganje, ki bi spremenilo življenjske raz-

mere za živali;
2. približevati se gnezdiščem v času gnezdenja;
3. spreminjati sestavo zoocenoze z naseljevanjem dru-

gih vrst.
Geomorfološko površinsko naravno dediščino
1. zasipavati vrtače;
2. izvajati športne dejavnosti, ki škodljivo vplivajo na

naravno dediščino;
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3. zakrivati ali kvariti značilne razglede na naravno de-
diščino;

4. izvajati posege v gozdni ekosistem, ki bi uničili ali
poškodovali rastišče ogroženih in redkih vrst.

Botanično naravno dediščino
1. pri vzdrževanju brajde uporabljati betonske oporne

stebre;
2. na brajdi in njenem rastišču izvajati posege, ki bi

povzročili njeno uničenje.
Geomorfološko podzemeljsko naravno dediščino
1. kakorkoli zakrivati ali zapirati vhod brez predhodne-

ga soglasja pristojne službe;
2. posegati v estetsko podobo neposredne okolice

vhoda;
3. obiskovati jame, če niso urejene za javni obisk;
4. izvajati raziskovalne posege brez predhodnega so-

glasja;
5. kakorkoli onesnaževati stene in tla v jami;
6. uničevati, poškodovati ali odstranjevati sigaste tvor-

be in drugi inventar jame.
Gozdno naravno dediščino
1. vnašati tujke pri obnovi gozdnega roba;
2. izvajati obnovo gozda z neavtohtonimi drevesnimi

vrstami;
3. v gozdnih rezervatih izvajati kakršne koli posege, ki

bi prizadeli njihove osnovne značilnosti in vrednote.

15. člen
Varstveni režim za kulturne in zgodovinske spomenike:
Za vse kulturne in zgodovinske spomenike naštete v

8. členu tega odloka velja naslednji varstveni režim:
1. ohranja in varuje neokrnjenost in izvirnost spomeni-

ka, njegove strukture in gradbene substance, opreme in
neposredne okolice spomenika;

2. lastnik spomenika mora omogočiti javnosti dostop
do spomenika in ogled ter opravljanje raziskav pooblašče-
nim strokovnim službam;

3. na spomenikih se ohranja avtentični gradbeni mate-
rial. Kolikor so posamezni gradbeni elementi tako dotrajani,
da njihova obnova ni več mogoča, se pri njihovi zamenjavi
uporabljajo novi, ki so tako po materialu kot obliki enaki
originalnim;

4. prepovedano je odnašanje posameznih delov spo-
menika, razen v izjemnih primerih in s soglasjem pristojne
službe za varstvo naravne in kulturne dediščine. To velja
tako za posamezne gradbene elemente kot za premični
inventar spomenika;

5. kakršnikoli posegi na spomeniku so mogoči le s
soglasjem in pod pogoji, ki jih na podlagi konservatorskega
programa ali konservatorskih smernic predpiše pristojna služ-
ba za varstvo naravne in kulturne dediščine.

Za posamezne skupine kulturnih in zgodovinskih spo-
menikov veljajo še naslednji varstveni režimi:

Za arheološke spomenike varstveni režim določa:
1. na kmetijskih površinah je raba omejena le na tradi-

cionalno obdelavo, brez globokega oranja;
2. na gozdnih površinah je dovoljena le biološka seč-

nja, večji posegi niso dovoljeni;
3. na območju arheoloških spomenikov so v izjemnih

primerih ob gradnji infrastrukturnih objektov (vodovod, ce-
ste, plinovod...) obvezne predhodne arheološke raziskave;

4. prepovedana je zidava začasnih in stalnih objektov;
5. prepovedano je odpiranje kamnolomov.
Za etnološke spomenike varstveni režim določa:
1. v celoti se ohranjajo vsi stavbni kompleksi (do-

mačije);
2. etnološki spomeniki ohranjajo obstoječo namemb-

nost. V primeru spremembe namembnosti mora biti ta po-
drejena spomeniškim kvalitetam posameznega objekta;

3. za spomenik Žuniči – Domačija Žuniči 5 (EŠD 899)
velja režim, ki določa, da je obnova stavbnega fonda podre-
jena stanovanjski ali muzejski prezentaciji in vzgojno-izobra-
ževalnim namenom;

4. za spomenik Žuniči – Domačija Žuniči 2 (EŠD 7602)
velja režim, ki določa, da je obnova domačije podrejena
prezentaciji stavbnega fonda in promocijsko informativni de-
javnosti.

Za zgodovinske spomenike varstveni režim določa:
1. ohranjanje grobov in nagrobnih spomenikov v seda-

nji obliki;
2. dovoljeno je redno vzdrževanje, ki obsega čiščenje

grobov in obnovo napisov v enaki obliki in vsebini.
Za umetnostne in arhitekturne spomenike varstveni re-

žim določa:
1. vsi posegi na spomenikih morajo biti podrejeni spo-

meniškim kvalitetam in morajo prispevati k njihovem izboljša-
nju in prezentaciji;

2. pri obnovi sakralnih spomenikov so obvezne pred-
hodne raziskave njihovega stavbnega razvoja, ki so osnova
za prezentacijo;

3. za spomenik Zilje – Kapela sv. Družine (EŠD 7464)
velja režim, ki določa varovanje kamnite napisne plošče, ki
je sestavni del spomenika;

4. restavriranje opreme lahko izvajajo le pooblaščene
strokovne službe ali restavratorji z licenco.

Za urbanistični spomenik varstveni režim določa:
1. ohranja se historična oblika parcelacija naselja;
2. ohranjajo se značilne vedute naselja;
3. dopolnilna gradnja v naselju mora upoštevati obsto-

ječo gradbeno črto in gradbeno mejo;
4. tlorisni in višinski gabariti novih objektov se morajo

prilagajati obstoječemu stavbnemu fondu;
5. gradnja objektov na nepozidanih pobočjih pod na-

seljem, predvsem južno od pokopališča in v bližini ž.c. sv.
Jožefa ni dovoljena;

6. vzdrževalna dela, adaptacije, rekonstrukcije, spre-
membe namembnosti objektov so dopustne s soglasjem in
pod pogoji, ki jih predpiše pristojna služba za varstvo narav-
ne in kulturne dediščine;

7. pred gradbenimi posegi v teren je potrebna arheo-
loška valorizacija mikrolokacije.

Za tehniške spomenike varstveni režim določa:
1. ohranja se osnovna namembnost objektov;
2. ohranjajo se vse naprave in postrojenja v objektih, ki

so tehniški spomenik;
3. pri objektih na vodni pogon je prepovedana zame-

njava lesenih vodnih koles z železnimi.
Za območje kulturne krajine varstveni režim določa:
1. prepovedano je spreminjati kulturo rastišča;
2. v steljnikih je prepovedano izvajati takšne agromelio-

racijske posege, ki bi okrnili značilnost kulturne krajine.
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16. člen
Zaradi potreb in ohranjanja poseljenosti na območju

živečih prebivalcev so ne glede na prepovedi iz 10., 11.,
12., 13., 14. in 15. člena v soglasju s pristojno strokovno
službo za varstvo naravne in kulturne dediščine izjemoma
dovoljeni naslednji posegi oziroma ukrepi in dejavnosti v
prostoru:

1. obnova in revitalizacija objektov naravne in kulturne
dediščine;

2. gradnja komunalnih in infrastrukturnih objektov ali
naprav za naselja;

3. obnova in utrjevanje jezov in obrežij vodotoka Kolpe
ter energetska izraba vode znotraj zmogljivosti obstoječih
objektov;

4. postavitev primerno oblikovanih reklamnih panojev
in neprometnih znakov;

5. ureditev parkirišč za potrebe kopališč ali turistično-
rekreacijskih objektov;

6. ograjevanje območij na način, ki ohranja podobo
tradicionalne rabe tega prostora;

7. občasna uporaba zemljišč za taborne prostore, ki ne
terjajo posegov v prostor;

8. spreminjati namembnost kmetijskega zemljišča za
namene postavitev gospodarskih poslopij izključno za potre-
be kmetijstva;

9. ureditev kmetijskih zemljišč v takšnem obsegu, da
ne bodo okrnili značilnosti kulturne krajine.

17. člen
Dovoljenje za posege v prostor na območju parka izda-

ja pristojni organ skladno s predpisi o urejanju prostora, na
podlagi predhodnega soglasja pristojne organizacije za var-
stvo naravne in kulturne dediščine. Ostala upravna dovolje-
nja npr. za javne predstavitve in podobno, izdaja pristojni
organ na podlagi predhodnega soglasja upravljalca parka
oziroma ustanovitelja.

V. ZNAK IN LOGOTIP KRAJINSKEGA PARKA KOLPA

18. člen
Znak KP je sestavljen iz dveh elementov:
a) zunanji okvir znaka je romb s pobranimi robovi (v

nadaljevanju romb)
b) znotraj ležečega romba je stilizirana praprot.
Osnovo znaka predstavlja stilizirana praprot, ki je zna-

čilnost belokranjskih steljnikov.
Podlaga znaka je romb s pobranimi robovi. Silhueta

praproti v rombu je bela oziroma prazna površina.
Logotip je sestavljen v dveh vrstah in iz dveh tipografij,

in sicer:
Krajinski park – tipografija INSIGNA
Kolpa – tipografija Goudy old style
Postavitev znaka in logotipa je centralna. Znak in logo-

tip se lahko uporabljata tudi ločeno.
Osnovna varianta, ki se uporablja na dopisnih papirjih,

kuvertah, vizitkah in mapah je: znak in logotip se pojavljata v
zeleni barvi: pantone 3145 U.

Na barvnih tiskovinah se pojavlja v zeleni barvi iz proces-
nih barv 100% C, 40% Y, 30% B.

V primeru barvnih off set tiskovin je znak lahko vkopiran
v fotografijo (npr.: prospekti, oglasi, razglednice...) V takih
primerih se lahko uporabi tudi oranžno barvo, ki se sestoji iz
procesnih barv: 55% M, 85% Y.

Znak se lahko v določenih aplikacijah uporabi samo-
stojno brez logotipa, po predhodnem soglasju lastnika
znaka.

19. člen
Znak se uporablja tako kot je določeno iz predhodnega

člena. Praprot se samostojno lahko uporabi samo v določe-
nih aplikacijah po dogovoru (npr. majice...). V določenih
primerih se lahko uporablja samo znak brez napisa oziroma
logotipa.

Lastnik znaka in logotipa je Občina Črnomelj, ki ima
tudi razpolagalno pravico do znaka in logotipa.

VI. VARSTVO IN RAZVOJ

20. člen
Za razvijanje naravnih in z delom pridobljenih vrednot

ter za ohranitev zgodovinskih izročil, se v skladu z navedeni-
mi cilji iz 1. člena omogoča na območju parka razvoj vseh
dejavnosti, ki s svojimi posegi v prostor nimajo škodljivih
vplivov na ohranjanje naravnih in z delom pridobljenih vred-
not tega območja. Te dejavnosti so zlasti kmetijstvo, goz-
darstvo, turistična dejavnost na kmetiji in naravoslovni izlet-
niški turizem, lov, ribolov, gostinstvo, šport in rekreacija ter
malo gospodarstvo.

Za usklajen razvoj navedenih in drugih dejavnosti se
pripravi programa varstva in razvoja parka tudi na podlagi
strokovnih osnov varstva naravne in kulturne dediščine in ga
sprejme občina po predhodnem soglasju pristojne organiza-
cije za varstvo za dobo petih let.

Program vsebuje: oceno stanja v parku, cilje varstva in
razvoja ter načine uresničevanja teh ciljev, posebej določi-
tve ukrepov za izboljšanje in preprečevanje škodljivih vpli-
vov, načine uresničevanja razvoja parka, prilagojene davčne
in druge spodbujevalne politike, subvencioniranja, nadome-
stila in spodbujevalne posojilne politike, potrebna sredstva
in vire sredstev, prostorske opredelitve načrtovanih razvoj-
nih posegov, določitve primernih dejavnosti in smernice za
njihov razvoj.

V programu so vnešene tudi obveznosti države, ki jih je
ta prevzela za zaščito in razvoj na območju parka (obmejno
območje, demografsko ogroženo območje ipd.).

21. člen
Fizične in pravne osebe, ki se jim zaradi omejitev in

prepovedi iz tega odloka bistveno poslabšajo obstoječi po-
goji za pridobivanje dohodka oziroma za življenje in delo in
tega ni mogoče nadomestiti z dovoljeno dejavnostjo v okviru
varstvenega režima parka oziroma razvojnih usmeritev par-
ka, so upravičeni do odškodnine ali nadomestila.

Za določanje odškodnine ali nadomestila se smiselno
uporabljajo predpisi, ki urejajo razlastitev.

22. člen
S posebnim aktom lahko občina določi upravljalca

parka.
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Naloge upravljalca parka so da:
1. skrbi za pripravo petletnega in letnih programov var-

stva in razvoja parka v sodelovanju s strokovnimi institucijami
in občino;

2. skrbi za vzdrževanje, obnavljanje in varovanje narav-
nih znamenitosti in kulturnih spomenikov;

3. skrb za strokovno predstavitev parka in strokovno
svetovanje in opravljanje nadzora nad izvajanjem varstvene-
ga režima v parku v smislu 23. člena;

4. sodeluje z občani iz območja parka, nevladnimi or-
ganizacijami in strokovnimi službami ki delujejo na območju
parka;

5. skrbi za parkovno infrastrukturo;
6. skrbi za promocijo parka in druge naloge, ki bodo

določene s posebnim aktom.
Upravljalec izvaja tudi druge naloge, ki bodo določene

s posebnim aktom.
Občina lahko podeljuje tudi koncesije za upravljanje

posameznih delov parka oziroma dejavnosti v njem po oprav-
ljenem javnem razpisu.

S koncesijskim aktom se uredijo medsebojna razmer-
ja, vse v skladu z določbami tega odloka, zakona o naravni
in kulturni dediščini in zakona o varstvu okolja, zakona o
gospodarskih javnih službah in zakona o javnih naročilih.

VII. NADZOR

23. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka, posebej

določb prepovedi opravlja občinska komunalna nadzorna
služba in pristojne inšpekcijske službe oziroma nadzorna
služba v sestavi upravljalca. Strokovni nadzor opravlja pri-
stojna služba varstva naravne in kulturne dediščine.

Naloge nadzorne službe so:
1. neposredno spremljanje stanja v parku;
2. stalen nadzor nad izvajanjem varstvenih režimov v

parku;
3. ugotavljanje dejanskega stanja pri kršitvah prepove-

di iz tega odloka ter obveščanje pristojnih inšpekcijskih služb;
4. izrekanje denarnih kazni.
Podrobnejše določbe o organizaciji in delu komunalne

nadzorne službe se opredelijo s posebnim odlokom.

24. člen
Spremljanje stanja, evidentiranje in vrednotenje narav-

ne in kulturne dediščine ter kulturne krajine opravlja pristoj-
na služba za varstvo naravne in kulturne dediščine.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

25. člen
Z denarno kaznijo od 100.000 do 200.000 SIT se

kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če v parku:

– opravlja dejavnosti v nasprotju z določbami 10. člena
1., 3. in 16. točke in določbami 11., 12., 13., 14., 15.,
16., 17. in 19. člena.

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za
prekršek tudi posameznik ali odgovorna oseba pravne ose-
be, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.

26. člen
Z denarno kaznijo od 50.000 do 100.000 SIT se

kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če v parku:

– ravna v nasprotju z določbami 10. člena 2., 4., 5.,
6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. in 15. točke.

Z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT se kaznuje za
prekršek tudi posameznik ali odgovorna oseba pravne ose-
be, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.

27. člen
Pooblaščeni komunalni nadzorniki in inšpektorji so pri-

stojni izreči in izterjati denarno kazen v višini 10.000 SIT od
posameznika, storilca prekrškov iz 10. člena 2., 3., 4., 5.,
6., 7., 9., 10., 12., 14. točke, iz 11. člena 3., in 6. točke,
iz 12. člena 4. točke, in iz 14. člena pri hidrološki naravni
dediščini 8., 9., 11., 13., 14. točke in iz istega člena pri
dendrološki naravni dediščini 1. in 3. točke tudi takoj na
mestu storjenega prekrška.“

IX. KONČNI DOLOČBI

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

listu Republike Slovenije.

29. člen
S sprejemom odloka prenehajo veljati: odlok o razgla-

sitvi kapele sv. Družine v Ziljah za kulturni spomenik (Uradni
list RS, št. 39/94), odlok o razglasitvi kmečkega dvora,
Žuniči 2, za kulturni spomenik (Uradni list RS, št. 47/95),
odlok o razglasitvi kmečkega dvora, Žuniči 5, za kulturni
spomenik (Uradni list RS, št. 47/95).

Št. 616-001/96
Črnomelj, dne 9. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj

Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.

Znak in logotip Krajinskega parka Kolpa:
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DOBJE

4216. Poročilo o izidu volitev v Občini Dobje

Občinska volilna komisija občine Dobje je na podlagi
prvega odstavka 90. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) na seji dne 23. novembra 1998 sestavila

P O R O Č I L O
o izidu volitev v Občini Dobje

I
V Občini Dobje je od skupnega števila v volilni imenik

vpisanih 840 volivcev glasovalo 557 volivcev, od tega 553
volivcev na voliščih po volilnem imeniku, 0 volivcev s potrdi-
li, 2 volivca na predčasnem glasovanju in 2 volivca po pošti,
kar znaša 66,31% volilnih upravičencev.

II
Pri glasovanju za župana je bilo oddanih 557 glasov-

nic, od tega 551 veljavnih glasovnic in 6 neveljavnih glasov-
nic.

III
Posamezni kandidati za župana Občine Dobje so dobili

naslednje število glasov:
1. Franc Salobir 293 glasov, kar je 53,18% glasov

volivcev, ki so glasovali,
2. Karel Čadej 212 glasov, kar je 38,48% glasov voliv-

cev, ki so glasovali,
3. Bojan Guček 46 glasov, kar je 8,35% glasov voliv-

cev, ki so glasovali.
Na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-

ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) je bil v Občini Dobje za župana izvoljen naslednji
kandidat:

Franc Salobir, roj. 8. 4. 1939, stan. Dobje 5A, Dobje
pri Planini.

IV
Pri glasovanju za člane občinskega sveta je bilo odda-

nih 557 glasovnic, od tega 549 veljavnih glasovnic in 8
neveljavnih glasovnic.

V
Posamezni kandidati za člane Občinskega sveta obči-

ne Dobje so dobili naslednje število glasov:
1. Helena Volasko 207 glasov,
2. Ivan Tovornik 218 glasov,
3. Marjanca Bevc 220 glasov,
4. Leopold Arzenšek 242 glasov,
5. Franc Rajh 267 glasov,
6. Edvard Kovačič 246 glasov,
7. Alojz Antlej 229 glasov,
8. Bojan Guček 150 glasov,
9. Vladimir Robič 183 glasov,
10. Jožefa Salobir 177 glasov,
11. Drago Pušnik 175 glasov,
12. David Salobir 265 glasov,
13. Radovan Romih 134 glasov,
14. Stanislav Antlej 65 glasov,
15. Robert Centrih 260 glaosv,
16. Hermina Bevc 101 glas.

VI
Na podlagi 11. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni

list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98)
so bili v Občini Dobje za člane občinskega sveta izvoljeni
naslednji kandidati:

1. Franc Rajh, roj. 9. 3. 1958, stan. Večje Brdo 6A,
Dobje pri Planini,

2. David Salobir, roj. 16. 9. 1963, stan. Dobje 5,
Dobje pri Planini,

3. Robert Centrih, roj. 9. 2. 1969, stan. Dobje 6,
Dobje pri Planini,

4. Edvard Kovačič, roj. 19. 2. 1945, stan. Repuš 1,
Dobje pri Planini,

5. Leopold Arzenšek, roj. 30. 3. 1976, stan. Dobje 8,
Dobje pri Planini,

6. Alojz Antlej, roj. 19. 2. 1952, stan. Škarnice 26,
Dobje pri Planini,

7. Marjanca Bevc, roj. 19. 2. 1970, stan. Lažiše 41,
Dobje pri Planini.

Št. 44/98
Dobje, dne 23. novembra 1998.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Dobje
Bogomir Brložnik, univ. dipl. jur. l. r.

GORIŠNICA

4217. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
sprejemu prostorsko ureditvenih pogojev za
območje Občine Ptuj izven mesta Ptuj

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93, 44/97) in 19. člena statuta Občine Gorišnica (Urad-
ni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 12/95, 5/96) je Občinski
svet občine Gorišnica na seji dne 10. 9. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

sprejemu prostorsko ureditvenih pogojev za
območje Občine Ptuj izven mesta Ptuj

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje

Občine Ptuj izven mesta Ptuj (Uradni vestnik občin Ormož in
Ptuj, št. 20/92, 22/93, 26/94) se za območje Občine
Gorišnica spremeni naslov odloka tako, da glasi: Odlok o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gori-
šnica.

2. člen
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve prostorskih ure-

ditvenih pogojev za območje Občine Gorišnica (v nadalj-
njem besedilu: spremembe PUP), ki jih je februarja 1998
izdelala ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring Murska
Sobota pod št. projekta 7/97-PUP/PT.
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3. člen
S spremembami PUP se spremenijo in dopolnijo pro-

storski ureditveni pogoji za območje Občine Gorišnica (v
nadaljnjem besedilu: PUP). Spremembe in dopolnitve pro-
storskih ureditvenih pogojev za območje Občine Gorišnica
so v skladu s spremembami in dopolnitvami prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana
za območje Občine Gorišnica, dopolnjenega v letu 1996
(Uradni list RS, št. 2/98).

4. člen
Spremembe PUP vsebujejo tekstualni del in grafične

priloge v merilu 1: 50000 in 1:5000, ki se nanašajo na:
– spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgo-

ročnega in srednjeročnega družbenega plana občine
– spremembe in dopolnitve meril in pogojev za posege

v prostor.
Sestavni del spremembe PUP so tudi ta odlok ter so-

glasja pristojnih organov, ustanov in podjetij.

5. člen
S tem odlokom se določajo splošne določbe spre-

membe PUP, spremembe in dopolnitve odloka o sprejemu
PUP ter končne določbe.

II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA O
SPREJEMU PUP

6. člen
V točki d) 5. člena se za zadnjim stavkom doda nov

stavek, ki glasi: »Območje nekdanje gramoznice jugovzhod-
no od bencinske črpalke v Moškanjcih se nameni za beto-
narno, gradbeno-poslovno dejavnost.«

7. člen
V točki f) 5. člena se v prvem stavku izvzame besedilo:

»ter bodočih igrišč pri gradu Borl«.
V točki f) 5. člena se za zadnjim odstavkom doda nov

odstavek, ki glasi: »Območje rekreacijske cone v Cirkula-
nah se nameni dvonamenski rabi za šport-rekreacijo in kme-
tijstvo.«

8. člen
Prvi in drugi odstavek 6. člena se spremenita tako, da

glasita:
»Na zemljiščih, opredeljenih z družbenim planom obči-

ne (v nadaljnjem besedilu: DP) kot kmetijska zemljišča, to je
na 1. in 2. območjih kmetijskih zemljišč, se dopušča:

– obnova in vzdrževanje melioracijskih sistemov,
– obnova in vzdrževanje infrastrukturnih objektov in na-

prav,
– gradnja infrastrukturnih objektov in naprav, oprede-

ljenih z DP,
– gradnja objektov za urejanje vodnega režima z name-

nom, da se zagotovijo obramba pred poplavami in erozijo,
varstvo vodnih količin in zalog, varstvo kakovosti voda in
vzdrževanje naravnih vodotokov, če je tako opredeljeno z
družbenim planom občine,

– melioracije kmetijskih zemljišč, opredeljene z DP, in
manjše melioracije kmetijskih zemljišč velikosti do 5 ha,

– obnova in vzdrževanje ribnikov in ribogojnic,
– dela, povezana s posegi na sosednjih zemljiščih z

drugo namensko rabo, po katerih je mogoče takoj vzposta-
viti prvotno stanje,

– ureditev obor za živino in divjad,

– ureditev utrjenih površin za potrebe kmetijske pro-
izvodnje.

Pomožni objekti se dopuščajo graditi v območjih stavb-
nih zemljišč, opredeljenih z DP, čebelnjaki, rastlinjaki, lese-
ni kozolci, ograje pašnikov ter ograje za zaščito pred divjad-
jo pa se dopuščajo graditi tudi na 1. in 2. območjih kmetij-
skih zemljišč.

Na 2. območju kmetijskih zemljišč se dopušča tudi
obnova in vzdrževanje stanovanjskih in drugih objektov.«

Zadnji odstavek 6. člena se spremeni tako, da glasi:
»Gradnje, navedene pod četrto alineo prvega odstavka

tega člena (gradnja objektov za urejanje vodnega režima) se
dopuščajo pod pogojem, da z njimi soglašata pristojna insti-
tucija za varstvo naravne in kulturne dediščine ter Uprava za
varstvo narave pri Ministrstvu za okolje in prostor. Dela na
kmetijskih ali gozdnih zemljiščih, povezana s posegi na so-
sednjih zemljiščih z drugo namensko rabo, ki bi lahko pov-
zročila večjo motnjo pri osnovni izrabi kmetijskih ali gozdnih
zemljišč, se dopuščajo pod pogojem, da z njimi soglaša
pristojna institucija za varstvo naravne in kulturne dediš-
čine.«

9. člen
Drugi odstavek 10. člena se izvzame in se nadomesti z

novima odstavkoma, ki glasita:
»Na spomenikih naravne dediščine in posege v nepo-

sredni okolici, ki so zavarovani z ustreznim odlokom in kot
planska kategorija – krajinski parki, je potrebno predhodno
pridobiti soglasje pristojne spomeniške službe.

Na območjih, ki imajo lastnost značilne kulturne krajine
in dediščine, za območja v okolici zavarovanih kulturnih
spomenikov in za posege na zavarovanih spomenikih, si je
potrebno pridobiti soglasje pristojne službe za kulturno de-
diščino.«

10. člen
V prvem odstavku 11. člena se izvzame besedilo: »ter

bodočih igrišč pri gradu Borl«.
Za zadnjim odstavkom 11. člena se doda nov odsta-

vek, ki glasi: »V območju dvonamenske rabe za šport-re-
kreacijo in kmetijstvo v Cirkulanah se dopušča urejanje,
obnovo in vzdrževanje površin za šport in rekreacijo v takem
obsegu, da je zemljišča po prenehanju športno-rekreativne
namembnosti možno uporabiti kot kmetijska zemljišča. Grad-
nja objektov za potrebe športa in rekreacije se v območju
dvonamenske rabe dopušča po predhodni opredelitvi loka-
cije v družbenem planu.«

11. člen
V 2. točki 12. člena se za prvim odstavkom vstavi nov

odstavek, ki glasi: »V območju gramoznice v Moškanjcih, ki
se nahaja vzhodno od območja betonarne, gradbeno-po-
slovne dejavnosti, se dopuščajo sanacijski posegi v kmetij-
ske površine.«

12. člen
V 28. členu se izraz »občinska strokovna komisija za

urejanje prostora« nadomesti z izrazom »služba mestnega
arhitekta«.

13. člen
V ilustrativni prilogi na koncu odloka o sprejemu pro-

storskih ureditvenih pogojev za območje Občine Ptuj izven
mesta Ptuj se v točki II., ki podaja pregled ureditvenih obmo-
čij, za katera se z družbenim planom predvideva izdelava
prostorskih izvedbenih načrtov, uvedejo naslednje spre-
membe:
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– v naslovu točke II. se besedilo »dopolnjenim 1991«
nadomesti z besedilom »dopolnjenim 1996«,

– izvzame se celotno besedilo 5. točke, ki glasi: »5.
Ureditveno območje P9-R1 Muretinci - golf, rekreacijski
center, 83,64 ha, UN«,

– dosedanje 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14.,
15., 16., 17., 18., 19., 20. in 21. točka postanejo 5., 6.,
7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19.
in 20. točka,

– za 20. točko se dodata 21. in 22. točka, ki glasita:
»21. Ureditveno območje P9-R2 Kanal, UN«
»22. Ureditveno območje magistralne ceste Hajdina -

Ormož, LN«.

III. KONČNE DOLOČBE

14. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati ureditve-

ni načrt Grad Borl (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št.
21/94).

15. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne

inšpekcijske službe.

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

nem listu Republike Slovenije

Št. 002-03-16/98
Gorišnica, dne 12. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Gorišnica

Stanislav Vojsk l. r.

GROSUPLJE

4218. Sklep o uvedbi posebnega samoprispevka za
del območja Krajevne skupnosti Višnja Gora, za
financiranje modernizacije krajevnih cest
Kamno Brdo – Lovska koča-Vrh pri Višnji Gori
(921 m), Gorenje Brezovo (470 m), Dedni Dol –
Medved (300 m), Kopališka ulica – Zajc (300 m)
in lokalne ceste Sela–Mlake (ca. 2 km)

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85 ), 3. in 56. člena zakona o referendumu
in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl.
US U-I.-47/94-12, 38/96 in 43/96 – odl. US –
U-I.-266796) in 24. ter 43. člena statuta Krajevne skupno-
sti Višnja Gora, je Svet krajevne skupnosti Višnja Gora na
32. seji dne 28. 11. 1998 sprejel

S K L E P
o uvedbi posebnega samoprispevka za del
območja Krajevne skupnosti Višnja Gora,

za financiranje modernizacije krajevnih cest
Kamno Brdo – Lovska koča-Vrh pri Višnji Gori

(921 m), Gorenje Brezovo (470 m), Dedni Dol –
Medved (300 m), Kopališka ulica – Zajc (300 m)

in lokalne ceste Sela–Mlake (ca. 2 km)

1. člen
Uvede se posebni samoprispevek za financiranje mo-

dernizacije krajevnih cest Kamno Brdo – Lovska koča-Vrh
pri Višnji Gori (921 m), Gorenje Brezovo (470 m), Dedni Dol
– Medved (300 m), Kopališka ulica – Zajc (300 m) in
lokalne ceste Sela – Mlake (ca. 2 km).

2. člen
Posebni samoprispevek se uvede za zavezance iz ob-

močij vasi: Kamno Brdo, Vrh pri Višnji Gori, Dedni Dol, Sela,
Gorenje Brezovo, Polje in Kopališke ul. v Višnji Gori.

3. člen
Posebni samoprispevek bodo plačali posamezniki, ki

so v 7. členu tega sklepa poimensko navedeni.

4. člen
Posameznik plača posebni samoprispevek v višini, ki je

naveden v 7. členu tega sklepa in je bil dogovorjen med
udeleženci referenduma.

5. člen
Posebnega samoprispevka ne plačujejo tisti zavezanci,

ki so svojo obveznost že poravnali.

6. člen
Zavezanci posebnega samoprispevka lahko prevzeto

obveznost poravnajo v dveh obrokih. Prvi del plačila zapade
v plačilo 10. 12. 1998 drugi del pa 20. 12. 1998 .

7. člen
Posebni samoprispevek plačajo zavezanci v zneskih, ki

so navedeni v naslednjem seznamu:

Zap. Priimek in ime Naslov Obveznost
št. v SIT

1. Biščak Ivan Gorenje Brezovo 8a, Višnja Gora 123.000
2. Ceglar Matija Gorenje Brezovo 2, Višnja Gora 123.000
3. Grum Slavko Gorenje Brezovo 7, Višnja Gora 63.000
4. Grum Silva Gorenje Brezovo 7, Višnja Gora 60.000
5. Nograšek Jože Gorenje Brezovo 5, Višnja Gora 123.000
6. Štibernik Jože Gorenje Brezovo 3.a, Višnja Gora 123.000
7. Kozlevčar Jožefa Gotska 9, 1107 Ljubljana 40.000
8. Rotar Janez Podsmreka 10, Dobrova pri LJ 43.000
9. Černelič Ivana Šarhova 14, Ljubljana 40.000
10. Vovk Žarko Gorenje Brezovo 8, Višnja Gora 60.000
11. Vovk Jože Gorenje Brezovo 8, Višnja Gora 63.000
12. Zajc Marina Gorenje Brezovo 4 , Višnja Gora 123.000
13. Cilenšek Tone Vir pri Stični 10, Iv. Gorica 200.000
14. Cilenšek Alojzija Vir pri Stični 10, Iv. Gorica 124.000
15. Dremelj Rudi Gorenje Brezovo 11, Višnja Gora 200.000
16. Dremelj Vida Gorenje Brezovo 11, Višnja Gora 124.000
17. Medved Branko Dedni Dol 16, Višnja Gora 364.000
18. Medved Cvetka Dedni Dol 16, Višnja Gora 364.000
19. Šparovec Jože Dedni Dol 16, Višnja Gora 364.000
20. Šparovec Mija Dedni Dol 16, Višnja Gora 364.000
21. Končar Marko Kamno Brdo 4, Višnja Gora 400.000
22. Vrhovec Vida Kamno Brdo 1, Višnja Gora 200.000
23. Vrhovec Slavko Gornji Rudnik II 12, Ljubljana 200.000
24. Zupančič Jože Vrh 19, Višnja Gora 220.000
25. Lokar Frančiška Kamno Brdo 2, Višnja Gora 220.000
26. Zajc Jože Sela 12, Višnja Gora 400.000
27. Groznik Nace Pot do šole 2b, Ljubljana 220.000
28. Jakupovič Jaka Rožičeva 8, Ljubljana 220.000
29. Zajc Stane Jerneja Petriča 14, Škofljica 220.000
30. Gindiciosi Franci Kamno Brdo 15, Višnja Gora 220.000
31. Plankar Štefan Adamičeva 1b, Grosuplje 220.000
32. Hren Jože Prešernova 5, Ljubljana 220.000
33. Marn Franc Ljubljanska 54a, Šmarje Sap 220.000
34. Škarja Stane Rusjanov trg 3, Ljubljana 220.000
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Zap. Priimek in ime Naslov Obveznost
št. v SIT

35. Škufca Lojze ml. Primorska 21, Ljubljana 220.000
36. Tomić Peter Runkova 22, Ljubljana 110.000
37. Tomić Zdenka Runkova 22, Ljubljana 110.000
38. Bombek Ivo Prešernova 21, Radomlje 220.000
39. Završki Ivan Vrhovci c. XXI 27, Ljubljana 110.000
40. Završki Anica Vrhovci c. XXI 27, Ljubljana 110.000
41. Janežič Igor Mariborska 22, Ljubljana 220.000
42. Lipold Marjan Prešernova 2, Ljubljana 220.000
43. Mašera Marija Tbilisijska 120, Ljubljana 220.000
44. Brodnik Janez Hribska pot 8, Grosuplje 220.000
45. Štrus Dušan Miklavčeva 13, Ljubljana 220.000
46. Hrovat Silvo Žabjek 25, Višnja Gora 220.000
47. Zajc Jože ml. Polje 1, Višnja Gora 137.000
48. Zajc Vida Polje 1, Višnja Gora 200.000
49. Zajc Marija Polje 1, Višnja Gora 50.000
50. Zajc Marija ml. Polje 1, Višnja Gora 150.000
51. Zajc Franc Kopališka 12, Višnja Gora 200.000
52. Zajc Tilka Kopališka 12, Višnja Gora 155.000
53. Groznik Franc Kopališka 8, Višnja Gora 155.000
54. Groznik Cirila Kopališka 8, Višnja Gora 150.000
55. Omahen Alojz Kopališka 6, Višnja Gora 100.000
56. Omahen Frančiška Kopališka 6, Višnja Gora 105.000
57. Ambrož Anton Sela 4, Višnja Gora 190.000
58. Globokar Metod Cikava 38, Šmarje Sap 20.000
59. Janežič Franc Sela 8, Višnja Gora 47.500
60. Janežič Marija Sela 8, Višnja Gora 47.500
61. Kastelic Vilijem Sela 7, Višnja Gora 47.500
62. Kastelic Joža Sela 7, Višnja Gora 47.500
63. Kastelic Albin Sela 6, Višnja Gora 95.000
64. Kastelic Miran Sela 10, Višnja Gora 95.000
65. Omahen Franc Sela 2, Višnja Gora 47.500
66. Omahen Marija Sela 2, Višnja Gora 47.500
67. Travnik Karel Sela 3, Višnja Gora 47.500
68. Travnik Milan Sela 3, Višnja Gora 47.500
69. Travnik Vinko Grintovec 42, Višnja Gora 9.500
70. Travnik Marjan Grintovec 41, Višnja Gora 10.000
71. Vrhovec Gabrijel Sela 1, Višnja Gora 30.000
72. Rus Stane Leskovec 7, Višnja Gora 19.500
73. Dremelj Rudolf Leskovec 3, Višnja Gora 20.000
74. Čož Alojz Leskovec 2, Višnja Gora 9.500
75. Dremelj Jože Leskovec 1, Višnja Gora 20.000
76. Grum Janez Leskovec 6, Višnja Gora 9.500
77. Rus Andrej Leskovec 10, Višnja Gora 20.000
78. Klemenčič Anton Leskovec 12, Višnja Gora 30.000
79. Rome Ignac Leskovec 11, Višnja Gora 14.500
80. Čož Jože ml. Leskovec 23, Višnja Gora 20.000
81. Erjavec Marija Leskovec 21, Višnja Gora 20.000
82. Janežič Polde, Rožna dolina 26, Grosuplje 50.000
83. Kutnar Tončka Gasilska ul. 9, Višnja Gora 30.000
84. Cimerman Olga Kriva pot 27, LJ-Zalog 12.000
85. Rus-Dremelj Rezka Leskovec 7a, Višnja Gora 15.000

8. člen
Zavezancem se plačani zneski posebnega samopris-

pevka odštevajo od osnove dohodnine (7. člen zakona o
dohodnini Uradni list RS, št. 71/93, 2/94 in 7/95).

9. člen
Sredstva posebnega samoprispevka se nakazujejo na

žiro računu KS Višnja Gora, št. 50130-645-000-0066003.

10. člen
Sredstva zbrana s posebnim samoprispevkom so stro-

go namenska in se uporabljajo izključno za namene iz 1. čle-
na tega sklepa.

11. člen
S sredstvi posebnega samoprispevka razpolaga Svet

krajevne skupnosti Višnja Gora, ki je odgovoren za zbiranje

sredstev, za nadzor nad zbiranjem in njihovo porabo in izva-
janje del. Ta je dolžan po zaključku del poročati zavezancem
na zboru občanov o uporabi s posebnim samoprispevkom
zbranih sredstev.

12. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS.

Št. 692
Višnja Gora, dne 30. novembra 1998.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti

Višnja Gora
Matjaž Zupančič, dipl. inž. l. r.

4219. Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti
Višnja Gora o izidu glasovanja na referendumu
za plačilo posebnega samoprispevka za del
območja Krajevne skupnosti Višnja Gora, za
financiranje modernizacije krajevnih cest
Kamno Brdo – Lovska koča – Vrh pri Višnji Gori
(921m), Gorenje Brezovo (470 m), Dedni Dol –
Medved (300 m), Kopališka ulica – Zajc (300 m)
in lokalne ceste Sela–Mlake (ca. 2 km)

P O R O Č I L O
Volilne komisije krajevne skupnosti Višnja Gora

o izidu glasovanja na referendumu za plačilo
posebnega samoprispevka za del območja

Krajevne skupnosti Višnja Gora, za financiranje
modernizacije krajevnih cest Kamno Brdo –

Lovska koča – Vrh pri Višnji Gori (921m),
Gorenje Brezovo (470 m), Dedni Dol – Medved

(300 m), Kopališka ulica – Zajc (300 m)
in lokalne ceste Sela–Mlake (ca. 2 km)

Na območju Krajevne skupnosti Višnja Gora so bili na
referendumu dne 22. 11. 1998, ki je bil razpisan s sklepom
o razpisu referenduma za plačilo posebnega samoprispevka
za del območja Krajevne skupnosti Višnja Gora (Uradni list
RS, št. 72/98 in 77/98), ugotovljeni naslednji volilni rezul-
tati:

1) V volilni imenik je bilo vpisanih 85 volilnih upravičen-
cev.

2) Na referendumu je glasovalo 68 volivcev.
3) ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 64 volivcev.
4) PROTI uvedbi samoprispevka so glasovali 3 volivci.
5) Neveljavna glasovnica je bila 1.
Volilna komisija ugotavlja, da je bil referendum za uved-

bo posebnega samoprispevka v krajevni skupnosti izglaso-
van, saj je zanj glasovalo 64 volivcev, kar predstavlja večino
zavezancev, ki so glasovali.

Višnja Gora, dne 22. novembra 1998.

Predsednik
Volilne komisije
KS Višnja Gora

Jurij Groznik, dipl. jur. l. r.
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KAMNIK

4220. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta
občine Kamnik

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Občinskega sveta občine

Kamnik

Občinska volilna komisija občine Kamnik je na seji dne
26. 11. 1998 ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve
članov Občinskega sveta občine Kamnik:

I
Posamezne liste kandidatov so v Občini Kamnik skup-

no dobile naslednje število glasov:

Glasov% glasov Št. Ime liste

2395 21,8% 1 Socialdemokratska stranka Slovenije
302 2,7% 2 Demokratska stranka Slovenije

3239 29,5% 3 Liberalna demokracija Slovenije
304 2,8% 4 Nacionalna stranka dela

1344 12,2% 5 Slovenska ljudska stranka
98 0,9% 6 Brane Kemperl in skupina volilcev

926 8,4% 7 Združena lista socialnih demokratov
368 3,3% 8 Demokratična stranka upokojencev

Slovenije
1913 17,4% 9 Slovenski krščanski demokrati

105 1,0% 10 Rajko Pučnik in skupina volilcev
10.994

II
Na podlagi 15. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni

list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98)
je v vseh volilnih enotah skupaj listam kandidatov po
sistemu navadnega (Hareovega) količnika direktno
podeljeno 17 mandatov:

Volilna enota št. 1; število mandatov v volilni enoti je 6
količnik: 434.166667

Glas. % glas.Mand. % ostan. Št. Ime liste

642 24,6% 1 47,9% 1 Socialdemokratska stranka
Slovenije

79 3,0% 0 18,2% 2 Demokratska stranka
Slovenije

538 20,7% 1 23,9% 3 Liberalna demokracija
Slovenije

74 2,8% 0 17,0% 4 Nacionalna stranka dela
573 22,0% 1 32,0% 5 Slovenska ljudska stranka
181 6,9% 0 41,7% 7 Združena lista socialnih

demokratov
518 19,9% 1 19,3% 9 Slovenski krščanski

demokrati
2.605 4 Skupaj

Volilna enota št. 2; število mandatov v volilni enoti je 6
količnik: 394.333333

Glas. % glas.Mand. % ostan. Št. Ime liste

547 23,1% 1 47.9% 1 Socialdemokratska stranka
Slovenije

72 3,0% 0 18.3% 2 Demokratska stranka
Slovenije

547 23,1% 1 38,7% 3 Liberalna demokracija
Slovenije

74 3,1% 0 18,8% 4 Nacionalna stranka dela

Glas. % glas.Mand. % ostan. Št. Ime liste

280 11,8% 0 71,0% 5 Slovenska ljudska stranka
98 4,1% 0 24,9% 6 Brane Kemperl in skupina

volilcev
108 4,6% 0 27,4% 7 Združena lista socialnih

demokratov
535 22,6% 1 35,7% 9 Slovenski krščanski

demokrati
105 4,4% 0 26,6% 10 Rajko Pučnik in skupina

volilcev
2.366 3 Skupaj

Volilna enota št. 3; število mandatov v volilni enoti je 7
količnik: 330.000000

Glas. % glas.Mand. % ostan. Št. Ime liste

453 19,6% 1 37,3% 1 Socialdemokratska
stranka Slovenije

57 2,5% 0 17,3% 2 Demokratska stranka
Slovenije

770 33,3% 2 33,3% 3 Liberalna demokracija
Slovenije

62 2,7% 0 18,8% 4 Nacionalna stranka dela
225 9,7% 0 68,2% 5 Slovenska ljudska

stranka
271 11,7% 0 82,1% 7 Združena lista socialnih

demokratov
130 5,6% 0 39,4% 8 Demokratična stranka

upokojencev
342 14,8% 1 3,6% 9 Slovenski krščanski

demokrati
2.310 4 Skupaj

Volilna enota št. 4; število mandatov v volilni enoti je 10
količnik: 371.300000

Glas. % glas.Mand. % ostan. Št. Ime liste

753 20,3% 2 2,8% 1 Socialdemokratska
stranka Slovenije

94 2,5% 0 25,3% 2 Demokratska stranka
Slovenije

1384 37,3% 3 72,7% 3 Liberalna demokracija
Slovenije

94 2,5% 0 25,3% 4 Nacionalna stranka dela
266 7,2% 0 71,6% 5 Slovenska ljudska

stranka
366 9,9% 0 98,6% 7 Združena lista socialnih

demokratov
238 6,4% 0 64,1% 8 Demokratična stranka

upokojencev
518 14,0% 1 39,5% 9 Slovenski krščanski

demokrati
3.713 6 Skupaj

Mandati podeljeni v volilnih enotah na podlagi navad-
nega (Hareovega) količnika:

Volilna enota št. 1
1. Anton Rajsar, rojen 9. 1. 1958, Šmartno 26/a,
Laze v Tuhinju 1 SDS
2. Iztok Debevec, rojen 21. 12. 1962, Oševek 6,
Kamnik 3 LDS
3. Anton Hočevar, rojen 24. 1. 1950, Hruševka 1/a,
Laze v Tuhinju 5 SLS
4. Janez Leskovec, rojen 19. 12. 1971,
Vrhpolje 179, Kamnik 9 SKD
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Volilna enota št. 2
5. Srečko Repanšek, rojen 30. 7. 1957,
Zg. Stranje 59, Stahovica 1 SDS
6. Rudolf Capuder, rojen 23. 10. 1960,
Drnovškova 11, Kamnik 3 LDS
7. Janez Krt, rojen 16. 6. 1965, Zg. Stranje 24,
Stahovica 9 SKD

Volilna enota št. 3
8. Brigita Grad, rojena 25. 10. 1960,
Matije Blejca 2, Kamnik 1 SDS
9. Branislav Golubovič, rojen 10. 8. 1969,
Klavčičeva 5, Kamnik 3 LDS
10. Ivana Jerman, rojena 23. 12. 1934,
Volčji Potok 11/b 3 LDS
11. Ivan Sekavčnik, rojen 14. 7. 1939,
Grintovška 10, Šmarca 9 SKD

Volilna enota št. 4
12. Igor Podbrežnik, rojen 25. 8. 1957,
Novi trg 31, Kamnik 1 SDS
13. Janez Repanšek, rojen 3. 4. 1956,
Kolodvorska 3, Kamnik 1 SDS
14. Demitrij Perčič, rojen 19. 12. 1963,
Tunjiška 2/a, Kamnik 3 LDS
15. Andrej Skodlar, rojen 12. 1. 1939,
Kettejeva 10/a, Kamnik 3 LDS
16. Klavdij Koderman, rojen 15. 8. 1963, Šutna 76,
Kamnik 3 LDS
17. Marjeta Humar, rojena 11. 2. 1946, Žale 4/a,
Kamnik 9 SKD

II
V skladu s 16. členom zakona o lokalnih volitvah se

preostali mandati, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah
razdelijo na ravni občine na podlagi seštevkov glasov, odd-
anih za istoimenske liste v vseh volilnih enotah.

Ob upoštevanju seštevkov glasov, ki so jih dobile isto-
imenske liste v vseh volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do
29 (d’Hondtov sistem), je zaporedje najvišjih 29 količnikov
naslednje:

Zap. Količnik Št. Ime liste
št.

1. 3239.00 3 Liberalna demokracija Slovenije
2. 2395.00 1 Socialdemokratska stranka

Slovenije
3. 1913.00 9 Slovenski krščanski demokrati
4. 1619.50 3 Liberalna demokracija Slovenije
5. 1344.00 5 Slovenska ljudska stranka
6. 1197.50 1 Socialdemokratska stranka

Slovenije
7. 1079.67 3 Liberalna demokracija Slovenije
8. 956.50 9 Slovenski krščanski demokrati
9. 926.00 7 Združena lista socialnih demokratov
10. 809.75 3 Liberalna demokracija Slovenije
11. 798.33 1 Socialdemokratska stranka

Slovenije
12. 672.00 5 Slovenska ljudska stranka
13. 647.80 3 Liberalna demokracija Slovenije
14. 637.67 9 Slovenski krščanski demokrati
15. 598.75 1 Socialdemokratska stranka

Slovenije
16. 539.83 3 Liberalna demokracija Slovenije
17. 479.00 1 Socialdemokratska stranka

Slovenije
18. 478.25 9 Slovenski krščanski demokrati

Zap. Količnik Št. Ime liste
št.

19. 463.00 7 Združena lista socialnih demokratov
20. 462.71 3 Liberalna demokracija Slovenije
21. 448.00 5 Slovenska ljudska stranka
22. 404.88 3 Liberalna demokracija Slovenije
23. 399.17 1 Socialdemokratska stranka

Slovenije
24. 382.60 9 Slovenski krščanski demokrati
25. 368.00 8 Demokratična stranka upokojencev
26. 359.89 3 Liberalna demokracija Slovenije
27. 342.14 1 Socialdemokratska stranka

Slovenije
28. 336.00 5 Slovenska ljudska Stranka
29. 323.9 3 Liberalna demokracija Slovenije

Upoštevane so liste, ki kandidirajo v več kot eni volilni
enoti.

Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni
občine Kamnik dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika
med številom mandatov izračunanih po prej navedenem sis-
temu in številu mandatov, ki so jih istoimenske liste že dobile
v volilnih enotah.

Ti mandati se dodelijo listam v tistih volilnih enotah, ki
imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika v
volilni enoti.

III
Na ta način so dobile mandate še naslednje liste po

posameznih volilnih enotah in so izvoljeni naslednji kandidati:

18. Tatjana Sonja Rot Djalil,
rojena 5. 9. 1947, Zikova 1, Kamnik 7 ZLSD V.E. 4
19. Dušan Jesenik,
rojen 28. 11. 1935, Novi trg 36,
Kamnik 5 SLS V.E. 4
20. Marjan Bergant,
rojen 21. 4. 1960, Jerovškova 15,
Kamnik 7 ZLSD V.E. 3
21. Franc Pogačnik,
rojen 21. 3. 1955, Godič 55,
Stahovica 5 SLS V.E. 2
22. Olaf Grbec, rojen 7. 11. 1960,
Pot na Poljane 9, Kamnik 3 LDS V.E. 4
23. Franc Spruk, rojen 9. 4. 1963,
Hrib 11, Kamnik 1 SDS V.E. 1
24. Janez Stražar, rojen 14. 2. 1944,
Podgorje 12/a, Kamnik 9 SKD V.E. 4
25. Marjan Schnabl, rojen 18. 10. 1943,
Koroška cesta 6, Šmarca 8 DESUS V.E. 3
26. Gregor Koncilja, rojen 13. 6. 1967,
Cesta treh talcev 8/b, Kamnik 3 LDS V.E. 2
27. Miroslav Petek, rojen 6. 9. 1943,
Pot na Jeranovo 7, Kamnik 1 SDS V.E. 2
28. Franc Orešnik, rojen 25. 10. 1955,
Jamova 2, Kamnik 5 SLS V.E. 3
29. Marjan Semprimožnik, rojen 8. 7. 1970,
Motnik 17 3 LDS V.E. 1

IV
Občinska volilna komisija ugotavlja, da nihče od kandi-

datov ni dobil večine preferenčnih glasov volilcev, ki so
glasovali za listo, zato so izvoljeni kandidati po vrstnem redu
na listi.

Člani občinskega sveta občine Kamnik, izvoljeni na
rednih volitvah dne 22. 11. 1998 so:
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1. Anton Rajsar, rojen 9. 1. 1958,
Šmartno 26/a, Laze v Tuhinju 1 SDS
2. Iztok Debevec, rojen 21. 12. 1962,
Oševek 6, Kamnik 3 LDS
3. Anton Hočevar, rojen 24. 1. 1950,
Hruševka 1/a, Laze v Tuhinju 5 SLS
4. Janez Leskovec, rojen 19. 12. 1971,
Vrhpolje 179, Kamnik 9 SKD
5. Srečko Repanšek, rojen 30. 7. 1957,
Zg. Stranje 59, Stahovica 1 SDS
6. Rudolf Capuder, rojen 23. 10. 1960,
Drnovškova 11, Kamnik 3 LDS
7. Janez Krt, rojen 16. 6. 1965,
Zg. Stranje 24, Stahovica 9 SKD
8. Brigita Grad, rojena 25. 10. 1960,
Matije Blejca 2, Kamnik 1 SDS
9. Branislav Golubovič, rojen 10. 8. 1969,
Klavčičeva 5, Kamnik 3 LDS
10. Ivana Jerman, rojena 23. 12. 1934,
Volčji Potok 11/b 3 LDS
11. Ivan Sekavčnik, rojen 14. 7. 1939,
Grintovška 10, Šmarca 9 SKD
12. Igor Podbrežnik, rojen 25. 8. 1957,
Novi trg 31, Kamnik 1 SDS
13. Janez Repanšek, rojen 3. 4. 1956,
Kolodvorska 3, Kamnik 1 SDS
14. Demitrij Perčič, rojen 19. 12. 1963,
Tunjiška 2/a, Kamnik 3 LDS
15. Andrej Skodlar, rojen 12. 1. 1939,
Kettejeva 10/a, Kamnik 3 LDS
16. Klavdij Koderman, rojen 15. 8. 1963,
Šutna 76, Kamnik 3 LDS
17. Marjeta Humar, rojena 11. 2. 1946,
Žale 4/a, Kamnik 9 SKD
18. Tatjana Sonja Rot Djalil,
rojena 5. 9. 1947, Zikova 1, Kamnik 7 ZLSD
19. Dušan Jesenik, rojen 28. 11. 1935,
Novi trg 36, Kamnik 5 SLS
20. Marjan Bergant, rojen 21. 4. 1960,
Jerovškova 15, Kamnik 7 ZLSD
21. Franc Pogačnik, rojen 21. 3. 1955,
Godič 55, Stahovica 5 SLS
22. Olaf Grbec, rojen 7. 11. 1960,
Pot na Poljane 9, Kamnik 3 LDS
23. Franc Spruk, rojen 9. 4. 1963, Hrib 11,
Kamnik 1 SDS
24. Janez Stražar, rojen 14. 2. 1944,
Podgorje 12/a, Kamnik 9 SKD
25. Marjan Schnabl, rojen 18. 10. 1943,
Koroška cesta 6, Šmarca 8 DESUS
26. Gregor Koncilja, rojen 13. 6. 1967,
Cesta treh talcev 8/b, Kamnik 3 LDS
27. Miroslav Petek, rojen 6. 9. 1943,
Pot na Jeranovo 7, Kamnik 1 SDS
28. Franc Orešnik, rojen 25. 10. 1955,
Jamova 2, Kamnik 5 SLS
29. Marjan Semprimožnik, rojen 8. 7. 1970,
Motnik 17 3 LDS

Št. 00601-0003/98-31
Kamnik, dne 26. novembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Kamnik
Nina Kodra Balantič, dipl. prav. l. r.

Člani:
Mojca Koretič l. r.
Andrej Dovič l. r.
Franc Klobčar l. r.

KIDRIČEVO

4221. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Kidričevo za leto 1998

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) 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 13. 11. 1998
sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o proračunu Občine Kidričevo za leto 1998

1. člen
Odlok o proračunu Občine Kidričevo za leto 1998

(Uradni list RS, št. 33/98) se spremeni tako, da se v 2. čle-
nu znesek v višini 478,044.387 SIT nadomesti z zneskom
542,648.144 SIT.

2. člen
V proračunu se dodatno zagotavljajo sredstva za teko-

čo proračunsko rezervo. Sredstva za tekočo proračunsko
rezervo se uporabljajo:

– za nepredvidene naloge, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva,

– za namene, za katere se med letom izkaže, da v prora-
čunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.

O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odlo-
ča župan.

3. člen
Spremembe višine prihodkov in odhodkov občinskega

proračuna so prikazane v bilanci prihodkov in odhodkov, ki
je sestavni del tega odloka.

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

nem listu RS.

Št. 062-02/98-33-96
Kidričevo, dne 24. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kidričevo
Franc Škrila l. r

.

Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki

Zap. št.Vrsta prihodkov Rebalans 1998 v SIT

I. Prihodki za zagotovljeno porabo 308,982.700
A) Prihodki, ki se razporejajo med

republiko in občino
I. Dohodnina (30%) 140,120.000
B) Prihodki, ki pripadajo občini  5,794.700
C) Finančna izravnava 163,068.000
II. Prihodki za druge naloge 215,686.532
D) Davki in druge dajatve 114,584.500
E) Prihodki določeni z drugimi predpisi  27,789.800
F) Prihodki od premoženja  19,600.000
G) Prihodki iz naslova sofinanciranj  53,712.232
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Zap. št.Vrsta prihodkov Rebalans 1998 v SIT

III. Prenos prihodkov iz preteklega leta  17,978.912
Prihodki skupaj 542,648.144

Odhodki

Zap. št.Vrsta prihodkov Rebalans 1998 v SIT

1. Dejavnost občinskih organov  21,340.000
2. Dejavnost občinske uprave  26,001.136
3. Izobraževanje  41,400.200
4. Socialno varstvo  24,587.200
5. Otroško varstvo  85,800.000
6. Kultura  34,690.000
7. Šport  6,200.000
8. Zdravstvo  9,000.000
9. Raziskave  400.000
10. Kmetijstvo in gospodarstvo  28,848.432
11. Varstvo pred naravnimi in drugimi

nesrečami  11,900.000
12. Stanovanjska dejavnost  9,600.000
13. Poslovni prostori  1,440.000
14. Komunalna dejavnost  29,712.576
15. Cestna dejavnost  26,500.000
16. Drugi odhodki  28,410.000

Odhodki (1-16) 385,829.544
17. Komunalna dejavnost  30,500.000
18. Cestna dejavnost  31,024.600
19. Drugi odhodki na področju investicij

iz sredstev nadomestil za uporabo
stavbnih zemljišč  95,294.000

Investicijski odhodki (od 17-19)  156,818.600
Odhodki skupaj (1-19) 542,648.144

KOBARID

4222. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Kobarid za leto 1998

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94) in 16. člena statuta Občine Kobarid (Uradni list
RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Kobarid na 47. seji
dne 24. 11. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o proračunu Občine Kobarid za leto 1998

1. člen
V odloku o proračunu Občine Kobarid za leto 1998

(Uradni list RS, št. 57/98) se 2. člen spremeni tako, da
glasi:

Občinski proračun se za leto 1998 določa v naslednjih
zneskih:

Bilanca prihodkov Račun financiranja
in odhodkov SIT

SIT

Prihodki 477,742.456 8,166.962

Odhodki 485,909.418 19,238.155

Primanjkljaj 8,166.962  –11,071.193

Sestavni del odloka o proračunu Občine Kobarid (v
nadaljnjem besedilu: odlok) sta tudi bilanca prihodkov in
odhodkov ter račun financiranja.

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

listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1998.

Št. 403-1/98
Kobarid, dne 24. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Kobarid
Pavel Sivec, dipl. inž. l. r.

4223. Odlok o turistični taksi v Občini Kobarid

Na podlagi 21. do 28. člena zakona o pospeševanju
turizma (Uradni list RS, št. 57/98) in na podlagi 16. člena
statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 43/95) je Občin-
ski svet občine Kobarid na 47. seji dne 24. 11. 1998
sprejel

O D L O K
o turistični taksi v Občini Kobarid

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se določa višina in poraba turistične

takse v Občini Kobarid, vsebina poročanja o turistični taksi,
nadzor nad njenim pobiranjem in odvajanjem ter kazenska
določila na podlagi 45. člena zakona o pospeševanju turiz-
ma (Uradni list RS, št. 57/98).

2. člen
Turistična taksa je pavšalni denarni znesek, ki ga turist

plačuje za vsak dan bivanja na območju Občine Kobarid v
skladu s 24. členom zakona o pospeševanju turizma (Uradni
list RS, št. 57/98).

Pravne osebe in podjetniki posamezniki, sobodajalci,
kmetje in društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje,
morajo pobirati turistično takso hkrati s plačilom storitev za
prenočevanje ali najkasneje zadnji dan prenočevanja.

Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odva-
jati turistično takso tudi v primeru, če je turist deležen brez-
plačnih storitev za prenočevanje.
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II. PORABA TURISTIČNE TAKSE

3. člen
Turistična taksa je izključno prihodek občine.
Predlog o porabi turistične takse pripravi občinska upra-

va, skladno z določbami zakona o pospeševanju turizma.

III. VIŠINA IN NAČIN ODVAJANJA TURISTIČNE TAKSE

4. člen
Višina turistične takse se določa v točkah in znaša na

območju Občine Kobarid 11 točk.
Znesek turistične takse se izračuna tako, da se pom-

noži število točk iz prvega odstavka tega člena z vrednostjo
točke.

5. člen
Vrednost točke turistične takse določa Vlada Republi-

ke Slovenije in jo enkrat letno uskladi na podlagi gibanja cen
življenjskih potrebščin.

6. člen
Osebe iz 2. člena tega odloka so dolžne, da znesek

turistične takse nakazujejo do 25. v mesecu za pretekli
mesec na poseben račun občine: 52030-840-046-32062.

IV. POROČANJE O PLAČILU TURISTIČNE TAKSE

7. člen
Osebe iz 2. člena tega odloka so v roku, ki ga določa

prejšnji člen tega odloka, dolžne poleg evidence, predpisa-
ne v 28. členu zakona o pospeševanju turizma, predložiti
občini in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo,
iz katerega mora biti razvidno število prenočitev in znesek
turistične takse. Mesečno poročilo se poda na obrazcu, ki
je sestavni del tega odloka.

V. NADZOR NAD POBIRANJEM

8. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse

ter vodenje evidenc, ki jih predpiše minister za turizem,
opravlja pristojni občinski organ – komunalni redar v okviru
svojih pooblastil.

VI. KAZENSKE DOLOČBE

9. člen
Osebe iz 2. člena tega odloka, ki ne spoštujejo načela

izvajanja tega odloka in zakona o pospeševanju turizma, se
kaznujejo z denarno kaznijo, ki jo določa 45. člen zakona o
pospeševanju turizma.

VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

10. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

krajevni turistični taksi v Občini Tolmin (Uradno glasilo občin
Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 7/91 in 2/94) in
odlok o spremembi odloka o krajevni turistični taksi v Občini
Tolmin za Občino Kobarid (Uradni list RS, št.37/97).

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

listu RS.

Št. 333-16/98
Kobarid, dne 24. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Kobarid
Pavel Sivec, dipl. inž. l. r.
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4224. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Kobarid

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 16. člena statuta Obči-
ne Kobarid (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet
občine Kobarid na 47. redni seji dne 24. 11. 1998 sprejel

O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kobarid

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 na javne poti (s skrajšano oznako
JP).

Lokalne ceste v naselju Kobarid se razvrstijo v nasled-
nje podkategorije:

– na zbirne mestne ceste in zbirne krajevne ceste (s
skrajšano oznako LZ) v naselju Kobarid,

– na mestne ceste in krajevne ceste (s skrajšano ozna-
ko LK) v naselju Kobarid.

3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Kobarid, ceste med nase-

lji v Občini Kobarid in naselji v sosednji Občini Tolmin ter
ceste, ki so pomembne zaradi dostopa do turističnih in
kulturnih znamenitosti,

– ceste v naselju Kobarid z uvedenim uličnim siste-
mom, razvrščene v podkategorije.

4. člen
Seznami cest iz 1. člena tega odloka so sestavni del

tega odloka. Seznami cest so na vpogled pri oddelku za
gospodarstvo na Občini Kobarid.

5. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlo-

kom, je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih
za kategorizacijo občinskih cest (Uradni list RS, št. 49/97)
pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije
za ceste, št. 347-05-144/98-03, z dne 15. 9. 1998.

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

listu RS.

Št. 347-13/97
Kobarid, dne 24. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Kobarid
Pavel Sivec, dipl. inž. l. r.

KOČEVJE

4225. Poročilo o izidu volitev župana in članov
Občinskega sveta občine Kočevje

P O R O Č I L O
o izidu volitev župana in članov Občinskega

sveta občine Kočevje

Občinska volilna komisija občine Kočevje v sestavi:
Roman Poklač – predsednik, Šeherezada Delič – namestni-
ca predsednika, Mojca Ahac – član, Miloš Jerman – na-
mestnik člana, Marinka Bruner – namestnica člana, Slavka
Janša – član in Vili Novak – namestnik člana je na seji dne
23. 11. 1998 ob 13. uri ugotovila:

I
a) V Občini Kočevje, ki je ena volilna enota, je vpisanih

v volilni imenik 12.920 volilcev.
b) Število volilcev, ki so glasovali s potrdilom, ker po-

motoma niso bili vpisani v volilni imenik, je 0.
c) Skupno število volilcev v občini je 12.920.
č) Število volilcev, ki so glasovali po volilnem imeniku,

je 7.308.
d) Skupno število volilcev, ki so glasovali je 7.308.

II
Rezultati glasovanja za župana:
a) Število oddanih glasovnic je 7.308
b) Število neveljavnih glasovnic je 320
c) Število veljavnih glasovnic je 6.988
č) Posamezni kandidati so dobili naslednje število in

odstotek glasov:

Število glasov % glasov

1. PETER KLUN 206 2,95%
2. SAMOIL ŽILEVSKI 220 3,15%
3. ALENKA GABRIČ 2.153 30,81%
4. JOŽE HOBIČ 148 2,12%
5. JANEZ ČERNAČ 1.356 19,40%
6. JANKO VEBER 2.206 31,57%
7. LJUBA TURK ŠEGA 699 10,00%

d) V drugi krog volitev za župana sta se uvrstila kandi-
data:

1. JANKO VEBER
2. ALENKA GABRIČ

III
Rezultati glasovanja za občinski svet:
a) Število oddanih glasovnic je 7.307
b) Število neveljavnih glasovnic je 592
c) Število veljavnih glasovnic je 6.715
č) Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje šte-

vilo in odstotek glasov:

Število glasov % glasov

1. KRAJEVNA SKUPNOST STARA
CERKEV 195 2,9%

2. NEODVISNI 215 3,2%
3. DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE,

DEMOKRATI SLOVENIJE, DS 190 2,8%
4. ZELENI SLOVENIJE – ZELENI 801 11,9%
5. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

SLOVENIJE 1.167 17,4%
6. SLOVENSKA LJUDSKA

STRANKA – SLS 201 3,0%
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število glasov % glasov

7. LIBERALNA DEMOKRACIJA
SLOVENIJE 1.335 19,9%

8. SLOVENSKI KRŠČANSKI
DEMOKRATI 567 8,4%

9. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH
DEMOKRATOV – ZLSD 1.494 22,2%

10. NEODVISNA LISTA MALEGA
GOSPODARSTVA IN OBRTI 550 8,2%

d) Mandati za občinski svet:

Ime liste Število mandatov

1. KRAJEVNA SKUPNOST STARA CERKEV 0
2. NEODVISNI 0
3. DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE,

DEMOKRATI SLOVENIJE, DS 0
4. ZELENI SLOVENIJE – ZELENI 3
5. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE 5
6. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS 0
7. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 6
8. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI 2
9. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV -

ZLSD 6
10.NEODVISNA LISTA MALEGA GOSPODARSTVA

IN OBRTI 2
SKUPAJ: 24

e) Nihče izmed posameznih kandidatov ni dobil perfe-
renčnih glasov večine volilcev, ki so glasovali za listo, na
kateri je kandidiral. (Priloga: Seznam skupnih perferenčnih
glasov kandidatov za občinski svet)

f) Izvoljeni kandidati za občinski svet po vrstnem redu
na listi, kot je bil določen ob določitvi liste kandidatov, so:

Ime in priimek Ime liste

1. Bojan Kocjan Zeleni Slovenije – Zeleni
2. Ljuba Turk Šega Zeleni Slovenije – Zeleni
3. Branko Dekleva Zeleni Slovenije – Zeleni
4. Alenka Gabrič Socialdemokratska stranka

Slovenije
5. Janez Žlindra Socialdemokratska stranka

Slovenije
6. Zdravko Janeš Socialdemokratska stranka

Slovenije
7. Andrej Krese Socialdemokratska stranka

Slovenije
8. Herman Bunderla Socialdemokratska stranka

Slovenije
9. mag. Janez Černač Liberalna demokracija Slovenije
10. Urban Dobovšek Liberalna demokracija Slovenije
11. Ciril Štrumbelj Liberalna demokracija Slovenije
12. Zdenko Šulman Liberalna demokracija Slovenije
13. Irena Troha Liberalna demokracija Slovenije
14. Franc Gornik Liberalna demokracija Slovenije
15. Vincenc Janša Slovenski krščanski demokrati
16. Tatjana Patafta Slovenski krščanski demokrati
17. Janko Veber Združena lista socialnih

demokratov – ZLSD
18. Marjeta Kamšek Združena lista socialnih

demokratov – ZLSD
19. Tomo Jarni Združena lista socialnih

demokratov – ZLSD

Ime in priimek Ime liste

20. Jožef Lindič Združena lista socialnih
demokratov – ZLSD

21. Janez Zalar Združena lista socialnih
demokratov – ZLSD

22. Ernest Deržek Združena lista socialnih
demokratov – ZLSD

23. Adela Vlašič Tovornik Neodvisna lista malega
gospodarstva in obrti

24. Dušan Popovič Neodvisna lista malega
gospodarstva in obrti

IV
Občinska volilna komisija je končala z ugotavljanjem

izida glasovanja ob 15. uri.

Št. 008-5/98-112
Kočevje, dne 23. novembra 1998.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Kočevje
Roman Poklač l. r.

Člani oziroma namestniki:
Šeherezada Delič l. r.
Mojca Ahac l. r.
Miloš Jerman l. r.
Marinka Bruner l. r.
Slavka Janša l. r.
Vili Novak l. r.

KOMEN

4226. Odlok o varstvu vodnih virov vodovoda Branica

Na podlagi 60. člena zakona o vodah (Uradni list SRS,
št. 38/81, 29/86 in Uradni list RS, št. 15/91, 32/93),
3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št.
25/83, 42/85, 47/87 in 50/90) in 16. člena statuta Obči-
ne Komen (Uradne objave PN, št. 10/95, Uradni list RS, št.
14/96 in 63/98), je Občinski svet občine Komen na seji
dne 26. 10. 1998 sprejel

O D L O K
o varstvu vodnih virov vodovoda Branica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se določajo varstvena območja in ukre-

pi za zavarovanje vodnih zajetij krajevnega vodovoda Brani-
ca in lokalnega vodovoda Kovači.

2. člen
Strokovne podlage za zavarovanje vodnih virov vodovo-

da Branica skupaj s seznamom parcelnih številk in karto-
grafskim gradivom, kar je izdelal Inštitut za geologijo, geo-
tehniko in geofiziko (projekt št. 203-31/97) so sestavni del
tega odloka.
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II. VARSTVENI PASOVI

3. člen
Varovana območja z vrisanimi mejami posameznih vars-

tvenih pasov so določena na podlagi strokovnih podlag na-
vedenih v 2. členu, opremljena s seznamom katastrskih
številk parcel, vrisana v prostorskih katastrskih načrtih
M 1:5000 in so na vpogled pri pristojni strokovni službi
občinske uprave Občine Komen in na javnem podjetju Kraš-
ki vodovod Sežana.

4. člen
Namen uvedbe varstvenih območij in varovalnih reži-

mov je preventivna zaščita kakovosti in količin podzemne
vode in izvirov ter pridobitev osnov za predloge in sanacijo
obstoječih virov onesnaženja.

Upoštevajoč geološke, hidrogeološke in morfološke
razmere terena ter količinske in kakovostne parametre zaje-
tih izvirov, se kvaliteta in vodne količine vodovodnih zajetij
zavarujejo z:

– širšim varstvenim območjem – 3. cona s sanitarnim
režimom varovanja,

– ožjim varstvenim območjem – 2. cona s strogim reži-
mom varovanja,

– najožjim varstvenim območjem – cona 1.a z najstrož-
jim režimom varovanja – območje zajetja.

5. člen
Ukrepi v posameznih varstvenih območjih se sešteva-

jo. Kar velja za območje z blažjim režimom varstva, velja tudi
za območje s strožjim režimom, skupaj z ukrepi, ki veljajo za
to območje.

6. člen
Za vsak poseg v varstvenih pasovih morajo investitorji

oziroma izvajalci pridobiti vodnogospodarsko soglasje in so-
glasje upravljalca vodooskrbnega sistema.

V skladu z zakonom mora k predvidenim posegom v
varstvenih območjih svoje soglasje podati tudi pristojna
zdravstvena inšpekcija.

1. Širše varstveno območje – 3. cona s sanitarnim
režimom

7. člen
Širše varstveno območje – 3. cona s sanitarnim reži-

mom, zajema območje s katerega se opravi površinsko ali
podzemno odtekanje vode proti zajetjem.

8. člen
V širšem varstvenem območju je prepovedano:
– odlaganje kakršnih koli odpadkov;
– graditi nove industrijske, energetske, obrtne in servi-

sne obrate, ki predstavljajo nevarnost za podzemne in pitne
vode;

– graditi nove komunalne čistilne naprave;
– graditi odlagališča in pretovorne postaje komunalnih

in posebnih odpadkov in začasna skladišča posebnih od-
padkov;

– graditi objekte, ki bi zmanjševali količino vodnih virov;
– ponikanje okolju škodljivih snovi;
– graditi stanovanjske in druge objekte brez priključka

na kanalizacijsko omrežje;
– graditi skladišča, pretakališča ali cevovode lahkote-

kočih naftnih derivatov, nevarnih in škodljivih snovi, ki so
večja kot 5 m3;

– izkop v peskokopih in gramoznicah;

– izvajati zemeljska gradbena dela brez predhodno po-
danega hidrogeološkega mnenja s pogoji za izvedbo del;

– izvajati sečnjo gozda na golosek;
– za gnojenje kmetijskih zemljišč uporabljati gnojevko;
– graditi odprta gnojišča in ponikovalnice za odpadne

vode;
– graditi nova pokopališča;
– opredeljevati nova ureditvena območja naselij.

9. člen
V širšem varstvenem pasu je obvezno:
– bodoče ceste zgraditi z vodotesno kanalizacijo, iz-

pust v teren pa mora biti speljan izven varstvenega območja;
– opremljati nove stanovanjske in druge objekte z ure-

jenimi sanitarijami in nepropustno kanalizacijo z greznicami
na praznjenje ali izpustom kanalizacije zunaj varstvenega
območja;

– gnojiti kmetijska zemljišča tako, da niso presežene
mejne vrednosti letnega vnosa dušika, skladno s 5. in 9. čle-
nom uredbe o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla
(Uradni list RS, št. 68/96);

– za vsak poseg v varstveno območje pridobiti vodno-
gospodarsko soglasje in razen za gradnjo individualnih sta-
novanjskih hiš, tudi oceno vpliva predvidenega posega na
vodne vire, ki jo izdela ustrezno usposobljena organizacija;

– za vse gradbene posege v teren, posebno za širitev
kolovozov in gradnjo dovoznih in gozdnih cest ter za večja
gozdarska dela je potrebno hidrogeološko mnenje.

2. Ožje varstveno območje – 2. cona s strogim
režimom varovanja

10. člen
Ožje varstveno območje – 2. cona s strogim režimom

varovanja obsega območje, s katerega je možno direktno in
hitro onesnaževanje vodnega vira (velika ogroženost), kar
pomeni, da po pojavu onesnaženja praktično ni časa za
preprečitev vstopa nevarne snovi v vodonosnik, obstaja pa
določen čas za preprečitev vstopa nevarne snovi v vodovod-
ni sistem.

11. člen
V ožjem varstvenem pasu je prepovedano:
– v tem pasu velja splošna prepoved gradnje kakršnih

koli novih objektov, razen objektov namenjenih vodovodu;
– glede na določila 9. člena uredbe o vnosu nevarnih

snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS, št. 68/96) sta
vnos dušika in preoravanje travinje na tem območju prepo-
vedana;

– skladiščenje naftnih derivatov in nevarnih tekočin,
razen za potrebe ogrevanja obstoječih objektov;

– večji zemeljski izkopi;
– gradnja novih cest ali širitev obstoječih kolovozov;
– izvajanje večjih gozdarskih posegov;
– sprememba namembnosti in dejavnosti obstoječih

objektov in površin, če se s tem povečuje nevarnost za
vodni vir;

– izdelava novih kaptažnih vrtin za zajem podzemne
vode, razen za potrebe vodovoda.

12. člen
V ožjem varstvenem pasu je dovoljeno:
– košnja obstoječih travnikov;
– izvajati proizvodno, kmetijsko in obrtno dejavnost v

obstoječih objektih in površinah, za katere ustrezno uspo-
sobljena ustanova ugotovi, da ne predstavljajo nevarnosti za
kvaliteto in količino pitne vode.
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3. Najožje varstveno območje – cona 1.a z najstrožjim
režimom varovanja

13. člen
Najožje varstveno območje – cona 1.a z najstrožjim

režimom varovanja obsega neposredno okolico objekta za
oskrbo s pitno vodo, kjer je možna neposredna, naključna
ali namerna poškodba vodovodnega objekta ali okužba pit-
ne vode. Po pojavu onesnaženja praktično ni časa za pre-
prečitev vstopa nevarnih snovi v vodovodni sistem.

14. člen
V tem območju so prepovedani vsi posegi in vse dejav-

nosti razen tistih, ki so potrebne za vzdrževanje vodovodne-
ga objekta. Območje mora biti ograjeno in označeno. Vstop
je dovoljen samo upravljalcu vodovoda. Upravljalec vodovo-
da mora biti lastnik oziroma imetnik pravice uporabe tega
zemljišča.

III. KAZENSKE DOLOČBE

15. člen
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 SIT se kaznuje

pravna oseba ali posameznik, ki ravna v nasprotju s tem
odlokom in krši določila 8., 9. ali 11. člena tega odloka.

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje od-
govorna oseba pravne osebe in posameznik, ki krši določila
iz prvega odstavka tega člena.

16. člen
Vsi stroški, ki nastanejo zaradi motene oskrbe s pitno

vodo, kot posledica dejavnosti v varstvenem območju, bre-
menijo neposredno njihove povzročitelje.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

17. člen
Upravljalec vodovodnih objektov ali vodovodnih zajetij

mora po sprejetju tega odloka, obvestiti vse lastnike in upo-
rabnike zemljišč, na katerih se uvaja varnostne ukrepe, o
režimu gospodarjenja z zemljišči.

18. člen
Če bo z ukrepi iz tega odloka povzročena škoda, oziro-

ma omejitev izkoriščanja kmetijskega zemljišča, ima priza-
deti lastnik ali posestnik zemljišča pravico do odškodnine po
splošno priznanih predpisih o odškodnini. Odškodnino je
dolžan poravnati upravljalec objektov za oskrbo s pitno vo-
do, ki so s tem odlokom zaščiteni, po predhodni cenitvi
sodnega cenilca.

19. člen
Za vzdrževanje režima v varstvenem pasu je odgovoren

upravljalec vodovoda.
Upravljalec vodovoda mora nenehno skrbeti za siste-

matični pregled vode v skladu s pravilnikom o higienski
neoporečnosti vode namenjene za javno oskrbo prebivals-
tva. Ob sumljivih pojavih mora takoj obvestiti pristojno inš-
pekcijo.

20. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja teritorialno

pristojna inšpekcijska služba.

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

nem listu RS.

Št. 06202-022/98-11
Komen, dne 26. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Komen
Ivan Žvokelj l. r.

4227. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na
zemljišču

Na podlagi 16. in 73. člena statuta Občine Komen
(Uradne objave, št. 10/95, Uradni list RS, št. 14/96 in
63/98), je Občinski svet občine Komen na seji dne 26. 10.
1998 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljišču

1
Ukine se status javnega dobra na zemljišču, parc. št.

3528/3, cesta v izmeri 72 m2, k.o. Komen.

2
Parcela št. 3528/3, k.o. Komen postane zemljišče

družbene lastnine v uporabi Občine Komen in se vpiše v
ustrezni zemljiškoknjižni vložek, kjer je vpisana družbena
lastnina in imetnica uporabe Občina Komen.

3
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 06202-022/98-16
Komen, dne 26. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Komen
Ivan Žvokelj l. r.

4228. Poročilo o izidu volitev župana in Občinskega
sveta v občini Komen

Na podlagi 90. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98)
objavlja Občinska volilna komisija občine Komen

P O R O Č I L O
o izidu volitev župana in Občinskega sveta

v občini Komen

1. Volitve župana in volitve članov v Občinski svet obči-
ne Komen so bile dne 22. novembra 1998. Pravico glaso-
vanja je imelo 2943 volivcev, glasovalo pa je 2268 volivcev,
kar znaša 77,06%. Od tega je predčasno glasovalo 13
volivcev, po pošti pa 10 volivcev.
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2. Pri volitvah župana je bilo oddanih 2268 glasovnic,
od katerih je bilo 2156 veljavnih, 112 pa neveljavnih.

Posamezni kandidati so prejeli naslednje število gla-
sov:

Kandidat Štev. glasov % glasov

1. Uroš Slamič 944 43,78%
2. Jožef Adamič 990 45,92%
3. Stojan Kosmina 222 10,30%

Občinska volilna komisija je na podlagi 107. člena
zakona o lokalnih volitvah razpisala drugi krog volitev za
župana dne 6. decembra 1998, in sicer med kandidatoma:

1. Jožef Adamič
2. Uroš Slamič
ki sta v prvem krogu dobila največje število glasov.
3. Pri volitvah v Občinski svet občine Komen je bila

občina ena volilna enota. Skupaj je glasovalo 2268 volivcev,
veljavnih glasovnic je 2046, neveljavnih pa 222 glasovnic.

Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje števi-
lo glasov:

Glasov % glasov Št. Ime liste

279 13,6%  1. Zveza za Primorsko – ZZP

80  3,9%  2. Lista Radovan Suban in volivci

47  2,3%  3. Slovenska nacionalna stranka SNS

511 25,0%  4. Liberalna demokracija Slovenije LDS

99  4,8%  5. Demokrati Slovenije DS

356 17,4%  6. Socialdemokratska stranka Slovenije SDS

115  5,6%  7. Neodvisna lista

224 10,9%  8. Slovenski krščanski demokrati SKD

106  5,2%  9. Združena lista socialnih demokratov ZLSD

229 11,2% 10. Slovenska ljudska stranka SLS

2046 Skupaj

Prvih 18 količnikov po 14. členu zakona o lokalnih
volitvah je razdeljenih naslednjim listam:

Število mandatov v občini: 13

Zap. št.Količnik Lista Ime liste

1. 511.00  4 Liberalna demokracija Slovenije LDS

2. 356.00  6 Socialdemokratska stranka Slovenije SDS

3. 279.00  1 zveza za Primorsko – ZZP

4. 255.50  4 Liberalna demokracija Slovenije LDS

5. 229.00 10 Slovenska ljudska stranka SLS

6. 224.00  8 Slovenski krščanski demokrati SKD

7. 178.00  6 Socialdemokratska stranka Slovenije SDS

8. 170.33  4 Liberalna demokracija Slovenije LDS

9. 139.50  1 Zveza za Primorsko – ZZP

10. 127.75  4 Liberalna demokracija Slovenije LDS

11. 118.67  6 Socialdemokratska stranka Slovenije SDS

12. 115.00  7 Neodvisna lista

13. 114.50 10 Slovenska ljudska stranka SLS

14. 112.00  8 Slovenski krščanski demokrati SKD

15. 106.00  9 Združena lista socialnih demokratov ZLSD

16. 102.20  4 Liberalna demokracija Slovenije LDS

17.  99.00  5 Demokrati Slovenije DS

18.  93.00  1 Zveza za Primorsko – ZZP

Na podlagi 18. člena statuta Občine Komen šteje Ob-
činski svet občine Komen 13 članov.

Mandati so bili razdeljeni takole:

Štev. Št. Ime liste
mandatov

2 1. Zveza za Primorsko – ZZP

0  2. Lista Radovan Suban in volivci

0  3. Slovenska nacionalna stranka SNS

4  4. Liberalna demokracija Slovenije LDS

0  5. Demokrati Slovenije DS

3  6. Socialdemokratska stranka Slovenije SDS

1  7. Neodvisna lista

1  8. Slovenski krščanski demokrati SKD

0  9. Združena lista socialnih demokratov ZLSD

2 10. Slovenska ljudska stranka SLS

Vsota preferenčnih glasov pri kandidatih iz posameznih
list ni pri izvolitvi v nobenem primeru vplivala na drugačno
razvrstitev kandidatov, kot so bili navedeni na posameznih
listah. Zato so bili z list, katerim so bili dodeljeni mandati,
kandidati izvoljeni po vrstnem redu iz teh list, in sicer:

– Zveza za Primorsko – ZZP
1. Damjan Grmek, roj. 24. 5. 1950, Štanjel 115
2. Egon Škerlj, roj. 11. 9. 1955, Komen 6/b

– Liberalna demokracija Slovenije LDS
1. Sergej dr. Tibljaš, roj. 17. 6. 1943, Komen 94
2. Ivan Žvokelj, roj. 19. 5. 1948, Sveto 2
3. Rado Štrekelj, roj. 11. 3. 1951, Gorjansko 1/a
4. Karmen Masten, roj. 8. 4. 1968, Kobjeglava 23

– Socialdemokratska stranka Slovenije SDS
1. Darko Žiberna, roj. 30. 1. 1956, Komen 132/c
2. Darko Grbec, roj. 1. 3. 1969, Kobdilj 14
3. Igor Zega, roj. 4. 1. 1963, Komen 96

– Neodvisna lista
1. Stojan Kosmina, roj. 13. 9. 1966, Volčji Grad 2

– Slovenski krščanski demokrati SKD
1. Andreja Krt, roj. 13. 7. 1964, Hruševica 10

– Slovenska ljudska stranka SLS
1. Jožef Strnad, roj. 18. 3. 1960, Komen 55
2. Vid Sorta, roj. 16. 12. 1957, Kodreti 14

V Občinski svet občine Komen so bili izvoljeni:
1. Grbec Darko, roj. 1. 3. 1969, Kobdilj 14, 6222

Štanjel;
2. Grmek Damjan, roj. 24. 5. 1950, Štanjel 115, 6222

Štanjel;
3. Kosmina Stojan, roj. 13. 9. 1966, Volčji Grad 2,

6223 Komen;
4. Krt Andreja, roj. 13. 7. 1964, Hruševica 10, 6222

Štanjel;
5. Masten Karmen, roj. 8. 4. 1968, Kobjeglava 23,

6222 Štanjel;
6. Sorta Vid, roj. 16. 12. 1957, Kodreti 14, 6222

Štanjel;
7. Strnad Jožef, roj. 18. 3. 1960, Komen 55, 6223

Komen;
8. Škerlj Egon, roj. 11. 9. 1955, Komen 6/b, 6223

Komen;
9. Štrekelj Rado, roj. 11. 3. 1951, Gorjansko 1/a,

6223 Komen;
10. Tibljaš dr. Sergej, roj. 17. 6. 1943, Komen 94,

6223 Komen;
11. Zega Igor, roj. 4. 1. 1963, Komen 96, 6223

Komen;
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12. Žiberna Darko, roj. 30. 1. 1956, Komen 132/c,
6223 Komen;

13. Žvokelj Ivan, roj. 19. 5. 1948, Sveto 2, 6223
Komen.

Št. 00607-01/98
Komen, dne 23. novembra 1998.

Predsednica
OVK Komen

Sorja Buda Marušič l. r.

KOSTEL

4229. Poročilo o izidu volitev župana in članov
Občinskega sveta občine Kostel

Občinska volilna komisija občine Kostel je na seji dne
22. 11. 1998 ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev
za člane občinskega sveta in za župana:

I
a) V Občini Kostel, ki je ena volilna enota, je vpisanih v

volilni imenik 582 volivcev.
b) Število volivcev, ki so glasovali s potrdilom, ker po-

motoma niso bili vpisani v volilni imenik je 0.
c) Skupno število volivcev v občini je 582.
č) Število volivcev, ki so glasovali po volilnem imeniku

je 408.
d) Skupno število volivcev, ki so glasovali je 408.

II
Rezultati glasovanja za župana:
a) Število oddanih glasovnic je 408.
b) Število neveljavnih glasovnic je 37.
c) Število veljavnih glasovnic je 371.
č) Kandidat za župana je dobil naslednje število glasov:

število glasov:
1. Valentin Južnič 371

d) Za župana je izvoljen Valentin Južnič, rojen 11. 5.
1951, Fara 25, p. Vas.

III
Rezultati glasovanja za občinski svet:
a) Število oddanih glasovnic je 408.
b) Število neveljavnih glasovnic je 13.
c) Število veljavnih glasovnic je 395.
č) Posamezni kandidati so dobili naslednje število in

odstotek glasov:

Ime in priimek Število glasov

1. Stanko Nikolić 103
2. Luka Skender 14
3. Dunja Štimac 33
4. Jože Ofak 112
5. Vinko Marinč 28
6. Vera Cimprič 80
7. Matija Zdravič 96
8. Helena Vidic 49
9. Zlatko Cvetko Vardijan 35
10. Matija Bukovec 90
11. Jože Skender 33

Ime in priimek Število glasov

12. Milan Preložnik 37
13. Ivan Janež 62
14. Branko Južnič 150
15. Miroslav Petovar 93
16. Jože Štefančič 129
17. Andrej Pečnik 56
18. Ljudmila Črnkovič 31
19. Alojzij Selan 102
20. Boštjan Ožanič 47
21. Miha Klarič 59
22. Jože Rauh ml. 46
23. Alojzij Klobučar 29
24. Slavko Janeš 18
25. Miran Čupkovič Skender 68
26. Dušan Krašovec 25
27. Alojzij Bauer 71
28. Mihael Lisac 39
29. Nežika Zdravič 84
30. Franc Vršnik 136
31. Viljem Klarič 35
32. Mojca Jakšič 22
33. Marija Južnič 27
34. Martin Marinč 105
35. Cvetko Skok ml. 55

d) V občinski svet so izvoljeni naslednji kandidati:
Ime in priimek
1. Branko Južnič, rojen 25. 5. 1960, Colnarji 6, p. Vas,
2. Franc Vršnik, rojen 10. 3. 1964, Oskrt 7, p. Vas,
3. Jože Štefančič, rojen 13. 3. 1959, Potok 12, p.

Vas,
4. Jože Ofak, rojen 15. 2. 1950, Potok 3a, p. Vas,
5. Martin Marinč, rojen 1. 12. 1959, Fara 15, p. Vas,
6. Stanko Nikolić, rojen 13. 10. 1930, Hrib 6, p. Vas,
7. Alojzij Selan, 10. 1. 1949, Banja Loka 7a, p. Vas.

Št. 008-7/98-102
Kostel, dne 24. novembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Kostel
Anica Vršnik l. r.

Člani oziroma namestniki:
Vanda Bratož l. r.
Mojca Zdravič l. r.
Miha Južnič l. r.
Marija Jurjevič l. r.
Mirko Letig l. r.
Cvetko Florjan Skok l. r.
Miha Lisac l. r.

KRŠKO

4230. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta
občine Krško

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Občinskega sveta občine

Krško
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Občinska volilna komisija občine Krško je na seji
23. 11. 1998 ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve
članov Občinskega sveta občine Krško:

I
Posamezne liste kandidatov so skupno v Občini Krško

dobile naslednje število glasov:

2991 24,2% 1. LIBERALNA DEMOKRACIJA
SLOVENIJE (LDS)

355 2,9% 2. SAMOSTOJNA LISTA
2414 19,6% 3. SLS SLOVENSKA LJUDSKA

STRANKA
1447 11,7% 4. SOCIALDEMOKRATSKA

STRANKA SLOVENIJE – SDS
285 2,3% 5. SLOVENSKA NACIONALNA

STRANKA – SNS
356 2,9% 6. LISTA ZA RAZVOJ KRAJEVNIH

SKUPNOSTI
1117 9,1% 7. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH

DEMOKRATOV – ZLSD
122 1,0% 8. NEODVISNI KANDIDATI
2540 20,6% 9. SLOVENSKI KRŠČANSKI

DEMOKRATI – SKD
433 3,5% 10. NEODVISNA LISTA MLADIH
278 2,3% 11. DEMOKRATI SLOVENIJE – DS
12338

II
Na podlagi 15. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni

list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98)
je bilo v vseh volilnih enotah skupaj listam kandidatov direkt-
no podeljeno 14 mandatov.

VOLILNA ENOTA 1 – ŠTEVILO MANDATOV V VOLILNI
ENOTI = 5

– SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, IZVOLJEN
je:

FRANC BOGOVIČ, roj 2. 2. 1963, Koprivnica 39
VOLILNA ENOTA 2 – ŠTEVILO MANDATOV V VOLILNI

ENOTI = 5
– LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE (LDS), IZ-

VOLJEN je:
BOJAN CIZEL, roj. 10. 11. 1962, Brestanica, Cesta

na ribnik 14
– SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
BRANIMIR VODOPIVC, roj. 26. 10. 1930, Dolenja

vas pri Krškem 118
VOLILNA ENOTA 3 – ŠTEVILO MANDATOV V VOLILNI

ENOTI = 9
– SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE –

SDS, IZVOLJEN je:
DANILO KORITNIK, roj. 6. 6. 1966, Krško, CKŽ 77
– LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE (LDS), IZ-

VOLJENA sta:
– PETER ŽIGANTE, roj. 16. 5. 1953, Krško, Nar-

pelj 62;
– DAMJAN LAH, roj. 10. 9. 1961, Krško, Bohoriče-

va 13
– SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD, IZ-

VOLJEN je:
Dr. DAMJAN OBRADOVIČ, roj 30. 1. 1968, Krško,

Cesta 4. julija 34
– ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, IZ-

VOLJEN je:
JOŽEF HABINC, roj. 3. 1. 2.1940, Krško, Strma

pot 19
VOLILNA ENOTA 4 – ŠTEVILO MANDATOV V VOLILNI

ENOTI = 7

– SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD, IZ-
VOLJEN je:

DANILO SITER, roj. 13. 7. 1956, Leskovec pri Krš-
kem, Grebenčeva cesta 4

– SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, IZVOLJEN
je:

BRANKO PEČARIČ, roj. 9.  7. 1961, Raka, Gmajna 8
– SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE –

SDS, IZVOLJEN je:
JOŽEF ZUPANČIČ, roj. 14. 3. 1940, Raka, Podlipa 7
– LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE (LDS), IZ-

VOLJEN je:
BRANKO JANC, roj. 26. 4. 1956, Leskovec pri Krš-

kem, Grebenčeva cesta 5/A
VOLILNA ENOTA 5 – ŠTEVILO MANDATOV V VOLILNI

ENOTI = 5
– SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD, IZ-

VOLJEN je:
MARTIN KODRIČ, roj. 30. 1. 1961, Podbočje, Mlad-

je 7
– LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE (LDS), IZ-

VOLJEN je:
ANDREJ BOŽIČ, roj. 25. 9. 1961, Kostanjevica na

Krki, Ulica talcev 20

III
V skladu s 16. členom zakona o lokalnih volitvah se

preostalih 17 mandatov, ki niso bili razdeljeni v volilnih eno-
tah razdeli na ravni občine na podlagi seštevkov glasov,
oddanih za istoimenske liste v vseh 5 volilnih enotah.

Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimen-
ske liste v vseh petih volilnih enotah, deljenih s števili od 1
do 31 (d’Hondtov sistem) je zaporedje najvišjih 31 količni-
kov naslednje:

1 2991.00 1. LIBERALNA DEMOKRACIJA
SLOVENIJE (LDS)

2 2540.00 12. SLOVENSKI KRŠČANSKI
DEMOKRATI – SKD

3 2414.00 3. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA

4 1495.50 1. LIBERALNA DEMOKRACIJA
SLOVENIJE (LDS)

5 1447.00 4. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
SLOVENIJE – SDS

6 1270.00 12. SLOVENSKI KRŠČANSKI
DEMOKRATI – SKD

7 1207.00 3. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA

8 1117.00 10. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH
DEMOKRATOV – ZLSD

9 997.00 1. LIBERALNA DEMOKRACIJA
SLOVENIJE (LDS)

10 846.67 12. SLOVENSKI KRŠČANSKI
DEMOKRATI – SKD

11 804.67 3. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA

12 747.75 1. LIBERALNA DEMOKRACIJA
SLOVENIJE (LDS)

13 723.50 4. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
SLOVENIJE – SDS

14 635.00 12. SLOVENSKI KRŠČANSKI
DEMOKRATI – SKD

15 603.50 3. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA

16 598.20 1. LIBERALNA DEMOKRACIJA
SLOVENIJE (LDS)
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17 558.50 10. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH
DEMOKRATOV – ZLSD

18 508.00 12. SLOVENSKI KRŠČANSKI
DEMOKRATI – SKD

19 498.50 1. LIBERALNA DEMOKRACIJA
SLOVENIJE (LDS)

20 482.80 3. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA

21 482.33 4. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
SLOVENIJE – SDS

22 433.00 13. NEODVISNA LISTA MLADIH
23 427.29 1. LIBERALNA DEMOKRACIJA

SLOVENIJE (LDS)
24 423.33 12. SLOVENSKI KRŠČANSKI

DEMOKRATI – SKD
25 402.33 3. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA

STRANKA
26 373.88 1. LIBERALNA DEMOKRACIJA

SLOVENIJE (LDS)
27 372.33 10. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH

DEMOKRATOV – ZLSD
28 362.86 12. SLOVENSKI KRŠČANSKI

DEMOKRATI – SKD
29 361.75 4. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

SLOVENIJE – SDS

30 356.00 7. LISTA ZA RAZVOJ KRAJEVNIH
SKUPNOSTI

31 355.00 2. SAMOSTOJNA LISTA
32 344.86 3. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA

STRANKA
33 332.33 1. LIBERALNA DEMOKRACIJA

SLOVENIJE (LDS)
34 317.50 12. SLOVENSKI KRŠČANSKI

DEMOKRATI – SKD
35 301.75 3. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA

STRANKA
36 299.10 1. LIBERALNA DEMOKRACIJA

SLOVENIJE (LDS)

Upoštevane so liste, ki kandidirajo v več kot eni volilni
enoti.

Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni
Občine Krško dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika
med številom mandatov izračunanih po prej navedenem si-
stemu in številom mandatov, ki so jih istoimenske liste že
dobile v volilnih enotah.

Ti mandati se dodelijo listam v tistih volilnih enotah, ki
imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika v
volilni enoti.

Na ta način so dobile mandate še naslednje liste po
posameznih volilnih enotah in bili izvoljeni kandidati na teh
listah:

Ime liste VE Izvoljen je:

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE (LDS) 1 MLAKAR JANKO, roj 29. 10. 1949,
Senovo, Titova 116

SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD 4 TOMAŽIN JOŽEF, roj. 21. 4. 1957
Raka, Cirje 14

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 3 STANKO MIRAN, roj. 28. 3. 1956
Krško, Stritajeva ulica 17

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE (LDS) 3 PETRIŠIČ IVAN, roj. 3.  1. 1938
Krško, Rozmanova ulica 27

SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS 5 PIBERNIK FRANC, roj. 27. 3. 1929
Kostanjevica, Orehovec 58

SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD 2 Mag. MIROSLAV MIKELN, dr. vet., roj. 13. 2.
1932
Brestanica, Likarjeva 2

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 5 GLINŠEK FRANC, roj. 17. 1. 1954
Podbočje, Podbočje 2

ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD 1 BREZNIKAR ANA, roj. 7.  2. 1943
Senovo, Dovško 12/a

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE (LDS) 4 SOTOŠEK VOJKO, roj. 12. 1. 1955
Velika vas pri Krškem 63

SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD 5 ŠTOKAR FRANC, roj. 9. 9. 1954
Orehovec 4, Kostanjevica

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 1 GRAHOVAC VLADO, roj. 15. 5. 1961
Senovo, Reštanj 48

SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS 2 KORITNIK PRIMOŽ, roj. 2.  2. 1969
Dolenja vas pri Krškem 65

SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD 1 BOH DARJA, roj. 20. 11. 1960
Senovo, Trg XIV. divizije 2

ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV 2 MARJETIČ ŠTEFAN,
roj. 26. 12. 1936
Brestanica, Likarjeva ulica 11

NEODVISNA LISTA MLADIH 3 ROSTOHAR DŽENI,
roj. 27. 3. 1973
Golek 25, Krško

LISTA ZA RAZVOJ KRAJEVNIH SKUPNOSTI 3 BUČAR ANTON, roj. 20. 6. 1931
Krško, Kidričeva ulica 5

SAMOSTOJNA LISTA 4 SOMRAK ANA, roj. 1. 5. 1958
Leskovec pri Krškem, Ulica Anke Salmičeve 55
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IV
Člani Občinskega sveta občine Krško, izvoljeni na voli-

tvah 22. 11. 1998 so:

1. VOLILNA ENOTA
MLAKAR JANKO LIBERALNA DEMOKRACIJA

SLOVENIJE – LDS
BOH DARJA SLOVENSKI KRŠČANSKI

DEMOKRATI – SKD
BOGOVIČ FRANC SLS – SLOVENSKA LJUDSKA

STRANKA
GRAHOVAC VLADO SLS – SLOVENSKA LJUDSKA

STRANKA
BREZNIKAR ANA ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH

DEMOKRATOV – ZLSD

2. VOLILNA ENOTA
CIZEL BOJAN LIBERALNA DEMOKRACIJA

SLOVENIJE – LDS
MIKELN MIROSLAV SLOVENSKI KRŠČANSKI

DEMOKRATI – SKD
MARJETIČ ŠTEFAN ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH

DEMOKRATOV – ZLSD
VODOPIVC BRANIMIR SLS – SLOVENSKA LJUDSKA

STRANKA
KORITNIK PRIMOŽ SOCIALDEMOKRATSKA

STRANKA SLOVENIJE – SDS

3. VOLILNA ENOTA
ŽIGANTE PETER LIBERALNA DEMOKRACIJA

SLOVENIJE (LDS)
LAH DAMJAN LIBERALNA DEMOKRACIJA

SLOVENIJE (LDS)
PETRIŠIČ IVAN LIBERALNA DEMOKRACIJA

SLOVENIJE (LDS)
OBRADOVIČ DAMJAN SLOVENSKI KRŠČANSKI

DEMOKRATI – SKD
STANKO MIRAN SLS – SLOVENSKA LJUDSKA

STRANKA
HABINC JOŽEF ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH

DEMOKRATOV – ZLSD
KORITNIK DANILO SOCIALDEMOKRATSKA

STRANKA SLOVENIJE – SDS
ROSTOHAR DŽENI NEODVISNA LISTA MLADIH
BUČAR ANTON LISTA ZA RAZVOJ KRAJEVNIH

SKUPNOSTI

4. VOLILNA ENOTA
JANC BRANKO LIBERALNA DEMOKRACIJA

SLOVENIJE (LDS)
SOTOŠEK VOJKO LIBERALNA DEMOKRACIJA

SLOVENIJE (LDS)
SITER DANILO SLOVENSKI KRŠČANSKI

DEMOKRATI – SKD
TOMAŽIN JOŽE SLOVENSKI KRŠČANSKI

DEMOKRATI – SKD
PEČARIČ BRANKO SLS – SLOVENSKA LJUDSKA

STRANKA
ZUPANČIČ JOŽEF SOCIALDEMOKRATSKA

STRANKA SLOVENIJE – SDS
SOMRAK ANA SAMOSTOJNA LISTA

6. VOLILNA ENOTA
BOŽIČ ANDREJ LIBERALNA DEMOKRACIJA

SLOVENIJE (LDS)
KODRIČ MARTIN SLOVENSKI KRŠČANSKI

DEMOKRATI – SKD

ŠTOKAR FRANC SLOVENSKI KRŠČANSKI
DEMOKRATI – SKD

GLINŠEK FRANC SLS – SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA

PIBERNIK FRANC SOCIALDEMOKRATSKA
STRANKA SLOVENIJE – SDS

Št. 008-2/98
Krško, dne 23. novembra 1998.

Predsednik
OVK Krško

Janez Stariha l. r.

Namestnik predsednika
Boštjan Škrlec l. r.

Člani:
Milan Venek l. r.
Anita Virant Tkalec l. r.
Anita Baznik l. r.
Jože Volčanjšek l. r.
Franc Češnovar l. r.
Viljem Jurečič l. r.

KUZMA

4231. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta
občine Kuzma

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Občinskega sveta

občine Kuzma

Občinska volilna komisija občine Kuzma je na seji dne
23. novembra 1998 na podlagi zapisnikov o delu volilnih
odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve članov
Občinskega sveta občine Kuzma na volitvah 22. novembra
1998, ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za člane
Občinskega sveta občine Kuzma.

I
Na volitvah 22. novembra 1998 je imelo pravico glaso-

vati 1481 volivcev.
V 5. volilnih enotah je skupaj glasovalo 1096 volivcev

oziroma 74,0% in sicer:
a) v 1. volilni enoti je glasovalo 245 volivcev, od tega

veljavnih 238, neveljavnih 7 glasovnic;
b) v 2. volilni enoti je glasovalo 313 volivcev, od tega

veljavnih 308, neveljavnih 5 glasovnic;
c) v 3. volilni enoti je glasovalo 269 volivcev, od tega

veljavnih 266, neveljavne 3 glasovnice;
d) v 4. volilni enoti je glasovalo 139 volivcev, od tega

veljavnih 139 glasovnic;
e) v 5. volilni enoti je glasovalo 130 volivcev, od tega

veljavnih 126, neveljavne 4 glasovnice.

II
1. volilna enota:
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Jožef Bokan 11 glasov ali 4,62%
2. Jožef Horvat 59 glasov ali 24,79%
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3. Viktor Navotnik 125 glasov ali 52,52%
4. Darko Tivold 172 glasov ali 72,27%
5. Roman Behek 14 glasov ali 5,88%
6. Gerhard Škaper 55 glasov ali 23,11%
7. Igor Pelcar 10 glasov ali 4,20%

Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
1. Darko Tivold, roj. 26. 9. 1961, Dolič 95/b
2. Viktor Navotnik, roj. 2. 1. 1961, Dolič 119

2. volilna enota:
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Alojz Sabo 139 glasov ali 45,13%
2. Drago Lovenjak 173 glasov ali 56,17%
3. Roman Fartek 90 glasov ali 29,22%
4. Silvo Šarkanj 107 glasov ali 34,74%
5. Anton Mekiš 54 glasov ali 17,53%

Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
1. Drago Lovenjak, roj. 25. 6. 1963, Gornji Slaveči 39
2. Alojz Sabo, roj. 12. 6. 1945, Gornji Slaveči 7

3. volilna enota:
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Jožef Bunderla 41 glasov ali 15,41%
2. Stanislav Sankovič 52 glasov ali 19,55%
3. Evgen Bunderla 49 glasov ali 18,42%
4. Dušan Škrbić 7 glasov ali 2,63%
5. Erika Zrim 30 glasov ali 11,28%
6. Miran Petek 95 glasov ali 35,71%
7. Drago Šafer 62 glasov ali 23,31%
8. Franc Krpič 29 glasov ali 10,90%
9. Ivan Marič 96 glasov ali 36,09%
10. Jožef Benko 7 glasov ali 2,63%
11. Ernest Kular 22 glasov ali 8,27%

Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
1. Ivan Marič, roj. 16. 6. 1943, Kuzma 74/b
2. Miran Petek, roj. 15. 3. 1963, Kuzma 57

4. volilna enota:
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Drago Kisilak 20 glasov ali 14,39%
2. Franc Čurman  55 glasov ali 39,57%
3. Ignac Klement 64 glasov ali 46,04%

Izvoljen je bil naslednji kandidat:
1. Ignac Klement, roj. 6. 11. 1947, Matjaševci 44

5. volilna enota:
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Karel Lang 52 glasov ali 41,27%
2. Karel Salaj 28 glasov ali 22,22%
3. Jožef Rogan 46 glasov ali 36,51%

Izvoljen je bil naslednji kandidat:
1. Karel Lang, roj. 24. 9. 1939, Trdkova 78.

Št. 64/98
Kuzma, dne 25. novembra 1998.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Kuzma
Banič Milan, dipl. prav. l. r.

4232. Poročilo o izidu volitev župana Občine Kuzma

P O R O Č I L O
o izidu volitev župana Občine Kuzma

Občinska volilna komisija občine Kuzma je na seji dne
23. novembra 1998 na podlagi zapisnikov o delu volilnih
odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve župana
Občine Kuzma na volitvah 22. novembra 1998, ugotovila
rezultate glasovanja ter izid volitev za župana občine.

I
1. Na volitvah 22. novembra 1998 je imelo pravico

glasovati 1481 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 1096 volivcev ali 74,0% od

vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:
a) 1091 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem ime-

niku,
b) 5 volivcev glasovalo po pošti.

II
Za volitve župana občine je bilo oddanih 1093 glasov-

nic, od katerih je bilo 1082 veljavnih. Ker so bile prazne
oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, ker sta bila
obkrožena dva ali več kandidatov, je bilo 11 glasovnic neve-
ljavnih. Posamezni kandidati so dobili naslednje število
glasov:

1. Roman Fartek 112 glasov ali 10,35%
2. Jožef Škalič 709 glasov ali 65,53%
3. Miran Petek 261 glasov ali 24,12%

III
Občinska volilna komisija je na podlagi 107. člena

zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za župana Občine
Kuzma izvoljen Jožef Škalič, roj. 17. 12. 1963, stanujoč na
Gornjih Slavečih 16, ki je dobil večino veljavnih glasov.

Št. 65/98
Kuzma, dne 25. novembra 1998.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Kuzma
Banič Milan, dipl. prav. l. r.

4233. Poročilo o izidu volitev župana Občine Grad

P O R O Č I L O
o izidu volitev župana Občine Grad

Občinska volilna komisija občine Grad je na seji dne
25. novembra 1998 na podlagi zapisnikov o delu volilnih
odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve župana
Občine Grad na volitvah 22. novembra 1998, ugotovila
rezultate glasovanja ter izid volitev za župana Občine Grad.

I
1. Na volitvah 22. novembra 1998 je imelo pravico

glasovati 2082 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 1424 volivcev ali 68,40% od

vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:
a) 1418 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem ime-

niku,
b) 6 volivcev glasovalo po pošti.
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II
Za volitve župana občine je bilo oddanih 1424 glasov-

nic, od katerih je bilo 1408 veljavnih.
Ker so bile prazne oziroma ni bilo mogoče ugotoviti

volje volivca, ker sta bila obkrožena dva ali več kandidatov,
je bilo 16 glasovnic neveljavnih. Posamezni kandidati so
dobili naslednje število glasov:

1. Ludvik Kočar 458 glasov ali 32,53%
2. Anton Rac  30 glasov ali 2,13%
3. Daniel Kalamar 920 glasov ali 65,34%

III
Občinska volilna komisija je na podlagi 107. člena

zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za župana Občine
Grad izvoljen:

1. Daniel Kalamar, roj. 14. 7. 1959, stanujoč Grad
186/b, ki je dobil večino veljavnih glasov.

Št. 26/98
Grad, dne 25. novembra 1998.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Grad
Štrtak Kovač Marjana, dipl. prav. l. r.

4234. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta
občine Grad

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Občinskega sveta

občine Grad

Občinska volilna komisija občine Grad je na seji dne
25. novembra 1998 na podlagi zapisnikov o delu volilnih
odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve članov
Občinskega sveta občine Grad na volitvah 22. novembra
1998, ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za člane
Občinskega sveta občine Grad.

I
1. Na volitvah 22. novembra 1998 je imelo pravico

glasovati 2082 volivcev.
V sedmih volilnih enotah je skupaj glasovalo 1424

volivcev in sicer:
a) v 1. Volilni enoti je glasovalo 439 volivcev, od tega

veljavnih 435, neveljavne 4 glasovnice;
b) v 2. Volilni enoti je glasovalo 216 volivcev, od tega

veljavnih 215, neveljavna 1 glasovnica;
c) v 3. Volilni enoti je glasovalo 278 volivcev, od tega

veljavnih 273, neveljavnih 5 glasovnic;
d) v 4. Volilni enoti je glasovalo 102 volivca, od tega

veljavnih 101, neveljavna 1 glasovnica,
e) v 5. Volilni enoti je glasovalo 97 volivcev, od tega

veljavnih 95, neveljavni 2 glasovnici,
f) v 6. Volilni enoti je glasovalo 156 volivcev, od tega

veljavnih 156, neveljavnih 0 glasovnic,
g) v 7. Volilni enoti je glasovalo 136 volivcev, od tega

veljavnih 133, neveljavne 3 glasovnice.

II

1. volilna enota:
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Igor Šuša  50 glasov ali 11,49%
2. Ivan Bauer  68 glasov ali 15,63%
3. Marjan Kovač 190 glasov ali 43,68%
4. Elizabeta Klement 169 glasov ali 38,85%
5. Alojz Ficko 111 glasov ali 25,52%
6. Jožefa Bačič  58 glasov ali 13.33%
7. Vojko Mecilošek 143 glasov ali 32,87%
8. Kristina Marič  72 glasov ali 16,55%
9. Marjeta Juhnov  24 glasov ali 5,52%
10. Željko Tot  53 glasov ali 12,18%
11. Marjan Klement  84 glasov ali 19,31%
12. Štefan Bunderla 117 glasov ali 26,90%
13. Slobodan Pezer  81 glasov ali 18,62%

Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. Marjan Kovač, roj. 1. 8. 1962, Grad 147
2. Elizabeta Klement, roj. 15. 5. 1943, Grad 172/b
3. Vojko Mecilošek, roj. 26. 7. 1961, Grad 172/a

2. volilna enota:
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Franc Šalamon 87 glasov ali 40,47%
2. Evgen Škodnik 88 glasov ali 40,93%
3. Evgen Skledar 86 glasov ali 40,00%
4. Franc Solar 85 glasov ali 39,53%
5. Roman Forjanič 20 glasov ali 9,30%

Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
1. Franc Šalamon, roj. 6. 7. 1947, Dolnji Slaveči 82
2. Evgen Škodnik, roj. 31. 7. 1963, Dolnji Slaveči 1

3. volilna enota:
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Franc Grah  30 glasov ali 10,99%
2. Marjan Gyergyek  80 glasov ali 29,30%
3. Edvard Gomboc  63 glasov ali 23,08%
4. Štefan Bernjak 149 glasov ali 54,58%
5. Janez Kerec 133 glasov ali 48,72%

Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
1. Štefan Bernjak, roj. 9. 10. 1959, Vidonci 81
2. Janez Kerec, roj. 25. 12. 1965, Vidonci 97

4. volilna enota:
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Štefan Gjergjek 16 glasov ali 15,84%
2. Franc Dervarič 77 glasov ali 76,24%
3. Viktor Coer  8 glasov ali 7,92%

Izvoljen je bil naslednji kandidat:
1. Franc Dervarič, roj. 11. 9. 1951, Kovačevci 23

5. volilna enota:
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Stanislav Kerec 50 glasov ali 52,63%
2. Silvester Dervarič 40 glasov ali 42,11%
3. Štefanija Bohar  5 glasov ali 5,26%

Izvoljen je bil naslednji kandidat:
1. Stanislav Kerec, roj. 5. 12. 1964, Kruplivnik 82
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6. volilna enota:
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Ciril Kuhar 22 glasov ali 14,10%
2. Marjanca Ferko 49 glasov ali 31,41%
3. Janko Kikec 47 glasov ali 30,13%
4. Janez Zrim 38 glasov ali 24,36%

Izvoljen je bil naslednji kandidat:
1. Marjanca Ferko, roj. 26. 10. 1972, Motovilci 23

7. volilna enota:
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Štefanija Fujs  21 glasov ali 15,79%
2. Jožef Sever  100 glasov ali 75,19%
3. Jožef Ficko  12 glasov ali 9,02%

Izvoljen je bil naslednji kandidat:
1. Jožef Sever, roj. 29. 1. 1957, Radovci 8.

Št. 25/98
Grad, dne 25. novembra 1998.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Grad
Štrtak Kovač Marjana, dipl. prav. l. r.

LJUTOMER

4235. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta
občine Ljutomer

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Občinskega sveta občine

Ljutomer

Občinska volilna komisija Ljutomer je na seji, dne
24. 11. 1998 ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve
članov Občinskega sveta občine Ljutomer:

I
Posamezne liste kandidatov so skupno v Občini Ljuto-

mer dobile naslednje število glasov:

Glasov % gl. Št. Ime liste

335  6,3  1 ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH
DEMOKRATOV, ZLSD

 103  2,0  2 LISTA NEODVISNIH KS CEZAN-
JEVCI

1156 21,9  3 LIBERALNA DEMOKRACIJA
SLOVENIJE, LDS

 76  1,4  4 STANISLAV SIMONIČ
 702 13,3  5 DEMOKRATIČNA STRANKA

UPOKOJENCEV SLOVENIJE,
DESUS

 368  7,0  6 ZELENI SLOVENIJE, ZELENI
 239  4,5  7 NEODVISNA LISTA OBČANOV

KS STROČJA VAS
 610 11,5  8 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA,

SLS
 626 11,9  9 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

SLOVENIJE, SDS
 655 12,4 10 SLOVENSKI KRŠČANSKI

DEMOKRATI, SKD
 317  6,0 11 NESTRANKARSKA LISTA PRLEKI-

JE 2000
 95  1,8 12 SLOVENSKA NACIONALNA

STRANKA, SNS
5282 SKUPAJ

II
Na podlagi 15. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni

list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98)
je bilo v vseh volilnih enotah skupaj listam kandidatov direkt-
no podeljeno 6 mandatov.

Po posameznih volilnih enotah pa so listam kandidatov
glede na dobljeno število glasov in izračunan volilni količnik
v volilni enoti pripadli naslednji mandati in bili skladno s 84.
členom zakona o lokalnih volitvah izvoljeni naslednji kandi-
dati:

VOLILNA ENOTA 1
Volilni količnik 232.666667

Glasov % glasov Mandati % ostanka Št. Ime liste

157  7,5 0 67,5 1 ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD
430 20,5 1 84,8 3 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS

Izvoljena je: DARJA ODAR, roj. 25. 9. 1952; naslov: Kidričeva 47, Ljutomer
278 13,3 1 19,5 5 DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, DESUS

Izvoljena je: MARIJA GJERKEŠ DUGONIK, roj. 26. 3. 1941; naslov:
Aškerčeva 1, Ljutomer

166  7,9 0 71,3 6 ZELENI SLOVENIJE, ZELENI
199  9,5 0 85,5 8 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
278 13,3 1 19,5 9 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SDS

Izvoljen je: MAKSIMILJAN GOŠNJAK, roj. 28. 2. 1958; naslov: Ormoška c. 6,
Ljutomer

225 10,7 0 96,7 10 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI, SKD
317 15,1 1 36,2 11 NESTRANKARSKA LISTA PRLEKIJE 2000

Izvoljen je: FRANC ŠTRAKL, roj. 11. 2. 1937; naslov: Volkmerjeva 4, Ljutomer
44  2,1 0 18,9 12 SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA, SNS
2094  4 SKUPAJ
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VOLILNA ENOTA 2
Volilni količnik 298.142857

Glasov % glasov Mandati % ostanka Št. Ime liste

133  6,4 0 44,6 1 ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD
554 26,5 1 85,8 3 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS

Izvoljen je: BRANKO NOVAK, roj. 10. 8. 1959; naslov: Radomerje 25, Ljutomer
289 13,8 0 96,9 5 DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, DESUS
153  7,3 0 51,3 6 ZELENI SLOVENIJE, ZELENI
239 11,5 0 80,2 7 NEODVISNA LISTA OBČANOV KS STROČJA VAS
262 12,6 0 87,9 8 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
223 10,7 0 74,8 9 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SDS
183  8,8 0 61,4 10 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI, SKD
51  2,4 0 17,1 12 SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA, SNS
2087 1 SKUPAJ

VOLILNA ENOTA 3
volilni količnik 220.200000

Glasov % glasov Mandati % ostanka Št. Ime liste

45  4,1 0 20,4 1 ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD
103  9,4 0 46,8 2 LISTA NEODVISNIH KS CEZANJEVCI
172 15,6 0 78,1 3 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
76  6,9 0 34,5 4 STANISLAV SIMONIČ
135 12,3 0 61,3 5 DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, DESUS
49  4,5 0 22,3 6 ZELENI SLOVENIJE, ZELENI
149 13,5 0 67,7 8 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
125 11,4 0 56,8 9 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SDS
247 22,4 1 12,2 10 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI, SKD

Izvoljen je: VILJEM VAJDA, roj. 30. 5. 1942; naslov: Kuršinci 60, Mala Nedelja
1101 1 SKUPAJ

III
V skladu s 16. členom zakona o lokalnih volitvah se preostalih 15 mandatov, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah,

razdeli na ravni občine na podlagi seštevkov glasov, oddanih za istoimenske liste v vseh treh volilnih enotah.
Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh treh volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 26

(d’Hondtov sistem), je zaporedje najvišjih 26 količnikov naslednje:

Zap. Količnik Li Ime liste
št.

1 1156,00 3 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
2 702,00 5 DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV, DESUS
3 655,00 10 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI, SKD
4 626,00 9 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SDS
5 610,00 8 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
6 578,00 3 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
7 385,33 3 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
8 368,00 6 ZELENI SLOVENIJE, ZELENI
9 351,00 5 DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV, DESUS
10 335,00 1 ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
11 327,50 10 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI, SKD
12 313,00 9 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SDS
13 305,00 8 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
14 289,00 3 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
15 234,00 5 DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV, DESUS
16 231,20 3 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
17 218,33 10 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI, SKD
18 208,67 9 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SDS
19 203,33 8 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
20 192,67 3 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
21 184,00 6 ZELENI SLOVENIJE, ZELENI
22 175,50 5 DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV, DESUS
23 167,50 1 ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD
24 165,14 3 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
25 163,75 10 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI, SKD
26 156,50 9 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SDS
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Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni Občine Ljutomer dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika med
številom mandatov izračunanih po prej navedenem sistemu in številom mandatov, ki so jih istoimenske liste že dobile v
volilnih enotah.

Ti mandati se dodelijo listam v tistih volilnih enotah, ki imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni
enoti.

Na ta način so dobile mandate še naslednje liste po posameznih volilnih enotah in bili izvoljeni kandidati na teh listah:

Ime liste Volilna Izvoljen je:
enota (ime, priimek, roj., bivališče)

8 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS 2 JANEZ PUŠENJAK, roj. 6. 11. 1942; naslov: Radomer-
je 12, Ljutomer

3 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS 2 JANEZ ŽABOTA, roj. 7. 8. 1958; naslov: Pristava 6,
Ljutomer

6 ZELENI SLOVENIJE, ZELENI 1 RAJKO MLINARIČ, roj. 18. 8. 1955; naslov: Kidričeva
46, Ljutomer

5 DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV 2 MARTIN FRANK, roj. 27. 10. 1924;
SLOVENIJE, DESUS Naslov: Slamnjak 33, Ljutomer
1 ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD 1 JOŽEF ŠUMAK, roj. 14. 2. 1937

Naslov: Cankarjeva 4, Ljutomer
10 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI, SKD 1 MIRA REBERNIK ŽIŽEK, roj. 7. 5. 1961

Naslov: Postružnikova 10, Ljutomer
9 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SDS 2 SREČKO PAVLIČIČ, roj. 16. 10. 1958

Naslov: Pristava 4 a, Ljutomer
8 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS 1 MIROSLAV STERŽAJ, roj. 28. 2. 1933

Naslov: Prešernova 19 a, Ljutomer
3 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS 1 JOŽEF PEČNIK, roj. 2. 8. 1954

Naslov: Ptujska cesta 5, Ljutomer
5 DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV 3 MIRKO LEBARIČ, roj. 22. 9. 1929
SLOVENIJE, DESUS Naslov: Precetinci 32, Mala Nedelja
3 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS 3 NADA TOMANIČ, roj. 21. 12. 1954

Naslov: Radoslavci 15, Mala Nedelja
10 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI, SKD 2 VIDA KOZAR, roj. 10. 3. 1953

Naslov: Pristava 25a, Ljutomer
9 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SDS 3 LUDVIK FILIPIČ, roj. 24. 7. 1951

Naslov: Bodislavci 51, Mala Nedelja
8 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS 3 FRANC STAJNKO, roj. 20. 11. 1949

Naslov: Vogričevci 6, Ljutomer
3 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS 2 ANTON MARINIČ, roj. 8. 8. 1948

Naslov: Cven 11a, Ljutomer

IV
Člani Občinskega sveta občine Ljutomer, izvoljeni na volitvah 22. novembra 1998 so:

Vol.
en. Ime in priimek Ime liste

1. JOŽEF ŠUMAK 1 ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH
DEMOKRATOV, ZLSD

1 Darja ODAR 3 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
1 Jožef PEČNIK 3 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
1 Marija GJERKEŠ DUGONIK 5 DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, DESUS
1 Rajko MLINARIČ 6 ZELENI SLOVENIJE, ZELENI
1 Miroslav STERŽAJ 8 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
1 Maksimiljan GOŠNJAK 9 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SDS
1 Mira REBERNIK ŽIŽEK 10 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI, SKD
1 Franc ŠTRAKL 11 NESTRANKARSKA LISTA PRLEKIJE 2000
2 Branko NOVAK 3 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
2 Janez ŽABOTA 3 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
2 Anton MARINIČ 3 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
2 Martin FRANK 5 DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, DESUS
2 Janez PUŠENJAK 8 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
2 Srečko PAVLIČIČ 9 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SDS
2 Vida KOZAR 10 SLOVENSKI KRŠČANSKI  DEMOKRATI, SKD
3 Nada TOMANIČ 3 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
3 Mirko LEBARIČ 5 DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV, DESUS
3 Franc STAJNKO 8 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
3 Ludvik FILIPIČ 9 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SDS
3 Viljem VAJDA 10 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI, SKD
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Število preferenčnih glasov ni vplivalo na zaporedje
kandidatov na posameznih listah.

Št. 006-07-7/98 - 2863
Ljutomer, dne 24. novembra 1998.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Ljutomer
Oton Nemec l. r.

Člani:
Valentin Odar l. r.
Zdenka Štampar l. r.
Ivo Šumak l. r.
Anton Žinko l. r.
Roman Markrab l. r.

LOŠKI POTOK

4236. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Loški Potok za leto 1998

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94) in 18. člena statuta Občine Loški Potok (Uradni
list RS, št. 32/95) je Občinski svet občine Loški Potok na
seji dne 18. 11. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine

Loški Potok za leto 1998

1. člen
Prvi odstavek 2. člena odloka o proračunu Občine

Loški Potok za leto 1998 (Uradni list RS, št. 31/98) se
spremeni tako, da glasi:

Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 1998
znašajo 199,744.000 SIT.

2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS, uporablja pa se za leto 1998.

Št. 405-02/98-1
Loški Potok, dne 19. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Loški Potok
Peter Rus, dr. med. l. r.

MEDVODE

4237. Odlok o določitvi višine turistične takse

Na podlagi 23. člena zakona o pospeševanju turizma
(Uradni list RS, št. 57/98) ter 17. člena statuta Občine
Medvode (Uradni list RS, št. 34/95 in 47/95) je Občinski
svet občine Medvode na 44. seji dne 10. 11. 1998 sprejel

O D L O K
o določitvi višine turistične takse

1. člen
S tem odlokom se določa višina turistične takse, ki jo

plačujejo turisti vsak dan bivanja v registriranih prenočitvenih
objektih na območju Občine Medvode.

Turistična taksa se plača za bivanje v hotelih, motelih,
pensionih, gostilnah s prenočišči, kampih, apartmajih, kme-
tijah z nastanitvijo, stanovanjih ali hišah sobodajalcev.

2. člen
Višina turistične takse za vsak dan bivanja v hotelih,

motelih, pensionih, kampih, gostilnah s prenočišči, apart-
majih, kmetijah z nastanitvijo je 11 točk.

Višina turistične takse za vsak dan bivanja v stanovanjih
ali hišah sobodajalcev je 5 točk.

3. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka za območje Občine

Medvode preneha veljati odlok o krajevni turistični taksi na
območju mesta Ljubljane (Uradni list RS, št. 32/91).

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

nem listu RS.

Št. 3004/98
Medvode, dne 10. novembra 1998.

Podpredsednik
Občinskega sveta
občine Medvode

Roman Tehovnik l. r.

4238. Statutarni sklep o ustanovitvi krajevnih in vaških
skupnosti, določitvi njihovih imen, območij in
nalog ter načina financiranja

Na podlagi 18. in 19. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/94, 6/94 – odločba US, 45/94
– odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95
– obvezna razlaga 19. člena, 73/95 – odločba US, 9/96 –
odločba US, 39/96 – odločba US, 44/96 – odločba US,
26/97, 70/97, 10/98) in 4. ter 17. člena statuta Občine
Medvode (Uradni list RS, št. 34/95 in 47/95) je Občinski
svet občine Medvode na 44. seji dne 10. 11. 1998 sprejel

S T A T U T A R N I   S K L E P
o ustanovitvi krajevnih in vaških skupnosti,
določitvi njihovih imen, območij in nalog ter

načina financiranja

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem sklepom se:
– ustanovijo krajevne skupnosti,
– ustanovijo vaške skupnosti,
– določijo imena krajevnih in vaških skupnosti,
– določi njihovo območje,
– določijo naloge,
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– določijo osnove za organiziranost in delovanje orga-
nov krajevnih skupnosti,

– določi način financiranja,
– določi število članov svetov krajevnih skupnosti in

število članov vaških odborov.

II. USTANOVITEV KRAJEVNIH IN VAŠKIH SKUPNOSTI,
DOLOČITEV NJIHOVEGA IMENA TER OBMOČJA

2. člen
Krajevne in vaške skupnosti se organizirajo po terito-

rialnem principu, v interesu prebivalcev določenih naselij, ki
predstavljajo zaokrožena prostorska območja delov občine
in na podlagi izvedenih zborov občanov.

3. člen
V Občini Medvode se ustanovijo krajevne skupnosti z

naslednjimi imeni:
– Krajevna skupnost Medvode – center,
– Krajevna skupnost Preska,
– Krajevna skupnost Pirniče,
– Krajevna skupnost Smlednik,
– Krajevna skupnosti Senica,
– Krajevna skupnost Sora,
– Krajevna skupnost Vaše Goričane,
– Krajevna skupnost Zbilje,
– Krajevna skupnost Seničica-Golo brdo,
– Krajevna skupnost Katarina,
– Krajevna skupnost Trnovec.

4. člen
V Občini Medvode se ustanovita vaški skupnosti z ime-

noma:
– Vaška skupnost Studenčice,
– Vaška skupnost Tehovec.

5. člen
Krajevne skupnosti obsegajo naslednja naselja:
Krajevna skupnost Medvode – center obsega naselje

Medvode – centralni del (Medvode in Svetje)
Krajevna skupnost Pirniče obsega naselja:
– Verje,
– Zgornje Pirniče.
– Spodnje Pirniče,
– Vikrče,
– Zavrh pod Šmarno Goro.
Krajevna skupnost Preska obsega naselja:
– Medvode del (Preska)
– Žlebe.
Krajevna skupnost Senica obsega naselja:
– Spodnja Senica,
– Zgornja Senica,
– Ladja.
Krajevna skupnost Smlednik obsega naselja:
– Smlednik,
– Valburga,
– Hraše,
– Dragočajna,
– Moše.
Krajevna skupnost Sora obsega naselja:
– Sora,
– Rakovnik,
– Dol,
– Osolnik.
Krajevna skupnost Katarina obsega naselja:

– Topol pri Medvodah.
– Brezovica pri Medvodah,
– Belo.
Krajevna skupnost Vaše – Goričane obsega naselji:
– Vaše,
– Goričane.
Krajevna skupnost Zbilje obsega naselje Zbilje.
Krajevna skupnost Seničica – Golo brdo obsega na-

selji:
– Seničica,
– Golo brdo.
Krajevna skupnost Trnovec obsega naselji:
– Trnovec,
– Setnica.
Meje med krajevnimi skupnostmi se v skladu z geodet-

skimi podatki o mejah naselij določijo v statutih krajevnih
skupnosti.

6. člen
Vaške skupnosti obsegajo naslednja naselja:
Vaška skupnost Studenčice obsega naselje Studenčice.
Vaška skupnost Tehovec obsega naselje Tehovec.

III. NALOGE KRAJEVNE IN VAŠKE SKUPNOSTI

7. člen
Krajevna skupnosti so pravne osebe.

8. člen
Vaške skupnosti niso pravne osebe.

9. člen
Krajevna skupnost opravlja naloge:
– ki jih opravlja samostojno v svojem imenu in za svoj

račun,
– ki jih opravlja iz prenesene pristojnosti, v imenu in za

račun občine.
Krajevna skupnost samostojno in za svoj račun opravlja

naslednje naloge:
– upravlja premoženje, ki je v lasti krajevnih skupnosti,
– opravlja naloge, ki jih v skladu z zakonodajo določijo

v statutu krajevne skupnosti.

10. člen
Krajevna ali vaška skupnost opravljata naslednje nalo-

ge iz prenesene pristojnosti:
1. na komunalnem področju:
– vzdržuje vaške in nekategorizirane ceste in poti,
– vzdržuje vaške vodovode,
– vzdržuje komunalne objekte in naprave, ki so v pri-

stojnosti KS,
– izvaja zimsko službo na vaških in nekategoriziranih

cestah in poteh,
– sodeluje v postopkih za adaptacije in rekonstrukcije

vaških in nekategoriziranih cest ter postopkih pri izgradnji
druge komunalne infrastrukture,

– sodeluje pri pridobivanju soglasij za rekonstrukcije in
širitve vseh javnih cest v krajevni ali vaški skupnosti,

– upravlja s pokopališči,
– ureja zelenice in otroška igrišča,
– spremlja celotno komunalno problematiko na svojem

območju ter daje pobude in predloge občinskim organom,
– opravlja druge naloge na tem področju.
2. na področju varstva okolja in urbanističnega načrto-

vanja:
– organizira javno obravnavo urbanističnih dokumentov,
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– sodeluje pri zbiranju pobud za sprejem in spremem-
bo urbanističnih dokumentov,

– skrbi za varstvo naravnega okolja, tako da opozarja
na dejavnost onesnaževalcev,

– skrbi za preprečevanje nastajanja divjih odlagališč in
za njihovo sanacijo.

3. na področju socialnega varstva:
– sodeluje pri spremljanju socialne problematike na

svojem območju,
– sodeluje pri organizaciji socialno-varstvenih storitev.
4. na področju zaščite in reševanja:
– v sodelovanju z občinskimi organi:
– izvaja posamezne naloge na področju zaščite in re-

ševanja občanov,
– izvaja naloge skupnega pomena za varstvo pred na-

ravnimi in drugimi nesrečami.
5. sodeluje pri izvedbi volitev v državne organe, organe

lokalnih skupnosti in izvedbi referendumov.

11. člen
Naloge iz prejšnjega člena se krajevnim in vaškim skup-

nostim financirajo iz občinskega proračuna.
Kriterije za financiranje krajevnih in vaških skupnosti

določi občinski svet z odlokom.

IV. ORGANI KRAJEVNIH IN VAŠKIH SKUPNOSTI

12. člen
Organi krajevne skupnosti so svet krajevne skupnosti,

nadzorni odbor in volilna komisija krajevne skupnosti.
Svet krajevne skupnosti se voli na neposrednih, tajnih

volitvah.
Nadzorni odbor in volilno komisijo krajevne skupnosti

imenuje svet krajevne skupnosti.
Organi krajevne skupnosti se volijo oziroma imenujejo

za štiri leta.

13. člen
Organ vaške skupnosti je vaški odbor.
Vaški odbor imenujejo oziroma izvolijo prebivalci z volil-

no pravico in stalnim prebivališčem na območju vaške skup-
nosti na zboru krajanov.

Vaški odbor sestavlja 3 do 5 članov.
Vaški odbor izmed sebe izvoli predsednika in podpred-

sednika za dobo štirih let.

14. člen
Delo organov krajevnih in vaških skupnosti je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti, z

navzočnostjo krajanov na sejah, ter z obveščanjem občin-
skega sveta in župana o sprejetih odločitvah.

Svet krajevne skupnosti

15. člen
Svet krajevne skupnosti je najvišji organ odločanja v

krajevni skupnosti.
Svet krajevne skupnosti ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut krajevne skupnosti,
– sprejema letni finančni načrt in zaključni račun kra-

jevne skupnosti,
– sprejema letni program dela krajevne skupnosti,
– sprejema posamezne odločitve, ki se nanašajo na ure-

sničevanje pristojnosti in reševanje zadev v krajevni skupnosti,

– imenuje predsednike in člane delovnih teles,
– sodeluje z občinskimi organi pri izvrševanju nalog na

območju krajevne skupnosti,
– določa število članov sveta in drugih organov,
– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon ali statut

krajevne skupnosti.
Svet krajevne skupnosti odloča tudi o zadevah v okviru

nalog, ki mu jih poveri občinski svet ali župan.
Svet krajevne skupnosti je dolžan poročati o svojem

delu občinskemu svetu, županu in zboru občanov najmanj
enkrat letno.

16. člen
Svet krajevne skupnosti ima predsednika in enega ali

več podpredsednikov, ki se izvolijo izmed članov sveta kra-
jevne skupnosti.

Nadzorni odbor

17. člen
Nadzorni odbor:
– nadzoruje upravljanje in razpolaganje s premoženjem

krajevne skupnosti,
– nadzoruje namenskost in smotrnost uporabe sred-

stev,
– nadzoruje finančno poslovanje krajevne skupnosti,
– poroča občinskemu svetu najmanj enkrat letno.

Volilna komisija

18. člen
Volilna komisija:
– opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z

volitvami,
– ugotavlja izid glasovanja.

Odbor vaške skupnosti

19. člen
Vaški odbor odloča o zadevah v okviru nalog, ki mu jih

poveri občinski svet oziroma župan ter sprejema letni pro-
gram dela vaške skupnosti.

V. NEPOSREDNE OBLIKE ODLOČANJA

20. člen
Neposredne oblike odločanja krajanov v lokalnih zade-

vah so:
– zbor krajanov,
– referendum.

21. člen
Zbor krajanov se lahko skliče za celotno območje kra-

jevne ali vaške skupnosti ali za njen posamezni del.
Zbor krajanov skliče predsednik sveta ali vaškega od-

bora:
– na lastno pobudo,
– na zahtevo sveta krajevne skupnosti ali vaškega od-

bora,
– na zahtevo najmanj 5% volilcev v krajevni ali vaški

skupnosti.
Če se zahteva za sklic zbora volilcev nanaša na posa-

mezen del krajevne skupnosti, se ta skliče na zahtevo naj-
manj 5% volilcev tega dela.
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22. člen
Zbor krajanov razpravlja in daje mnenja:
– o spremembi statuta krajevne skupnosti,
– o lokalni problematiki,
– o spremembah območja krajevne ali vaške skup-

nosti,
– o drugih zadevah, ki se določijo s statutom krajevnih

skupnosti.

VI. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE KRAJEVNIH IN
VAŠKIH SKUPNOSTI

23. člen
Premoženje krajevne skupnosti predstavljajo nepremič-

nine in premičnine, denarna sredstva in pravice.
Krajevna skupnost mora s premoženjem gospodariti

kot dober gospodar.

24. člen
Krajevna ali vaška skupnost se financira iz lastnih virov,

sredstev občinskega proračuna, prostovoljnih namenskih
sredstev pravnih in fizičnih oseb ter z zadolžitvami v skladu z
zakonom.

Krajevna skupnost se sme zadolževati le s soglasjem
občinskega sveta.

25. člen
Prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja

so zajeti v letnem finančnem načrtu.
Za izvrševanje finančnega načrta je odgovoren pred-

sednik sveta krajevne skupnosti.

26. člen
Vaška skupnost nima premoženja.
V primeru, da vaška skupnost pridobi premoženje, se

ga evidentira v knjigah premoženja Občine Medvode.
Odtujitev evidentiranega premoženja, ki je vknjiženo na

Občino Medvode, je možna le z dvetretjinskim soglasjem
vaškega odbora.

27. člen
Sredstva za delovanje vaške skupnosti, ki so vključena

v proračun Občine Medvode, se koristijo po predhodnem
pisnem soglasju predsednika vaškega odbora, ki ga le-ta
poda županu.

VII. VOLITVE ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI

28. člen
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti ter za vsa

volilna opravila v zvezi z volitvami se smiselno uporabljajo
določbe zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93,
7/94, 33/94 in 70/95).

Člane sveta krajevne skupnosti se voli po večinskem
načelu.

Območje posamezne krajevne skupnosti je lahko ena
volilna enota ali razdeljeno na več volilnih enot.

Če je območje krajevne skupnosti razdeljeno na več
naselij, se za vsako naselje oblikuje svoja volilna enota.

Mandat izvoljenim članom sveta krajevnih skupnosti
traja 4 leta.

Volitve v svete krajevnih skupnosti razpiše župan v skla-
du z določbami zakona o lokalnih volitvah.

VIII. VOLITVE VAŠKIH ODBOROV

29. člen
Člane vaškega odbora imenujejooziroma izvolijo in raz-

rešujejo na svojih zborih prebivalci z volilno pravico in stal-
nim prebivališčem na območju vaške skupnosti.

Vaški odbor odgovarja neposredno prebivalcem vaške
skupnosti.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

30. člen
Za prve volitve v svete krajevnih skupnosti se določi

naslednje število članov sveta krajevne skupnosti:
– Krajevna skupnost Medvode devet članov sveta,
– Krajevna skupnost Pirniče devet članov sveta,
– Krajevna skupnost Preska osem članov sveta.
– Krajevna skupnosti Senica devet članov sveta,
– Krajevna skupnost Smlednik devet članov sveta,
– Krajevna skupnost Sora sedem članov sveta,
– Krajevna skupnost Katarina pet članov sveta,
– Krajevna skupnost Vaše Goričane sedem članov sveta,
– Krajevna skupnost Zbilje pet članov sveta,
– Krajevna skupnost Seničica – Golo brdo pet članov

sveta,
– Krajevna skupnost Trnovec pet članov sveta.

31. člen
Odbor vaške skupnosti Studenčice ima pet članov.
Odbor vaške skupnosti Tehovec ima tri člane.

32. člen
Župan Občine Medvode najkasneje v roku 6 mesecev

razpiše volitve v krajevne skupnosti.
V Krajevni skupnosti Medvode se najkasneje v roku 4

mesecev skladno z zakonom o referendumu ugotovi more-
bitni interes drugačne členitve Krajevne skupnosti Medvo-
de, oziroma povsod tam, kjer je bil izražen tak interes.

33. člen
Ta statutarni sklep začne veljati petnajsti dan po objavi

v Uradnem listu RS.

Št. 3066/98
Medvode, dne 10. novembra 1998.

Podpredsednik
Občinskega sveta
občine Medvode

Roman Tehovnik l. r.

4239. Poročilo o izidu splošnih volitev za župana v
Občini Medvode

P O R O Č I L O
o izidu splošnih volitev za župana v Občini

Medvode

Občinska volilna komisija je na seji, dne 23. 11. 1998,
na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju
izida glasovanja za župana Občine Medvode na volitvah
22. novembra 1998 ugotovila:
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1. Na volitvah dne 22. 11. 1998 je imelo pravico gla-
sovati 10709 volivcev.

2. Glasovalo je skupaj 6893 volivcev ali 64,37% vseh
volivcev, ki so imeli pravico glasovati; od tega 6884 na
voliščih in 9 po pošti.

3. Oddanih je bilo 6893 glasovnic, od tega je bilo
veljavnih 6706 in 187 neveljavnih.

4. Posamezni kandidati so dobili naslednje število gla-
sov:

a) Stanislav Žagar, roj. 19. 10. 1957, Barletova 7,
Medvode – 4389 glasov ali 65,45% glasov oddanih na
veljavnih glasovnicah;

b) Matija Kavčič, roj. 5. 8. 1939, Gorenjska c. 3,
Medvode – 102 glasova ali 1,52% glasov oddanih na veljav-
nih glasovnicah;

c) Roman Lavtar, roj. 22. 10. 1961, Rakovnik 120 –
336 glasov ali 5,01% glasov oddanih na veljavnih glasovni-
cah;

č) Mitja Ljubeljšek, roj. 16. 2. 1941, Verje 23d – 1601
glas ali 23,87% glasov oddanih na veljavnih glasovnicah;

d) Mišo Korošec, roj. 25. 1. 1942, Zbilje 47 – 73
glasov ali 1,09% glasov oddanih na veljavnih glasovni-
cah;

e) Igor Lukšič, roj. 3.  12. 1961, Goričane 84 –
205 glasov ali 3,06% glasov oddanih na veljavnih glasov-
nicah.

5. Komisija ugotavlja, da je za župana Občine Medvo-
de izvoljen:

Stanislav Žagar, roj. 19. 10. 1957, Barletova 7, Med-
vode, ki je dobil večino glasov, oddanih na veljavnih glasov-
nicah.

Št. 3119/98
Medvode, dne 23. novembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Medvode
Nina Betetto, dipl. jur. l. r.

4240. Poročilo o izidu splošnih volitev za člane
občinskega sveta v Občini Medvode

P O R O Č I L O
o izidu splošnih volitev za člane občinskega

sveta v Občini Medvode

Občinska volilna komisija je na sejah, dne 23. in
25. novembra 1998, na podlagi zapisnikov o delu volilnih
odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za Občinski svet
občine Medvode na volitvah dne 22. novembra 1998, ugo-
tovila:

I
1. Na volitvah je imelo pravico glasovati 10709 voliv-

cev.
2. Glasovalo je 6893 volivcev ali 64,37%, ki so imeli

pravico glasovati, od tega 6884 na voliščih in 9 po pošti.
3. Oddanih je bilo 6892 glasovnic, od tega je bilo

veljavnih 6320 in 572 neveljavnih.

II
4. Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje

število glasov:

1. Demokratična stranka upokojencev
Slovenije – Desus 275

2. Zeleni Slovenije 229
3. Nestrankarska lista – za napredek

krajev Občine Medvode 1159
4. Slovenska ljudska stranka 550
5. Liberalna demokracija Slovenije 987
6. Nacionalna stranka dela  47
7. Nestrankarska lista 1 – 2 – 3 587
8. Slovenski forum  22
9. Združena lista socialnih demokratov – ZLSD 432

10. Socialdemokratska stranka Slovenije – SDS 1038
11. SKD – Slovenski krščanski demokrati 756
12. Liberalna stranka  39
13. Slovenska nacionalna stranka – SNS 199

III
5. Na podlagi 86. člena zakona o lokalnih volitvah je

pripadlo listam kandidatov
skupaj 11 mandatov. Izvoljeni so bili:
a) v 1. volilni enoti:
1. Nestrankarska lista – za napredek krajev Občine

Medvode
Izvoljena je: Vanja Debeljak, roj. 5. 9. 1958, Valburga

29c
2. Liberalna demokracija Slovenije
Izvoljen je: Aleksander Mrak, roj. 30. 10. 1959, Zg.

Pirniče 2c
3. Socialdemokratska stranka Slovenije – SDS
Izvoljen je: Mitja Ljubeljšek, roj. 16. 12. 1941, Verje

23d
4. SKD – Slovenski krščanski demokrati
Izvoljen je: Jernej Petač, roj. 24. 8. 1950, Zg. Pirniče 54
b) v 2. volilni enoti:
1. Nestrankarska lista – za napredek krajev Občine

Medvode
Izvoljen je: Leopold Knez, roj. 2. 1. 1956, Cesta na

Svetje 11, Medvode
2. Liberalna demokracija Slovenije
Izvoljen je: Peter Militarev, roj. 6. 1. 1939, Kržišnikova

4, Medvode
3. Nestrankarska lista 1 – 2 – 3
Izvoljen je: Roman Tehovnik, roj. 26. 8. 1962, Zg.

Senica 13
c) v 3. volilni enoti:
1. Nestrankarska lista – za napredek krajev Občine

Medvode
Izvoljena je: Nevenka Plešec, roj. 30. 5. 1957, Kala-

nova 21, Medvode
2. Liberalna demokracija Slovenije
Izvoljen je: Roman Lavtar, roj. 22. 10. 1961, Rakov-

nik 120
3. Socialdemokratska stranka Slovenije – SDS
Izvoljen je: Ljubomir Jamnik, roj. 27. 3. 1953, Škofje-

loška 15, Medvode
4. SKD – Slovenski krščanski demokrati
Izvoljen je: Janez Šušteršič, roj. 27. 8. 1947, Seni-

čica 1.

IV
6. Preostalih 12 mandatov se razdeli na ravni občine

(87. člen zakona o lokalnih volitvah).
7. Istoimenske liste, ki so bile vložene v dveh ali treh

volilnih enotah, so:
1. Demokratična stranka upokojencev Slovenije – De-

SUS
2. Zeleni Slovenije
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3. Nestrankarska lista – za napredek krajev Občine
Medvode

4. Slovenska ljudska stranka
5. Liberalna demokracija Slovenije
6. Nacionalna stranka dela
7. Nestrankarska lista 1 – 2 – 3
8. Slovenski forum
9. Združena lista socialnih demokratov – ZLSD
10. Socialdemokratska stranka Slovenije – SDS
11. SKD – Slovenski krščanski demokrati
12. Liberalna stranka
13. Slovenska nacionalna stranka – SNS
8. Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile isto-

imenske liste v vseh volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do
23 (D’Hontov sistem), je zaporedje največjih 23 količnikov
naslednje:

Zap.
št. Količnik Lista Ime liste

1. 1159,00  3 Nestrankarska lista – za napredek
krajev Občine Medvode

2. 1038,00 10 Socialdemokratska stranka Slovenije
– SDS

3. 987,00  5 Liberalna demokracija Slovenije
4. 756,00 11 SKD – Slovenski krščanski demokrati
5. 587,00 7 Nestrankarska lista 1-2-3
6. 579,50  3 Nestrankarska lista – za napredek

krajev Občine Medvode
7. 550,00  4 Slovenska ljudska stranka
8. 519,00 10 Socialdemokratska stranka Slovenije

– SDS
9. 493,50  5 Liberalna demokracija Slovenije

10. 432,00  9 Združena lista socialnih demokratov
– ZLSD

11. 386,33  3 Nestrankarska lista – za napredek
krajev Občine Medvode

12. 378,00 11 SKD – Slovenski krščanski demokrati
13. 346,00 10 Socialdemokratska stranka Slovenije

– SDS
14. 329,00  5 Liberalna demokracija Slovenije
15. 293,50 7 Nestrankarska lista 1-2-3
16. 289,75  3 Nestrankarska lista – za napredek

krajev Občine Medvode
17. 275,00  1 Demokratična stranka upokojencev

Slovenije – DeSUS
18. 275,00  4 Slovenska ljudska stranka
19. 259,50 10 Socialdemokratska stranka Slovenije

– SDS
20. 252,00 11 SKD – Slovenski krščanski demokrati
21. 246,75  5 Liberalna demokracija Slovenije
22. 231,80  3 Nestrankarska lista – za napredek

krajev Občine Medvode
23. 229,00  2 Zeleni Slovenije

V
9. Na podlagi količnikov pripada listam še naslednje

število mandatov:
– Nestrankarska lista – za napredek
krajev Občine Medvode 2 mandata
– Liberalna demokracija Slovenije 1 mandat
– Socialdemokratska stranka

Slovenije – SDS 2 mandata
– SKD – Slovenski krščanski demokrati 1 mandat
– Slovenska ljudska stranka 2 mandata
– Nestrankarska lista 1 – 2 – 3 1 mandat

– Demokratična stranka
upokojencev – DeSUS 1 mandat

– Zeleni Slovenije 1 mandat
– Združena lista socialnih

demokratov – ZLSD 1 mandat.

VI
10. Zaporedje največjih ostankov glasov istoimenskih

list v razmerju do količnika v volilni enoti, ki vpliva na dodeli-
tev mandatov, je naslednje:

% ostanka glasov

– Nestrankarska lista – za napredek krajev Občine Medvo-
de

3 VE 79,4
2 VE 32,7
1 VE 12,7

– Liberalna demokracija Slovenije
1 VE 30,9
3 VE 14,4
2 VE 14,3

– Socialdemokratska stranka Slovenije – SDS
2 VE 94,7
1 VE 61,4
3 VE 16,2

– SKD – Slovenski krščanski demokrati
2 VE 54,2
1 VE  8,4
3 VE  6,7

– Slovenska ljudska stranka
1 VE 79,9
3 VE 74,5
2 VE 41,8

– Nestrankarska lista 1 – 2 – 3
3 VE 55,8
1 VE 49,0
2 VE 19,9

– Demokratična stranka upokojencev – DeSUS
3 VE 36,4
1 VE 34,5
2 VE 29,0

– Zeleni Slovenije
1 VE 39,4
2 VE 24,7
3 VE 18,4

– Združena lista socialnih demokratov – ZLSD
3 VE 60,4
1 VE 48,7
2 VE 48,6

11. Volilna komisija ugotavlja za vsak volilni količnik od
zgoraj navzdol izračunan po D’Hontu, kateri listi pripada, v
kateri volilni enoti ima lista največji delež ostanka glasov in
ali je v volilni enoti še prostor, to je, da še niso razdeljeni vsi
mandati. Naslednji mandat istoimenske liste je dodeljen listi,
v tisti volilni enoti, v kateri ima naslednji največji ostanek
glasov. Če so bili v volilni enoti že razdeljeni vsi mandati, se
mandat dodeli listi v naslednji enoti, kjer ima lista največji
ostanek glasov, v razmerju do količnika v volilni enoti.

Dodatne mandate dobijo:
a) v 1. volilni enoti:
– Slovenska ljudska stranka
 Izvoljen je: Štefan Čebašek, roj. 25. 9. 1960, Verje 72
– Demokratična stranka upokojencev Slovenije – De-

SUS
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Izvoljen je: Alojz Praust, roj. 22. 6. 1941, Moše 12
– Liberalna demokracija Slovenije
Izvoljen je: Alojzij Teršan, roj. 31. 1. 1958, Valburga 42a
– Socialdemokratska stranka – SDS
Izvoljen je: Janez Barle, roj. 5. 5. 1953, Zbilje 2
b) v 2. volilni enoti:
– Socialdemokratska stranka – SDS
Izvoljen je: Anton Lah, roj. 9.  4. 1934, Ulica k studen-

cu 4, Medvode
– SKD – Slovenski krščanski demokrati
Izvoljen je: dr. Jožef Duhovnik, roj. 23. 3. 1948, Žon-

tarjeva 19, Medvode
– Nestrankarska lista – za napredek krajev občine Med-

vode
Izvoljena je: Marija Kunstelj, roj. 21. 3. 1963, Spodnja

Senica 13
– Zeleni Slovenije
Izvoljen je: Božidar Habjan, roj. 19. 4. 1950, Trampu-

ževa 4, Medvode
c) v 3. volilni enoti:
– Združena lista socaldemokratov – ZLSD
Izvoljen je: Aleksander Bartol, roj. 8.  2. 1944, Sora 4a
– Nestrankarska lista 1 – 2 – 3
Izvoljen je: Bojan Kržišnik, roj. 27. 6. 1959, Vaše 29g
– Nestrankarska lista – za napredek krajev Občine

Medvode
Izvoljena je: Vida Bališ, roj. 14. 5. 1947, Goričane 1b
– Slovenska ljudska stranka
Izvoljen je: Anton Pušar, roj. 12. 1. 1957, Trnovec 29.

Št. 3120/98
Medvode, dne 25. novembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Medvode
Nina Betetto, dipl. jur. l. r.

MEŽICA

4241. Odlok o turistični taksi v Občini Mežica

Na podlagi 23. člena zakona o pospeševanju turizma
(Uradni list RS, št. 57/98) ter 16. člena statuta Občine
Mežica (MUV, št. 7/95) na 43. seji dne 11. 11. 1998
sprejel

O D L O K
o turistični taksi v Občini Mežica

1. člen
S tem odlokom se določa višina turistične takse v Obči-

ni Mežica, ki jo plačujejo turisti za vsak dan bivanja v registri-
ranih prenočitvenih obratih od poravnanih storitev in ugod-
nosti. Turist je dolžan plačati turistično takso tudi takrat, ko
je deležen brezplačnih storitev za prenočevanje.

2. člen
Turistična taksa se določa v točkah. Vrednost točke

določa in usklajuje Vlada Republike Slovenije.
Višina turistične takse je 8 točk. Znesek turistične tak-

se se izračuna tako, da se število točk pomnoži z vrednostjo
točke.

3. člen
Zbrana turistična taksa je prihodek občine in se upo-

rablja namensko za izvajanje razvoja turistične dejavnosti v
Mežici, po usklajenem programu, ki ga pripravi občina v
soglasju s Turističnim društvom in je odgovorna za namen-
sko porabo sredstev.

4. člen
Pravne osebe, podjetniki posamezniki ter sobodajal-

ci, kmetje in društva, ki sprejemajo turiste na prenočeva-
nje morajo po določilu zakona o pospeševanju turizma
pobrano turistično takso nakazati do 25. dne v mesecu
za pretekli mesec na žiro račun Občine Mežica. Občina
Mežica je poleg pristojnega davčnega organa pristojna za
izvajanje nadzora nad pobiranjem in odvajanjem turistične
takse.

Do 25. dne v mesecu so zavezanci dolžni tudi predloži-
ti Občini Mežica in pristojnemu davčnemu organu mesečno
poročilo, iz katerega mora biti razvidno število prenočitev in
znesek turistične takse.

5. člen
Glede oprostitve plačila, način plačevanja turistične

takse in kaznovanja prekrškov ter za druga vprašanja, ki jih
ta odlok predpisuje, se uporabljajo določila zakona o pospe-
ševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98).

6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati na ob-

močju Občine Mežica odlok o krajevni turistični taksi v Obči-
ni Ravne na Koroškem (MUV,  št. 10/91).

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

nem listu RS.

Št. 333-01-1/98
Mežica, dne 11. novembra 1998.

Predsednica
Občinskega sveta

občine Mežica
mag. Vida Potočnik, dipl. ek. l. r.

4242. Poročilo o izidu volitev za župana Občine
Mežica

P O R O Č I L O
o izidu volitev za župana Občine Mežica

Občinska volilna komisija je na seji dne 23. 11. 1998
na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju
izida glasovanja za župana Občine Mežica ugotovila nasled-
nje rezultate glasovanja.

I
1. Na volitvah 22. 11. 1998 je imelo pravico voliti

3268 volilcev, ki so bili vsi vpisani v volilne imenike.
2. Skupno je glasovalo 2386 volilcev ali 73,01% vseh

volilnih upravičencev od tega:
a) 2362 na voliščih po volilnem imeniku;
b) 5 po pošti;
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c) 19 predčasno;
d) 0 s potrdilom;
3. Skupno število oddanih glasovnic je bilo 2386 od

tega 2343 veljavnih in 43 neveljavnih.
4. Posamezni kandidati so dobili naslednje število gla-

sov:
1. Jože Kreuh  298 glasov
2. Pavel Steblovnik  76 glasov
3. Janez Praper  1506 glasov
4. Franc Arbeiter  61 glasov
5. Stojan Gerdej  402 glasov

II
Občinska volilna komisija je ugotovila, da je bil v skladu

s prvim odstavkom zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS,
št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98), za
župana Občine Mežica izvoljen Janez Praper roj. 30. 10.
1949, stanujoč Celovška cesta 17, Mežica.

Županu je volilna komisija izdala potrdilo o izvolitvi.

Mežica, dne 23. novembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Mežica
Metka Steblovnik, dipl. jur. l. r.

Namestnik predsednice Emil Mori l. r.
Namestnik Karel Potočnik l. r.
Namestnica Mira Steblovnik l. r.
Članica Cvetka Žlebnik l. r.
Namestnica Božena Štrajher l. r.

4243. Poročilo o izidu volitev za Občinski svet občine
Mežica

P O R O Č I L O
o izidu volitev za Občinski svet občine Mežica

Občinska volilna komisija je na seji dne 23. 11. 1998,
na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju
izida glasovanja na volitvah v Občinski svet občine Mežica
dne 22. 11. 1998 ugotovila rezultate glasovanje ter izid
volitev v Občinski svet občine Mežica, ki šteje štirinajst
članov.

I
Na volitvah 22. 11. 1998 je imelo pravico voliti 3268

volivcev, ki so bili vpisani v volilne imenike. Skupno je glaso-
valo 2386 volivcev ali 73,01% vseh volilnih upravičencev od
tega

1 2362 na voliščih po volilnem imeniku
2 5 po pošti
3 19 predčasno
4 0 s potrdilom

II
Skupno število oddanih glasovnic je bilo 2386. Od

tega je bilo 168 neveljavnih in 2218 veljavnih.
Posamezne liste, ki so navedene po izžrebanem vrst-

nem redu, so dobile naslednje število glasov.

Zap. Ime liste Št. glasov
št.

1 Demokratična stranka upokojencev – DeSUS 122
2 Republikanci Slovenije – RES 14
3 Slovenska ljudska stranka – SLS 199
4 Anton Pratnekar in skupina volilcev 202
5 Socialdemokratska stranka Slovenije – SDS 261
6 Demokratska stranka Slovenije – DS 38
7 Združena lista socialnih demokratov – ZLSD 164
8 Slovenska nacionalna stranka – SNS 53
9 Neodvisni kandidat za napredek 214
10 Liberalna demokracija Slovenije – LDS 466
11 Slovenski krščanski demokrati – SKD 355
12 Zeleni slovenije – Zeleni 130

Skupaj glasov 2218

III
Na osnovi 14. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni

list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98)
je volilna komisija ugotovila, da pripada posameznim listam
naslednje število mandatov

Zap. Ime liste Št. mandatov
št.

1 Demokratična stranka upokojencev – DeSUS 1
2 Republikanci Slovenije – RES 0
3 Slovenska ljudska stranka – SLS 1
4 Anton Pratnekar in skupina volilcev 1
5 Socialdemokratska stranka Slovenije – SDS 2
6 demokratska stranka Slovenije – DS 0
7 Združena lista socialnih demokratov – ZLSD 1
8 Slovenska nacionalna stranka – SNS 0
9 Neodvisni kandidat za napredek 1
10 Liberalna demokracija Slovenije – LDS 3
11 Slovenski krščanski demokrati – SKD 3
12 Zeleni Slovenije – Zeleni 1

Skupaj mandatov 14

Občinska volilna komisija ugotavlja, da preferenčni gla-
sovi za posamezne kandidate niso presegli več kot polovice
glasov, oddanih za posamezne liste zato so izvoljeni kandi-
dati po vrstnem redu z list kandidatov v zaporedju 14 najviš-
jih količnikov.

Zap. Št. Št. Ime liste
št. glasov

1 466,0 10 Liberalna demokracija Slovenije – LDS
2 355,0 11 Slovenski krščanski demokrati – SKD
3 261,0 5 Socialdemokratska stranka Slovenije – SDS
4 233,0 10 Liberalna demokracija Slovenije – LDS
5 214,0 9 Neodvisni kandidat za napredek
6 202,0 4 Anton Pratnekar in skupina volilcev
7 199,0 3 Slovenska ljudska stranka – SLS
8 177,5 11 Slovenski krščanski demokrati – SKD
9 164,0 7 Združena lista socialnih demokratov – ZLSD
10 155,3 10 Liberalna demokracija Slovenije – LDS
11 130,5 5 Socialdemokratska stranka Slovenije – SDS
12 130,0 12 Zeleni Slovenije – Zeleni
13 122,0 1 Demokratična stranka upokojencev – DeSUS
14 118,3 12 Slovenski krščanski demokrati – SKD

Občinska volilna komisija ugotavlja, da so bili v skladu z
18. členom o zakona o lokalnih volitvah izvoljeni v Občinski
svet občine Mežica naslednji kandidati:
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Zap. Ime Lista Dat. Bivališče
št. rojstva

1 Stojan Gerdej Liberalna demokracija Slovenije – LDS 12. 1. 51 Stržovo 49
2 Janez Praper Slovenski krščanski demokrati – SKD 30. 10. 49 Celovška 17
3 Janko Grubelnik Socialdemokratska stranka Slovenije – SDS 21. 11. 61 Lenartova 4
4 Dušan Krebel Liberalna demokracija Slovenije – LDS 20. 1. 57 Möderndorferjeva 1
5 Jožef Škudnik Neodvisni kandidat za napredek 16. 11. 34 Mariborska cesta 9
6 Franc Klavž Anton pratnekar in skupina volilcev 18. 10. 55 Onkraj Meže 1
7 Vilijem Blatnik Slovenska ljudska stranka – SLS 22. 6. 43 Knapovška 10
8 Franjo Kocen Slovenski krščanski demokrati – SKD 8. 10. 53 Podkraj 34
9 Pavel Steblovnik Združena lista socialnih demokratov – ZLSD 22. 1. 42 Celovška 62
10 Zoran Mlakar Liberalna demokracija Slovenije – LDS 10. 5. 56 Fužinaska 14
11 Mitja Lednik Socialdemokratska stranka Slovenije – SDS 6. 6. 60 Partizanska ulica 9
12 Margareta Vinkl Zeleni slovenije – Zeleni 21. 6. 46 Podpeška 13
13 Franc Arbeiter Demokratična stranka upokojencev – DeSUS 21. 5. 28 Prežihova 7
14 Marija Praper Slovenski krščanski demokrati – SKD 22. 8. 38 Podjunska 12

Vsem izvoljenim je volilna komisija izdala potrdilo o
izvolitvi.

Mežica dne 23. novembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Mežica
Metka Steblovnik, dipl. jur. l. r.

Člani:
1. Namestnik predsednice Emil Mori l. r.
2. Namestnik Karel Potočnik l. r.
3. Namestnica Mira Steblovnik l. r.
4. Članica Cvetka Žlebnik l. r.
5. Namestnica Božena Štrajher l. r.

NOVO MESTO

4244. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prevzemu izdajateljstva revije Rast

Na podlagi 4. člena zakona o javnih glasilih (Uradni list
RS, št. 18/94), 29. člena zakona o lokalni samoupravi ter
17. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list
RS, št. 13/95, 37/95, 8/96, 23/96, 68/96 in 58/98) je
Občinski svet mestne občine Novo mesto na 40. seji dne
22. 10. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka
o prevzemu izdajateljstva revije Rast

1. člen
V 5. členu odloka o prevzemu izdajateljstva revije

Rast (Uradni list RS, št. 26/95; v nadaljevanju: odlok),
se spremeni beseda »trimesečno« z besedo »dvomeseč-
no«.

2. člen
V prvem odstavku 8. člena odloka se črtata besedi

»lahko desetčlansko«.

3. člen
Spremeni in dopolni se drugi odstavek 9. člena odloka

tako,da glasi:
»Odgovorni urednik vodi delo uredništva, z resornimi

uredniki ureja in pripravlja besedila ter sodeluje pri oblikova-
nju posamezne številke revije.«

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki glasi:
»Odgovorni urednik uredništvu predlaga resorne ured-

nike in jih lahko tudi razporeja.«

4. člen
V 11. členu se za tretjo alineo dodata novi četrta in

peta alinea, ki se glasita:
»– sprejema tarife avtorskih honorarjev,
– imenuje in razrešuje tajnika revije,«.
Dosedanja četrta alinea postane šesta alinea.

5. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem list RS in začne veljati

naslednji dan po objavi.

Št. 612-3/95-12
Novo mesto, dne 22. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.
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4245. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
določitvi javne infrastrukture na področju
kulture v Mestni občini Novo mesto

Na podlagi 29. in 63. člena zakona o uresničevanju
javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št.
75/94), 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 8/96, 23/96, 68/96
in 58/98) ter na podlagi odloka o določitvi javne infrastruk-
ture na področju kulture v Mestni občini Novo mesto (Urad-
ni list RS, št. 62/95) je Občinski svet mestne občine Novo
mesto na 40. seji dne 22. 10. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi
javne infrastrukture na področju kulture v Mestni

občini Novo mesto

1. člen
V 4. členu odloka o določitvi javne strukture na področ-

ju kulture v Mestni občini Novo mesto se doda deseta ali-
nea, ki glasi:

»Dom družbenih dejavnosti parc. št. 1919/3, poslov-
na stavba v izmeri 551 vl. št. 1641 k.o. Gorenja vas, (dvora-
na za kulturne dejavnosti) družbena lastnina, imetnik pravice
uporabe KS Šmarjeta.«

Št. 012-4/95-1
Novo mesto, dne 22. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

ODRANCI

4246. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Odranci za leto 1998

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95), 3. člena zakona
o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 14. člena
statuta Občine Odranci je Občinski svet občine Odranci na
28. redni seji dne 12. 11. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine

Odranci za leto 1998

1. člen
V odloku o proračunu Občine Odranci za leto 1998

(Uradni list RS, št. 37/98) se spremeni 3. člen tako, da
glasi:

Prihodki občinskega proračuna 137,194.000 SIT in
se razporedijo za:

– tekoče obveznosti 74,214.000 SIT
– investicijske obveznosti 62,980.000 SIT

2. člen
Ta odlok prične veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 216-28/98
Odranci, dne 12. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Odranci

Bogdan Štefan l. r.

4247. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta
občine Odranci

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Občinskega sveta občine

Odranci

Občinska volilna komisija Odranci je na seji dne
23. novembra 1998 na podlagi zapisnikov o delu volilnih
odborov volilnih enot pri ugotavljanju izida glasovanja za
volitve članov Občinskega sveta občine Odranci na lokalnih
volitvah 22. novembra 1998, ugotovila rezultate glasovanja
ter izid volitev za člane Občinskega sveta občine Odranci.

VOLILNA ENOTA 043 – Občine Odranci
Število volivcev: 429
Število oddanih gl.: 319
Število neveljavnih gl.: 5
Število veljavnih gl.: 314
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. MILAN HOZJAN 145 glasov (46,18%)
2. BRIGITA CASAR 91 glasov (28,98%)
3. JOŽEF MAUČEC 223 glasov (71,02%)
4. CIRIL KAVAŠ 196 glasov (62,42%)
5. JOŽEF CIGAN  88 glasov (28,03%)
6. IVAN ŠKAFAR 114 glasov (36,31%)
7. FRANC KAVAŠ  32 glasov (10,19%)
VOLILNA ENOTA 044 – Občine Odranci
Število volivcev: 478
Število oddanih gl.: 342
Število neveljavnih gl.: 5
Število veljavnih gl.: 337
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. STANISLAV DOMINKO 102 glasova (30,27%)
2. ŠTEFAN RADUHA  86 glasov (24,04%)
3. MARIJA SMEJ  81 glasov (24,04%)
4. MARTIN JEREBIC 129 glasov (38,28%)
5. ŠTEFAN BOGDAN  103 glasove (30,56%)
6. IVAN MARIČ 89 glasov (26,41%)
7. IVAN SMOLKO  210 glasov (62,31%)
8. IVAN KAVAŠ  82 glasov (24,33%)
9. ROMAN KAVAŠ 80 glasov (23,74%)
VOLILNA ENOTA 045 – Občine Odranci
Število volivcev: 464
Število oddanih gl.: 336
Število neveljavnih gl.: 8
Število veljavnih gl.: 328
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. CIRIL KAVAŠ 159 glasov (48,48%)
2. GORAN ŠPILAK 112 glasov (34,15%)
3. JOŽEF BOROVIČ 43 glasov (13,11%)
4. FRANC ANTOLIN 95 glasov (28,96%)
5. STANISLAV KOCIPER 39 glasov (11,89%)
6. VLADIMIR BALAŽIC  93 glasov (28,35%)
7. FRANC NEDELKO  66 glasov (20,12%)
8. JOŽE ŠEBJANIČ  102 glasova (31,10%)
9. IVANKA TOMPA 200 glasov (60,98%)
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Občinska volilna komisija Odranci je na podlagi 11.
člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93,
7/94, 33/94, 70/95 in 20/98) ugotovila, da so za člane
Občinskega sveta občine Odranci izvoljeni naslednji kandi-
dati:

VOLILNA ENOTA 043 – Občine Odranci
1. MILAN HOZJAN, roj. 23.09.1965, Odranci, Žitna 4
2. JOŽEF MAUČEC, roj. 21.06.1962, Odranci, Se-

vranska 21
3. CIRIL KAVAŠ, roj. 23.03.1951, Odranci, Panonska

34
VOLILNA ENOTA 044 – Občine Odranci
1. MARTIN JEREBIC, roj. 28.09.1956, Odranci, Vez-

na 26
2. ŠTEFAN BOGDAN, roj. 05. 10. 1944, Odranci,

Mladinska 6
3. IVAN SMOLKO, roj. 09. 10. 1966, Odranci, Mla-

dinska 27
VOLILNA ENOTA 044 – Občine Odranci
1. CIRIL KAVAŠ, roj. 06.05.1967, Odranci, Naselje

Gredice 7
2. GORAN ŠPILAK, roj. 10.09.1973, Odranci, Jugov-

ska 12
3. IVANKA TOMPA, roj. 20.07.1950, Odranci, Štefa-

na Kovača 35.

Št. 24/98
Odranci, dne 23. novembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Odranci
Agata Sardelič l. r.

Člani:
Marica Antolin l. r.
Franc Tompa l. r.
Edo Petek l. r.

4248. Poročilo o izidu volitev za župana Občine
Odranci

P O R O Č I L O
o izidu volitev za župana Občine Odranci

Občinska volilna komisija Odranci je na seji dne
23. novembra 1998 na podlagi zapisnikov o delu volilnih
odborov volilnih enot pri ugotavljanju izida glasovanja za
volitve župana Občine Odranci na lokalnih volitvah
22. novembra 1998, ugotovila rezultate glasovanja ter izid
volitev za župana Občine Odranci.

I
1. Na lokalnih volitvah 22. novembra 1998 je imelo

pravico voliti skupaj 1371 volilcev vpisanih v volilni imenik.
2. Glasovalo je skupaj 997 volilcev ali 72,72% od vseh

volilcev, ki so imeli volilno pravico voliti, od tega:
a) 995 volilcev glasovalo na voliščih po volilnem

imeniku
b) 2 volilca glasovala po pošti.

II
Za volitve župana Občine Odranci je bilo oddanih 997

glasovnic. Ker so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti

volje volivca, ker sta bila obkrožena dva kandidata je bilo 20
glasovnic neveljavnih.

Posamezna kandidata sta dobila naslednje število glasov:
1. JOŽEF KOCIPER 225 glasov (23,03%)
2. IVAN MARKOJA 752 glasov (76,97%)
Občinska volilna komisija na podlagi 107. člena v zvezi

z določbami 91. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list
RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95 in 20/98) ugotovila,
da je za župana Občine Odranci izvoljen

IVAN MARKOJA, roj. 22.01.1950, stanujoč v Odran-
cih, Ravenska 52, ki je dobil večino veljavnih glasov.

Št. 25/98
Odranci, dne 23. novembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Odranci
Agata Sardelič l. r.

Člani:
Marica Antolin l. r.
Franc Tompa l. r.
Edo Petek l. r.

OSILNICA

4249. Odlok o turistični taksi v Občini Osilnica

Na podlagi 21. do 28. člena zakona o pospeševanju
turizma (Uradni list RS, št. 57/98) in 22. člena statuta
Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 25/95 in 35/95) je
Občinski svet občine Osilnica na 36. redni seji dne 19. 11.
1998 sprejel

O D L O K
o turistični taksi v Občini Osilnica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se določa višina turistične takse v Obči-

ni Osilnica, oprostitve plačila turistične takse, uporaba turi-
stične takse, način pobiranja in vsebina poročanja o zbrani
turistični taksi ter nadzor nad njenim evidentiranjem in odva-
janjem.

2. člen
Turistična taksa je pavšalni denarni znesek, ki ga pla-

čuje turist za vsak dan bivanja na območju Občine Osilnica,
v kraju zunaj stalnega bivališča. Z njo turist v registriranem
prenočitvenem obratu poravna storitve ali ugodnosti, ki jih je
v kraju deležen brezplačno.

Turistično takso plača turist skupaj s plačilom storitev
za prenočevanje.

Turist je dolžan plačati turistično takso tudi v primeru,
ko je deležen brezplačnih storitev za prenočevanje.

3. člen
Plačila turistične takse so oproščeni:
– otroci do 7. leta starosti,
– invalidne osebe na podlagi članske izkaznice,
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– osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih
ali bolnicah,

– učenci, dijaki in študenti, udeleženci vzgojno-izobra-
ževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizira-
jo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter ver-
ske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti,

– dijaki in študentje v dijaških oziroma v študentskih
domovih,

– osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v turističnem
gostinskem obratu več kot 30 dni,

– udeleženci mladinskih in državnih strokovnih in šport-
nih tekmovanj,

– tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in
sporazumih oproščeni plačila takse.

Turistično takso v višini 50% plačujejo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti,
– turisti v kampih,
– turisti v domovih za učence in študente,
– turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki

prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v med-
narodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF.

II. VIŠINA TURISTIČNE TAKSE

4. člen
Turistična taksa se v skladu z zakonom določa v točkah.

Višina turistične takse je določena ob upoštevanju vrste turi-
stičnih gostinskih obratov v občini, bivanja v sezonskem ali
zunaj sezonskem obdobju in obsega ugodnosti in storitev, ki
so jih turisti na območju Občine Osilnica deležni brezplačno.

5. člen
Na območju Občine Osilnica se določa turistična taksa

v višini 10 točk.
Znesek turistične takse se izračuna tako, da se pom-

noži število točk iz prvega odstavka tega člena z vrednostjo
točke.

Vrednost točke določa, v skladu z zakonom o pospe-
ševanju turizma, Vlada Republike Slovenije.

III. UPORABA SREDSTEV TURISTIČNE TAKSE

6. člen
Turistična taksa je prihodek občine, ki je namenjen za

poravnavanje stroškov v zvezi z ugodnostmi in storitvami iz
prvega odstavka 2. člena tega odloka, in sicer predvsem za:

– turistične informacije in usmerjanje s pomočjo us-
trezne prometne in neprometne signalizacije,

– spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje
pri aktivnostih pospeševanja turizma,

– pisna promocijska gradiva, filme in druga sredstva za
promocijo turistične ponudbe,

– prireditve,
– vzdrževanje in urejanje parkov, zelenic, cvetličnih na-

sadov, tematskih poti in drugih javnih površin, ki so name-
njena turistom in programov urejanja okolja, ki jih izvajajo
turistična in okoljevarstvena društva,

– druge naložbe na področjih turizma v občini po pro-
gramu razvoja turizma v občini.

7. člen
Program porabe sredstev turistične takse, za namene

iz prejšnjega člena tega odloka, pripravi Občinska uprava
občine Osilnica, ki ga za vsako leto sprejme Občinski svet
občine Osilnica.

IV. NAČIN POBIRANJA TURISTIČNE TAKSE

8. člen
Pravne osebe in podjetniki posamezniki ter sobodajal-

ci, kmetje in društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje,
morajo pobirati turistično takso hkrati s plačilom storitev za
prenočevanje, ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.

Osebe iz prejšnjega odstavka tega člena morajo pobi-
rati in odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v
primeru, če mu ne zaračunavajo plačila storitev za prenoče-
vanje.

9. člen
Če je turist oproščen plačila celotne ali dela turistične

takse, mora biti vpisan razlog iz prvega in drugega odstavka
3. člena tega odloka v evidenci, ki jo predpiše minister,
pristojen za turizem.

V. NAČIN ODVAJANJA IN POROČANJA O PLAČILU
TURISTIČNE TAKSE

10. člen
Osebe iz 8. člena tega odloka nakazujejo pobrano

turistično takso do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na
poseben račun Občine Osilnica.

Osebe iz 8. člena tega odloka so v roku, ki ga določa
prejšnji odstavek tega člena, dolžne predložiti Občinski upra-
vi občine Osilnica in pristojnemu davčnemu organu meseč-
no poročilo, iz katerega mora biti razvidno število prenočitev
in znesek turistične takse.

VI. NADZOR NAD POBIRANJEM IN EVIDENTIRANJEM
TURISTIČNE TAKSE

11. člen
Osebe iz 8. člena tega odloka morajo pobirati turistič-

no takso, voditi evidenco o plačani taksi v knjigi oziroma
drugi ustrezni evidenci turistov, iz katere mora biti razvidno
število prenočitev posameznega turista in znesek plačane
takse. Vsebino evidenc predpiše minister, pristojen za turi-
zem.

Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse
ter vodenje evidenc opravlja pristojni davčni organ. Nadzor
opravlja tudi pooblaščeni delavec Občinske uprave občine
Osilnica v okviru svojih pooblastil.

VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

12. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

krajevni turistični taksi v Občini Osilnica, ki je bil sprejet dne
21. 7. 1995 (Uradni list RS, št. 42/95).

13. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS.

Št. 002-590/98
Osilnica, dne 19. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Osilnica

Mladen Žagar l. r.
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PIVKA

4250. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in družbenega plana
Občine Pivka

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju
prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in
20. člena statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 55/95) je
Občinski svet občine Pivka na 32. redni seji dne 15. 10.
1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih

sestavin dolgoročnega in družbenega plana
Občine Pivka

1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih

sestavin dolgoročnega plana Občine Postojna za obdobje
od leta 1986 do leta 2000, (Uradni list SRS, št. 8/89) in
srednjeročnega družbenega plana Občine Postojna za ob-
dobje od leta 1986 do leta 1990 (U.O. 15/87), sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbe-
nega plana Občine Postojna (Uradni list RS, št. 39/95),
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
in družbenega plana Občine Pivka (Uradni list RS, št.
11/96), ki se nanašajo na vse vsebine prostorskega plana
za območje Občine Pivka v nadaljnjem besedilu: prostorske
sestavine dolgoročnega in družbenega plana Občine Pivka.

2. člen
Besedilo poglavja 5. V dolgoročnem planu zasnova

razvoja v prostoru in besedilo poglavja družbenega plana
urejanje prostora in varstvo okolja se spremeni tako, da
glasi:

Prostorske sestavine dolgoročnega in družbenega
plana Občine Pivka

1. Cilji in usmeritve v zvezi z urejanjem prostora in
varstvom okolja

2. Kmetijstvo
2.1 Obstoječa območja kmetijskih zemljišč
2.2 Cilji
2.3 Razvojne naloge v kmetijstvu
2.3.1 Agromelioracije v hribovitem območju
Usmeritve naravovarstva
2.3.2 Organizacijska naloga

3. Gozdarstvo
3.1 Obstoječa območja gozdnih zemljišč
3.2 Cilji
3.3 Razvojne naloge

4. Vodno gospodarstvo
4.1 Cilji
4.2 Izkoriščanje vodnih virov
4.2.1 Obstoječi objekti in naprave oskrbe z vodo
4.2.2 Obstoječa območja vodnih virov
4.2.3 Razvojne naloge oskrbe z vodo
4.3 Obstoječi objekti in naprave zbiranja, odvajanja

in čiščenja odplak
4.3.1 Razvojne naloge zbiranja, odvajanja in čišče-

nja odplak
4.4 Obstoječi objekti in naprave vodnogospodar-

skih ureditev
4.4.1 Razvojne naloge vodnogospodarskih ureditev
4.5 Družbenoekonomski statusi na področju vod-

nega gospodarstva

5. Rudarstvo
5.1 Obstoječa območja, objekti in naprave
5.2 Cilji
5.3 Razvojne naloge

6. Naravna in kulturna dediščina
6.1Naravna dediščina
6.1.2 Cilji
6.1.3 Razvojne naloge
6.2 Kulturna dediščina
6.2.1 Cilji
6.2.2 Razvojne naloge

7. Rekreacija v naravnem okolju
7.1 Obstoječa območja za rekreacijo v naravnem

okolju
7.2 Cilji
7.3 Razvojne naloge

8. Sanacija naravnih virov
8.1 Obstoječa območja
8.2 Cilji
8.3 Razvojne naloge

9. Poselitev
9.1 Obstoječa ureditvena območja naselja
9.2 Cilji
9.3 Razvojne naloge
9.3.1 Izgradnja, širitev in prenova naselij z urbani-

stično zasnovo
9.3.2 Območja prenove
9.3.3 Izgradnja in širitev ostalih naselij
9.3.4 Izvajanje razvojnih nalog
9.4 Usmeritev, kriteriji, pogoji in naloge za gradnjo

na stavbnih zemljiščih
9.5 Priprava za planske naloge
9.6 Osnove za program priprave prostorskih izved-

benih aktov
10. Promet

10.1 Ceste
10.1.1 Obstoječe omrežje cest
10.1.2 Cilji
10.1.3 Razvojne naloge
10.2 Železniški promet
10.2.1 Obstoječe železniško omrežje
10.2.2 Cilji
10.2.3 Razvojne naloge
10.3 Letališča

11. Zveze
11.1 Obstoječi objekti in naprave
11.2 Cilji
11.3 Razvojne naloge

12. Energetika
12.1 Obstoječi objekti in naprave
12.2 Cilji
12.3 Razvojne naloge

3. člen
13. Program dodatnih raziskav, analiz in študij
Za kvalitetnejše strokovno odločanje o bodočem dol-

goročnem ekonomskem družbenem in prostorskem razvoju
občine bo potrebno izdelati naslednje naloge:

13.1 Nastavitev evidenc za potrebe prostorsko infor-
macijskega sistema:

– ureditev kartografskih materialov posameznih resorjev,
– skenogrami za topografske in katastrske karte,
– programska in strojna oprama ter aplikacije,
– izobraževanje.
13.2 Kmetijstvo
– usmerjanje v ekološko kmetovanje,
– program urejanja kmetijskih zemljišč,
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– proučitev razvojnih možnosti za kmetijstvo za območ-
je občine,

– možnosti razvoja turizma na kmetijah za posamezna
naselja in za večja območja.

13.3 Gozdarstvo
– uskladitev gozdne meje z kmetijskimi površinami.
13.4 Poselitev
– tipologija naselij v Občini Pivka,
– avtomatizacija postopka izdelave lokacijske doku-

mentacije in izdaje lokacijskih dovoljenj,
– urbani stroški v pomembnejših centralnih naseljih,
– revitalizacija opuščenih naselij,
– možnosti za razvoj naselij v okviru omejitev predvide-

nega regijskega parka,
– proučitev razvojnih možnosti za širitev naselja Dolnja

Košana,
– prenova starega mestnega jedra Pivke,
13.5 Infrastrukturno omrežje
– kataster komunalnih naprav in objektov z opredelitvi-

jo njihovih zmogljivosti,
– čiščenje in odvajanje voda iz manjših naselij,
– možnosti uporabe plinovoda v Občini Pivka,
– možne lokacije obvoznic za naselje Pivka.
13.6 Ostalo
– kataster onesnaževalcev,
– kataster smetišč in sanacija divjih odlagališč,
– kataster urejenih zelenih površin,
– možne oblike domačih in tujih vlaganj v revitalizacijo

gradov,
– ponudba prostora za tuja in domača vlaganja v nove

dejavnosti.
14. Seznam obveznih izhodišč za Občino Pivka
Zasnova kmetijskih zemljišč:
– 1. območje kmetijskih zemljišč
Zasnova gozdov:
– varovalni gozdovi
Zasnova oskrbe z vodo:
– magistralni vodovod
Zasnova varstva naravne dediščine:
– regijski park Notranjski,
– krajinski park Vremščica.
Zasnova varstva kulturne dediščine:
– pomembni kulturni spomeniki
Zasnova razmestitve čistilnih naprav:
– skupna ČN od 10 do 100 T Pivka
Zasnova urbanega omrežja:
– središče ožjega reg. pom. Pivka
Zasnova sanacije naravnih virov:
– sanacija onesnaženih vodotokov Reka, Pivka
Zasnova cestnega omrežja:
– magistralna cesta Postojna–Ilirska Bistrica
– regionalna cesta Matavun–Ribnica
– regionalna cesta Ilirska Bistrica–Pivka
– planirana hitra cesta Postojna–Jelšane
Zasnova železniškega omrežja:
– glavna proga ET, E Pivka–Reka
– glavna proga Ljubljana–Sežana
Zasnova elektroenergetskega omrežja:
– DV 110 kV Pivka–Postojna
– DV 110 kV Pivka–Ilirska Bistrica
– RTP 110/35 kV RTP Pivka.

4. člen
15. Grafične priloge
Sestavni del prostorskih sestavin dolgoročnega in

družbenega plana Občine Pivka je kartografski del, ki je
sestavljen iz:

15.1 Tematskih kart (TK 25)
Karta 1 – zasnova kmetijstva, gozdarstva, rudarstva,

poselitve, obstoječih stavbnih zemljišč in sanacij,
Karta 2 – zasnova agrarnih operacij,
Karta 3 – zasnova vodnega gospodarstva,
Karta 4 – zasnova naravne in kulturne dediščine,
Karta 5 – zasnova rekreacije v naravnem okolju,
Karta 6 – zasnova sanacij,
Karta 7 – zasnova urbanega omrežja,
Karta 8 – zasnova prometnega omrežja in omrežja

zvez,
Karta 9 – zasnova energetskega omrežja.

Publikacijskih kart
P 1 – zasnova funkcij naselij v omrežju naselij in zasno-

va poselitve.
Ureditvene enote in ureditvena območja naselij (publi-

kacijska karta in TTN 5000).
II. Kartografska dokumentacija k planu (PKN 1:5000).

5. člen
Originali planskih dokumentov so na vpogled strankam

in občanom v prostorih Občine Pivka.

6. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 03201/2-98
Pivka, dne 15. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Pivka
Robert Smrdelj, inž. l. r.

RADEČE

4251. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov v
Občini Radeče

Na podlagi 18. člena zakona o naravni in kulturni de-
diščini (Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86 in Uradni list RS,
št. 26/92) ter na podlagi 19. člena statuta Občine Radeče
(Uradni list RS, št. 51/95) je Občinski svet občine Radeče
na 43. redni seji dne 20. novembra 1998 sprejel

O D L O K
o razglasitvi kulturnih spomenikov

v Občini Radeče

I. TEMELJNE DOLOČBE

1. člen
Z namenom, da bi trajno zagotovili ohranitev in poseb-

no družbeno varstvo kulturnih vrednot in naravnih znameni-
tosti, razglašamo območja in objekte nepremične kulturne
dediščine ter naravne znamenitosti na območju Občine Ra-
deče, ki imajo posebno kulturno, znanstveno in zgodovin-
sko ali estetsko vrednost, za kulturne spomenike ter narav-
ne znamenitosti.
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2. člen
Kulturni spomeniki so arheološka, naselbinska, zgodo-

vinska in memorialna območja ter arheološki, umetnosti,
arhitekturni, etnološki, zgodovinski, memorialni in tehniški
spomeniki.

II. RAZGLASITEV

3. člen
Kot kulturne spomenike razglašamo
a) Zgodovinski spomeniki
1. Spomenik Marjana Nemca in Milana Kosa, Šolska

pot 5, Radeče
b) Tehnični spomeniki
2. Tehnični objekti na vodotoku Mlinščica, ki predstav-

ljajo arhitekturni, etnološki in zgodovinski značaj.

4. člen
Natančne oznake kulturnih spomenikov, razglašenih s

tem odlokom, navedbe imetnikov oziroma imetnikov pravice
upravljanja, lastniki, ki utemeljujejo razglasitev, režim vars-
tva, posamezne omejitve in prepovedi ter razvojne usmeritve
so navedene v strokovnih osnovah za razglasitev kulturnih
spomenikov v Občini Radeče.

Le-te so sestavni del tega odloka in jih hranita Občina
Radeče in Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine
Celje.

Sestavni del tega odloka so tudi karte, na katerih so
vrisani kulturni spomeniki.

III. VARSTVENI REŽIM

5. člen
Varstveni režim je seznam omejitev, prepovedi in po-

gojno možnih dejanj, posegov ali gradenj na območju kultur-
nih spomenikov.

Vse omejitve imajo cilj ohranitve lastnosti in celovitosti
spomenikov. Za kulturne spomenike, razglašene s tem od-
lokom, se uporabljajo poleg predhodno navedenih še vars-
tveni režimi, opredeljeni v posameznih strokovnih podlagah.

Kakršnikoli posegi na stavbi in njenem varovalnem ob-
močju so mogoči le s soglasjem in smernicami pristojnega
zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine.

IV. RAZVOJNE USMERITVE

6. člen
V zgoraj navedenih spomenikih so dovoljeni le posegi,

ki ne nasprotujejo spomeniškim lastnostim in ki so v skladu z
navedenimi varstvenimi režimi.

V. NADZOR

7. člen
Strokovne naloge v zvezi z varstvom spomenikov in

naravnih znamenitosti opravlja Zavod za varstvo naravne in
kulturne dediščine Celje.

8. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem varstvenih ukre-

pov izvaja Inšpekcija RS za okolje in prostor in Inšpekcija za
kulturno dediščino.

VI. KAZENSKA DOLOČBA

9. člen
Za kršitev določb tega odloka se uporabljajo kazenske

določbe zakona o naravni in kulturni dediščini.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

10. člen
Občinski upravni organ, pristojen za premoženjsko –

pravne zadeve, izvede vpis razglašenih kulturnih spomeni-
kov v zemljiško knjigo.

11. člen
Občinski upravni orgn, pristojen za kulturo, izda po raz-

glasitvi obvestilo imetnikom spomenikov ali imetnikom pravice
upravljanja ter jih seznani z režimi varstva, s posameznimi
omejitvami in prepovedmi ter razvojnimi usmeritvami.

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

nem listu RS.

Št. 062-07-99/98
Radeče, dne 20. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Radeče
Matjaž Han l. r.

4252. Poročilo o ugotavljanju izida glasovanja za
župana in člane občinskega sveta na volitvah

P O R O Č I L O
o ugotavljanju izida glasovanja za župana in

člane občinskega sveta na volitvah
Posamezna kandidata za župana Občine Radeče sta

dobila naslednje število glasov:
a) kandidat Janez Zahrastnik je dobil 890 glasov ali

35,25 %,
b) kandidat Ludvik Sotlar je dobil 1635 glasov ali

64,75%,
Skupaj: 2620 glasov ali 100 %.
Na podlagi števila glasov je Občinska volilna komisija

Radeče ugotovila, da je izvoljen Ludvik Sotlar, roj. 3. 7.
1941, Na Dobravo 5, Radeče, ker je dobil večino veljavnih
glasov.

Rezultati volitev za Občinski svet občine Radeče so
naslednji:

Posamezna lista kandidatov je dobila naslednje število
glasov;

LDS - Liberalna demokracija Slovenije – 461 glasov ali
18,9 %

SKD - Slovenski krščanski demokrati – 419 glasov ali
17,2 %

SLS - Slovenska ljudska stranka – 372 glasov ali 15,3%
SDS - Socialdemokratska stranka – 424 glasov ali

17,4 %
Zeleni Slovenije – 64 glasov ali 2,6 %
Janez Bregar - neodvisni skupina volilcev – 79 glasov

ali 3,2 %
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Zveza za napredek Radeč in radeškega območja in
Združena lista socialnih demokratov ZL SD – 568 glasov ali
23,3 %

SNS - Slovenska nacionalna stranka – 50 glasov ali
2,1 %.

Skupaj – 2437 glasov ali 100 %.
Občinska volilna komisija ugotavlja, da je število man-

datov za Občinski svet občine Radeče pri posameznih listah
kandidatov naslednje:

1. LDS - Liberalna demokracija Slovenije, 3 mandati
Izvoljeni so bili:
Strniša Joško, roj. 26. 9. 1954, Pot na stadion 7,
Počivalšek Dejan, roj. 27. 12. 1965, Pot na brod 1,
Podlesnik Anton, roj. 25. 4. 1973, Svibno 35,
2. SKD - Slovenski krščanski demokrati, 3 mandati.
Izvoljeni so bili:
Prnaver Miran, roj. 24. 1. 1965, Hotemež 28,
Plaznik Leopold, roj. 19. 7. 1944, Jelovo 18,
Škorja Pavla, roj. 29. 5. 1954, Vrhovo 23,
3. SLS - Slovenska ljudska stranka, 3 mandati.
Izvoljeni so bili:
Wetz Janez, roj. 3. 5. 1949, Zavrate 1,
Novak Rado, roj. 23. 7. 1966, Jelovo 22,
Pernišek Andrej, roj. 9. 5. 1961, Jagnjenica 36,
4. SDS - Socialdemokratska stranka, 3 mandati.
Izvoljeni so bili:
Mihelič Jože, roj. 4. 10. 1950, Pot na jez 18,
Zupančič Božidar, roj. 7. 5. 1953, Pot na brod 3,
Medved Valentin, roj. 11. 2. 1957, Jagnjenica 16/b,
5. Zveza za napredek Radeč in radeškega območja in

Združena lista socialnih demokratov ZL SD, 4 mandati.
Izvoljeni so bili:
Lipoglavšek Anton, roj. 18. 1. 1947, Titova 93,
Knavs Boris, roj. 18. 9. 1952, Nad Mlinščico 18,
Han Matjaž, ml., roj. 17. 1. 1971, Krakovo 4,
Petauer Jože, roj. 3. 2. 1942, Jagnjenica 61.
V Občinski svet občine Radeče so bili izvoljeni nasled-

nji kandidati:
Strniša Joško, roj. 26. 9. 1954, Pot na stadion 7,
Počivalšek Dejan, roj. 27. 12. 1965, Pot na brod 1,
Podlesnik Anton, roj. 25. 4. 1973, Svibno 35,
Prnaver Miran, roj. 24. 1. 1965, Hotemež 28,
Plaznik Leopold, roj. 19. 7. 1944, Jelovo 18,
Škorja Pavla, roj. 29. 5. 1954, Vrhovo 23,
Wetz Janez, roj. 3. 5. 1949, Zavrate 1,
Novak Rado, roj. 23. 7. 1966, Jelovo 22,
Pernišek Andrej, roj. 9. 5. 1961, Jagnjenica 36,
Mihelič Jože, roj. 4. 10. 1950, Pot na jez 18,
Zupančič Božidar, roj. 7. 5. 1953, Pot na brod 3,
Medved Valentin, roj. 11. 2. 1957, Jagnjenica 16/b,
Lipoglavšek Anton, roj. 18. 1. 1947, Titova 93,
Knavs Boris, roj. 18. 9. 1952, Nad Mlinščico 18,
Han Matjaž, ml., roj. 17. 1. 1971, Krakovo 4,
Petauer Jože, roj. 3. 2. 1942, Jagnjenica 61.

RADENCI

4253. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Radenci za leto 1998

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 80/94), ter odločbi US 45/97 in 67/97), 57.
člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,

6/94 – odločba US RS), 45/94 – odločba US RS), 57/94,
14/95, 20/95, 63/95, 73/95) in 19. člena statuta Občine
Radenci (Uradni list RS, št. 52/95) je Občinski svet občine
Radenci sprejel na seji dne 4. 11. 1998

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu

Občine Radenci za leto 1998

1. člen
V odloku o proračunu Občine Radenci za leto 1998

(Uradni list RS, št. 49/98) se 3. člen spremeni tako, da
glasi:

Proračunski prihodki za leto 1998 znašajo
372,720.146 SIT in se razporedijo za:

– tekoče obveznosti 263,750.000
– investicijske obveznosti 107,330.000
– rezerve 1,640.146

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

nem listu RS.

Št. 403-05-00002/98
Radenci, dne 12. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Radenci

Jože Flegar, dipl. ek. l. r.

4254. Odlok o določitvi turistične takse na območju
Občine Radenci

Na podlagi 21., 22. in 23. člena zakona o pospeševa-
nju turizma (Uradni list RS, št. 57/98) in 19. člena statuta
Občine Radenci (Uradni list RS, št. 52/95) je Občinski svet
občine Radenci na 42. redni seji dne 4. 11. 1998 sprejel

O D L O K
o določitvi turistične takse na območju

Občine Radenci

1. člen
Na območju Občine Radenci se določi turistična taksa

v višini 11 točk.

2. člen
Turistična taksa je pavšalni denarni znesek, ki ga pla-

čuje turist za vsak dan bivanja v kraju zunaj stalnega bivališ-
ča. Z njo turist v registriranem prenočitvenem obratu po-
ravna storiteve ali ugodnosti, ki jih je v kraju deležen brez-
plačno.

Turistično takso plača turist skupaj s plačilom storitev
za prenočevanje.

Turist je dolžan plačati turistično takso tudi v primeru,
ko je deležen brezplačnih storitev za prenočevanje.

3. člen
Turistična taksa je prihodek občine, ki ga v višini 8 točk

nameni za poravnavanje stroškov v zvezi z ugodnostmi in
storitvami iz prvega odstavka 2. člena tega odloka, in sicer
predvsem za:
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– organizirano zbiranje in nudenje informacij ter usmer-
janje s pomočjo ustrezne prometne signalizacije;

– spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje
pri aktivnostih pospeševanja turizma;

– sofinanciranje aktivnosti Pomurske turistične zveze
po programu, ki ga potrdi pristojni organ Občine Radenci;

– pisna promocijska gradiva, filme in druga sredstva za
promocijo turistične ponudbe;

– prireditve turističnega in promotivnega značaja;
– gradnjo in vzdrževanje komunalne infrastrukture po-

trebne za razvoj turistične ponudbe in turističnih krajev;
– vzdrževanje in urejanje parkov, zelenic, cvetličnih na-

sadov, tematskih poti, okolice cerkva, spomenikov, kultur-
nih objektov in drugih javnih površin, ki so namenjene turi-
stom;

– promocijo Občine Radenci.
Ovrednoteni program rabe sredstev turistične takse za

namene iz 3. člena pripravi po ustanovitvi Lokalna turistična
organizacija do 31. marca za tekoče leto skupaj z turistični-
mi društvi v Občini Radenci.

Do ustanovitve lokalne turistične organizacije pripravlja
program za rabo sredstev iz 3. člena tega odloka občinska
uprava v sodelovanju z odborom za turizem in turističnimi
društvi v občini do 31. marca za tekoče leto.

Tako pripravljen program potrdi Občinski svet občine
Radenci.

4. člen
Sredstva turistične takse v višini 3 točke nameni Obči-

na Radenci za sofinanciranje turističnih programov turistič-
nih društev na področju Občine Radenci, zlasti za:

– prireditve lokalnega in občinskega značaja;
– očiščevalne akcije in urejanje okolja;
– organiziranje predavanj in spodbujanje ureditve vr-

tov, hiš in okolice,
– vzdrževanje lastnine društva in
– delovanje društva.
Razdelitev med društva se opravi s vsakoletnim skle-

pom občinskega sveta, na podlagi potrjenega programa s

strani lokalne turistične organizacije in predloženega pri-
stojnemu organu Občine Radenci do 31. marca za teko-
če leto. Do ustanovitve te, potrjuje programe turističnih
društev, predložene najkasneje do 31. marca za tekoče
leto pristojni organ Občine Radenci v roku 30 dni od
prejema.

5. člen
Pravne osebe in podjetniki ter sobodajalci, kmetje in

društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, nakazujejo
pobrano turistično takso do 25. dne v mesecu za pretekli
mesec na poseben račun občine.

Osebe iz prejšnjega odstavka so v roku, ki ga določa
prejšnji odstavek, dolžne predložiti občini mesečno poroči-
lo, iz katerega mora biti razvidno število prenočitev in znesek
turistične takse. Obrazec “mesečno poročilo o številu pre-
nočitev in pobrani turistični taksi” je sestavni del odloka in se
objavi skupaj z njim.

Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse
ter dajanjem poročil iz prejšnjega odstavka tega člena oprav-
lja občinska uprava v okviru svojih pooblastil.

6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

določitvi krajevne turistične takse na območju Občine Ra-
denci (Uradni list RS, št. 69/95 in 7/98).

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

listu RS.

Št. 33301-0004/98
Radenci, dne 6. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Radenci

Jože Flegar, dipl. ek. l. r.
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4255. Sklep o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Občine Radenci v letu 1999

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi št.
72/93, 6/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95,
73/95, 26/97) in 19. člena statuta Občine Radenci (Uradni
list RS, št. 52/95) je Občinski svet občine Radenci na redni
seji dne 4. 11. 1998 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju potreb iz proračuna

Občine Radenci v letu 1999

1. člen
Potrebe porabnikov sredstev proračuna Občine Ra-

denci se v letu 1999 začasno financirajo po tem sklepu.

2. člen
Dokler ne bo sprejet proračun Občine Radenci za leto

1999 se začasno financirajo postavke porabnikov iz prora-
čuna mesečno v višini 1/12 realiziranih odhodkov proraču-
na Občine Radenci za leto 1998.

3. člen
Strokovna služba za izvajanje proračuna mora izvrševa-

ti plačila porabnikom proračuna le do višine zneskov iz pred-
hodnega člena in pri tem upoštevati določila zakona o finan-
ciranju občin in drugih predpisov, ki se nanašajo na prora-
čun občine in državni proračun.

4. člen
Ta sklep začne veljati nasledni dan po objavi v Urad-

nem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 1999 do
sprejetja proračuna Občine Radenci za leto 1999.

Št. 403-02-0001/98
Radenci, dne 12. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Radenci

Jože Flegar, dipl. ek. l. r.

4256. Sklep o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Radenci

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o ure-
janju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
in 71/93) in 19. člena statuta Občine Radenci (Uradni list
RS, št. 52/95 ) je Občinski svet občine Radenci na 42. seji,
z dne 4. 11. 1998 sprejel naslednji

S K L E P
1. Pristopi se k spremembam in dopolnitvam prostor-

skih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine
Radenci.

2. Pristopi se k spremembi odloka o prostorsko uredi-
tvenih pogojih za območje Občine Radenci.

3. Sredstva za izvedbo zgoraj navedenih prostorskih ak-
tov se zagotovijo v proračunu Občine Radenci za leto 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Radenci

Jože Flegar, dipl. ek. l. r.

RAZKRIŽJE

4257. Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta
in izidu volitev za župana Občine Razkrižje

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov občinskega sveta in izidu

volitev za župana Občine Razkrižje

Občinska volilna komisija Razkrižje je na seji dne 23.
11. 1998 v skladu s 85. členom ZLV ugotovila naslednji izid
glasovanja za volitve članov občinskega sveta in za volitve
župana Občine Razkrižje:

1
Posamezni kandidati za člane občinskega sveta v Ob-

čini Razkrižje so po posameznih volilnih enotah dobili na-
slednje število glasov:

VE I – Gibina:

Kandidati Glasov % glasov

1. Martha Krauthaker 13 9,29
LDS

2. Marijan Trstenjak 17 12,14
SLS

3. Stanko Vozlič 17 12,14
SDS

4. Ciril Zanjkovič 93 66,43
SKD

VE II – Kopriva:

Kandidati Glasov % glasov

1. Štefan Krampač 15 93,75
SLS

2. Nada Smolkovič 1 6,25
LDS

VE III – Razkrižje:

Kandidati Glasov % glasov

1. Oto Smolkovič 17 11,41
DeSUS

2. Blaž Zanjkovič 43 28,86
SDS

3. Janez Smolkovič 73 48,99
skupina volivcev

4. Anton Horvat 16 10,74
LDS

VE IV – Šafarsko:

Kandidati Glasov % glasov

1. Vladimir Ivanušič 111 65,29
skupina volivcev

2. Jožef Mužinčič 7 4,12
SDS

3. Ivan Petovari 6 3,53
SKD

4. Teodor Žabot 26 15,29
DeSUS

5. Mirko Kern 20 11,76
LDS
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VE V – Šprinc:

Kandidati Glasov % glasov

1. Dragutin Kovačič 9 14,75
SKD

2. Franc Fajfar 1 1,64
SDS

3. Mirko Sever 21 34,43
LDS

4. Adolf Pergar 30 49,18
SLS

VE VI – Veščica:

Kandidati Glasov % glasov

1. Ivan Golenko 91 50
skupina volivcev

2. Franc Žižek 58 31,87
SLS

3. Štefan Nemec 28 15,38
LDS

4. Zinka Stojko 8 4,40
SDS

5. Jožef Stamničar 52 28,57
LDS

6. Roman Zadravec 88 48,35
skupina volivcev

V skladu z 11. členom ZLV so bili v Občinski svet
občine Razkrižje izvoljeni naslednji kandidati:

1. Ciril Zanjkovič, roj. 28. 6. 1945, Gibina 8 – VE I –
Gibina;

2. Štefan Krampač, roj. 27. 10. 1953, Kopriva 1 – VE
II – Kopriva;

3. Janez Smolkovič, roj. 19. 5. 1968, Razkrižje 23 –
VE III – Razkrižje;

4. Vladimir Ivanušič, roj. 11. 7. 1956, Šafarsko 56 –
VE IV – Šafarsko;

5. Adolf Pergar, roj. 27. 4. 1941, Šprinc 1 – VE V –
Šprinc;

6. Ivan Golenko, roj. 11. 11. 1953, Veščica 9c – VE
VI – Veščica;

7. Roman Zadravec, roj. 16. 9. 1962, Veščica 8e –
VE VI – Veščica.

2
Kandidata za župana Občine Razkrižje sta dobila na-

slednje število glasov:

Kandidati Glasov % glasov

1. Jožef Stamničar 127 17,57
LDS

2. Stanko Ivanušič 596 82,43
skupina volivcev

V skladu s 107. členom ZLV je bil za župana Občine
Razkrižje izvoljen Stanko Ivanušič, roj. 1. 12. 1951, Šafar-
sko 42.

3
V Občini Razkrižje je bilo v volilne imenike vpisanih

1075 volilnih upravičencev, od katerih je 731 glasovalo za v
občinski svet in 727 za župana.

Šafarsko, dne 23. novembra 1998.

Predsednica
OVK Razkrižje

Marija Belovič, dipl. prav. l. r.

SLOVENJ GRADEC

4258. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za
leto 1998

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97 in 70/97)
in 8. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni
list RS, št. 41/95 in 1/96) je Svet mestne občine Slovenj
Gradec na seji dne 19. 11. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec
za leto 1998

1. člen
V odloku o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec

za leto 1998 (Uradni list RS, št. 19/98) se prvi odstavek 2.
člena spremeni tako, da glasi:

Skupni prihodki proračuna za leto 1998 znašajo
1,780.431.525,71 SIT in se razporedijo za SIT

– tekoče obveznosti 1.772,347.525,71
– sredstva rezerve 8,084.000,00

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

listu RS, uporablja pa se za leto 1998.

Št. 401-009/97
Slovenj Gradec, dne 19. novembra 1998.

Predsednik
Sveta mestne občine

Slovenj Gradec
Niko R. Kolar l. r.

Bilanca
prihodkov in odhodkov proračuna Mestne občine

Slovenj Gradec za leto 1998

Prihodki v tolarjih
1. Prihodki, prenešeni

iz preteklega leta 230,549.329,72
2. Prihodki za financiranje

zagotovljene porabe 914,892.000,00
3. Prihodki za financiranje drugih nalog482,591.080,50
4. Prihodki od lastne dejavnosti

in drugi prihodki 152,399.115,49
Skupaj prihodki 1.780,431.525,71

Odhodki
1. Sredstva za splošno porabo 211,303.651,68
2. Sredstva za družbene dejavnosti 512,127.272,15
3. Sredstva za gospodarsko

infrastrukturo 991,378.065,74
4. Sredstva za zaščito in reševanje

ter požarno varnost 47,804.113,08
5. Sredstva za druge odhodke 9,734.423,06
6. Sredstva rezerve 8,084.000,00

Skupaj odhodki 1.780,431.525,71
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4259. Odlok o turistični taksi v Mestni občini Slovenj
Gradec

Na podlagi 23. člena zakona o pospeševanju turizma
(Uradni list RS, št. 57/98) in 8. člena statuta Mestne
občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 41/95 in 1/96)
je Svet mestne občine Slovenj Gradec na seji dne 19. 11.
1998 sprejel

O D L O K
o turistični taksi v Mestni občini Slovenj Gradec

1. člen
S tem odlokom se določa višina turistične takse v Mest-

ni občini Slovenj Gradec, način poročanja in nadzora.

2. člen
Na območju Mestne občine Slovenj Gradec se določi

turistična taksa v višini 10 točk.
Višina turistične takse se izračuna tako, da se pomnoži

število točk z vrednostjo točke. Vrednost točke turistične
takse določa Vlada Republike Slovenije.

3. člen
Turistična taksa je pavšalni denarni znesek, ki ga pla-

čuje turist za vsak dan bivanja v kraju zunaj stalnega bivališ-
ča na območju Mestne občine Slovenj Gradec.

4. člen
Turistična taksa je prihodek proračuna Mestne občine

Slovenj Gradec in se razporeja v skladu z zakonom o pospe-
ševanju turizma in letnim proračunom mestne občine.

5. člen
Sredstva turistične takse v višini 5 točk se namenijo za

redno poslovanje urada za turizem:
– financiranje turistično informativne dejavnosti,
– financiranje kulturnih prireditev,
– turistični servis.
Urad za turizem je dolžan vsako leto najkasneje do 31.

januarja dostaviti svetu mestne občine finančno ovrednoten
plan dela za tekoče leto ter finančno ovrednoteno poročilo
za preteklo leto.

6. člen
Sredstva turistične takse v višini 5 točk se namenijo za

organizirano predstavitev območja mestne občine kot celo-
te, zlasti za:

– organizirano zbiranje in nudenje informacij za potre-
be turistične predstavitve mestne občine kot celote,

– sofinanciranje ohranjanja in vrednotenja kulturne kra-
jine na območju mestne občine,

– promocijo Mestne občine Slovenj Gradec,
– delovanje turističnih društev in organizacij.

7. člen
Plačila turistične takse so oproščene osebe, navedene

v 24. členu zakona o pospeševanju turizma.

8. člen
Osebe iz 25. člena zakona o pospeševanju turizma so

dolžne nakazati pobrano turistično takso do 25. dne v me-
secu za pretekli mesec na posebni račun občine.

Osebe iz 25. člena zakona o pospeševanju turizma so
dolžne predložiti pristojnemu davčnemu organu in upravi
Mestne občine Slovenj Gradec mesečno poročilo o plačani
turistični taksi do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.

Poročilo mora obsegati:
– ime in naslov pravne ali fizične osebe - sobodajalca,
– nastanitvene zmogljivosti,
– število prenočitev domačih gostov,
– število prenočitev tujih gostov,
– število prenočitev oseb, ki so uveljavljale olajšave,
– število prenočitev oseb, ki so uveljavljale oprostitve,
– znesek plačane turistične takse,
– obdobje, na katero se poročilo nanaša.
Poročilo so pravne in fizične osebe dolžne pošiljati

vsak mesec, ne glede na to, ali so imeli goste na prenočeva-
nju ali ne. V zadnjem primeru se na poročilo pripiše, da
gostov ni bilo na prenočevanju.

9. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse

ter vodenjem evidenc opravlja v skladu z 28. členom zakona
o pospeševanju turizma pristojni davčni organ. Pravico vpo-
gleda v predpisane evidence ima tudi pooblaščeni organ
uprave mestne občine.

10. člen
Kazenske določbe se uporabljajo tako, kot jih navaja

zakon o pospeševanju turizma.

11. člen
Z dnem, do začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok

o krajevni turistični taksi v Mestni občini Slovenj Gradec
(Uradni list, RS, št. 55/96).

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

listu RS.

Št. 42305/00001/98
Slovenj Gradec, dne 19. novembra 1998.

Predsednik
Sveta mestne občine

Slovenj Gradec
Niko R. Kolar l. r.

4260. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega izobraževalnega zavoda
Glasbena šola Slovenj Gradec

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št.
12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96),
ter 16. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni
list RS, št. 41/95, 1/96) in 21. člena statuta Občine Mislinja
(Uradni list RS, št. 27/95), sta Svet mestne občine Slovenj
Gradec na 38. seji dne 26. 2. 1998 in Občinski svet občine
Mislinja na 39. seji dne 26. 2. 1998 sprejela

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o ustanovitvi javnega izobraževalnega zavoda
Glasbena šola Slovenj Gradec

I
S tem odlokom se dopolnijo in spremenijo posamezna

določila odloka o ustanovitvi javnega izobraževalnega zavo-
da Glasbena šola Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 33/97).



Uradni list Republike Slovenije Št. 82 / 4. 12. 1998 / Stran 6981

II
Dopolni se 6. člen odloka tako, da se dodajo nasled-

nje alinee:
“– M/80.422 – drugo izobraževanje,
– DE/22.14 – izdajanje posnetih zvočnih zapisov,
– K/70.20 – dajanje nepremičnin v najem,
– O/92.32 – obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– I/60.24 – cestni tovorni promet (prevoz stvari –

glasbil za lastne potrebe v notranjem in mednarodnem pro-
metu),

– I/60.23 – drugi kopenski potniški promet (prevoz
oseb za lastne potrebe v notranjem in mednarodnem pro-
metu)

tako, da se 6. člen odloka glasi:
Dejavnost zavoda:
“ – M/80.421 – dejavnost glasbenih in drugih umet-

niških šol,
– O/92.31 – umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,
– M/80.422 – drugo izobraževanje,
– DE/22.14 – izdajanje posnetih zvočnih zapisov,
– K/70.20 – dajanje nepremičnin v najem,
– O/92.32 – obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– I/60.24 – cestni tovorni promet (prevoz stvari – glasbil

za lastne potrebe v notranjem in mednarodnem prometu),
– I/60.23 – drugi kopenski potniški promet (prevoz

oseb za lastne potrebe v notranjem in mednarodnem pro-
metu).

Zavod ne sme začeti opravljati druge dejavnosti ali
spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti brez soglasja
ustanoviteljev.”

III
Te spremembe odloka začnejo veljati osmi dan po

objavi v Uradnem listu RS.

Št. 026-006/97
Slovenj Gradec, dne 2. marca 1998.

Predsednik Predsednik
Občinskega sveta Sveta mestne občine

občine Mislinja Slovenj Gradec
Dominik Javornik l. r. Niko R. Kolar l. r.

4261. Sklep o določitvi javne infrastrukture na
področju kulture v Mestni občini Slovenj Gradec

Na podlagi 29. in 63. ter 65. člena zakona o uresniče-
vanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS,
št. 75/94 in 68/95 – odl. US) in 16. člena statuta Mestne
občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 14/95 in 1/96) je
Svet mestne občine Slovenj Gradec je na seji dne 29. 10.
1998 sprejel

S K L E P
o določitvi javne infrastrukture na področju

kulture v Mestni občini Slovenj Gradec

1
V skladu z 29. členom in prvim odstavkom 63. člena

zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kultu-
re postanejo javna infrastruktura na področju kulture nasled-
nje nepremičnine na območju Mestne občine Slovenj Gra-
dec, ki so bile na dan 17. 12. 1994 javna lastnina v upravlja-

nju javnih zavodov in so pretežno namenjene opravljanju
kulturnih dejavnosti:

1. Koroški pokrajinski muzej Slovenj Gradec
Prostori, ki jih uporablja za svojo dejavnost:
– Prostori v pritličju (stari zapori) in celotno drugo nad-

stropje stavbe na Glavnem trgu 24; k.o. Slovenj Gradec,
zkv. 1304, parc. št. 413.

Lastnik je Mestna občina Slovenj Gradec.
– Prostori v celotnem drugem nadstropju stavbe na

Glavnem trgu 26; k.o. Slovenj Gradec, zkv. 60, parcelna št.
412/1.

Lastnik 2/3 stavbe je Mestna občina Slovenj Gradec in
1/3 TP Zila.

V uporabi so prostori v skupni izmeri 726 m2.
– Depoji v stari šoli v Podgorju, Podgorje 31; k.o.

Podgorje, parcelna št. 306, 13/1 in13/2.
Lastnik je Mestna občina Slovenj Gradec.
V uporabi je pritličje v izmeri 194 m2.

2. Galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec
Prostori, ki jih uporablja za svojo dejavnost:
– Prostori v prvem nadstropju stavbe na Glavnem trgu

24, k.o. Slovenj Gradec, zkv. 1304, parcelna številka 413;
– prostori v prvem nadstropju stavbe na Glavnem trgu

26; k.o. Slovenj Gradec, zkv. 60, parcelna št. 412/1;
– paviljon v stavbi na Glavnem tgu 26; k.o. Slovenj

Gradec, zkv. 69, parc. št. 411.
Lastnik prostorov je Mestna občina Slovenj Gradec.
Skupna izmera prostorov v uporabi znaša 1429 m2.

3. Kulturni dom Slovenj Gradec
Za svojo dejavnost uporablja prostore stavbe na Fran-

cetovi 5, Slovenj Gradec s pripadajočim funkcionalnim zem-
ljiščem; k. o. Slovenj Gradec, zkv. 344, parcelna št. 222.

Lastnik objekta in zemljišča je Mestna občina Slovenj
Gradec.

V uporabi so prostori v izmeri 783 m2

Površina funkcionalnega zemljišča meri 3022 m2.
4. Knjižnica Ksavrja Meška Slovenj Gradec
Za svojo dejavnost uporablja prostore v PTC Katica na

Ronkovi 4, Slovenj Gradec; k.o. Slovenj Gradec, zkv. 1359.
parcelna št. 790/9:

– prostori v drugem nadstropju in mansardi PTC Kati-
ca, raster 1-5, os A, B, C, D

– prostori v kleti, raster C/D, os 4-7.
Lastnik prostorov je Mestna občina Slovenj Gradec.
Skupna izmera prostorov v uporabi znaša 852 m2.
Prostorom knjižnice pripada še ustrezen delež skupnih

prostorov v trgovsko poslovnem centru.

2
V skladu z 29. členom in drugim odstavkom 63. člena

zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kultu-
re postanejo javna infrastruktura na področju kulture nasled-
nje nepremičnine na območju Mestne občine Slovenj Gra-
dec, ki so bile 17. decembra 1994 družbena lastnina v
opravljanju občine ali krajevne skupnosti in so pretežno
namenjene opravljanju kulturne dejavnosti.

1. Kulturni dom Podgorje
Stavba Kulturnega doma Podgorje, Podgorje 34/a;

k.o. Podgorje, zkv. 148, parcelna št. 317.
Kulturni dejavnosti namenjeni vsi prostori kulturnega

doma.
Lastnik objekta je Mestna občina Slovenj Gradec.
2. Kulturni dom Pameče
Objekt kulturnega doma v Pamečah, Pameče; k.o.

Pameče, zkv. 267, parcelni št. 93 in 819/2.
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Skupna površina prostorov v izmeri 370 m2.
Lastnik objekta je Mestna občina Slovenj Gradec.

3. Krajevni dom Sele – Vrhe
Stari trg 268; k.o. Vrhe, zkv. 377, parcelna št. 282/33.
Prostori v domu, ki so namenjeni kulturni dejavnosti: v

prvem nadstropju oder, dvorana, pisarna, sanitarije in vhod
s predprostorom ter vadbena soba v pritličju.

3
V skladu z 29. in 65. členom zakona o uresničevanju

javnega interesa na področju kulture postane javna infra-
struktura na področju kulture naslednja nepremičnina na
območju Mestne občine Slovenj Gradec, ki je bila 17. de-
cembra 1994 družbena lastnina v upravljanju kulturnega
društva Stari trg, izgradnja nepremičnine pa se je pretežno
financirala iz proračunskih sredstev.

1. Kulturni dom Stari trg
K.o. Stari trg, parcelne št. 508, 53/4, 55/4.
Kulturni dom Stari trg je last Kulturnega društva Stari trg.

4
Kot javna infrastruktura na področju kulture se ob istih

pogojih in z istim dnem razglaša tudi oprema v teh nepremič-
ninah, ki služi kulturnim dejavnostim.

5
Nepremičnine iz 1., 2. in 3. člena se kot javna infra-

struktura na področju kulture zaznamujejo v zemljiški knjigi.

6
Ta sklep začne veljati z dnem objave v uradnem glasilu.

Št. 46100-001/95 0014

Predsednik
Sveta mestne občine

Slovenj Gradec
Niko R. Kolar l. r.

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

4262. Spremembe in dopolnitve odloka o organizaciji
in delovanju Občinske uprave občine Sv. Jurij
ob Ščavnici

Na podlagi 44. in 45. člena zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
74/98) in 57. člena statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
(Uradni list RS, št. 37/95) je Občinski svet občine Sv. Jurij
ob Ščavnici dne 18. 11. 1998 sprejel

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

o organizaciji in delovanju Občinske uprave
občine Sv. Jurij ob Ščavnici

1. člen
V 3. členu se beseda “tajnik” nadomesti z besedo

“predstojnik organa občinske uprave”.

2. člen
V 5. členu se druga alinea črta in nadomesti z novo, ki

glasi:
“– predstojnik občinske uprave oziroma referent za

splošne zadeve”.

3. člen
V 6. členu se drugi odstavek spremeni, tako da glasi:
“Referat za splošne zadeve in delo občinskega sveta

vodi direktor občinske uprave. Direktor občinske uprave je
glede vsebine dela odgovoren županu. Župan daje direk-
torju občinske uprave usmeritve in navodila za vodenje
uprave.”

4. člen
V 8. členu se prvi stavek spremeni, tako da glasi:
“Predstojništvo občinske uprave in referat za splošne

zadeve obsega:”

5. člen
Spremembe in dopolnitve odloka se objavijo v Urad-

nem listu RS ter veljajo z dnem objave, uporabljajo pa se z
18. 11. 1998.

Št. 101-0001/98
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 18. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Sv. Jurij ob Ščavnici
Franc Lančič l. r.

4263. Spremembe in dopolnitve odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnova šola Sv. Jurij ob Ščavnici

Na podlagi 90. člena in prvega odstavka 103. člena
statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št.
37/95) je Občinski svet občine Sv. Jurij ob Ščavnici na seji
dne 18. 11. 1998 sprejel

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

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnova šola Sv. Jurij ob Ščavnici

1. člen
V 2. členu odloka o ustanovitvi javnega vzgojno–izo-

braževalnega zavoda Osnovna šola Sv. Jurij ob Ščavnici
(Uradni list RS, št. 8/97, 14/97) tretji stavek spremeni
tako, da glasi:

“Sedež zavoda: Ulica Edvarda Kocbeka 4”.

2. člen
V prvem odstavku 5. člena odloka se beseda “Videm”

nadomesti z besedami “Sveti Jurij ob Ščavnici”.

3. člen
V tretjem odstavku 1. člena odloka o spremembah in

dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno–izobraže-
valnega zavoda Osnova šola Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list
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RS, št. 14/97) se beseda “Videm” nadomesti z besedami
“Sveti Jurij ob Ščavnici”.

4. člen
Spremembe in dopolnitve tega odloka začnejo veljati z

dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 012-0002/98
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 18. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Sv. Jurij ob Ščavnici
Franc Lančič l. r.

4264. Sklep o določitvi komunalnega prispevka

Na podlagi 19. člena statuta Občine Sv. Jurij ob Ščav-
nici (Uradni list RS, št. 37/95) ter 39. in 42. člena zakona o
stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) je Občinski
svet občine Sv. Jurij ob Ščavnici na seji dne 18. 11. 1998
sprejel

S K L E P
o določitvi komunalnega prispevka

1. člen
S tem sklepom se določi višina ter način obračuna-

vanja komunalnega prispevka za vse lastnike stavbnih
zemljišč v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici, ki nameravajo
legalizirati, graditi nov ali nadomestni objekt oziroma dru-
gače povečati priključne kapacitete na komunalno infra-
strukturo.

2. člen
Zavezancu iz 1. člena se izda odločba s katero je

dolžan plačati akontacijo komunalnega prispevka v višini
50.000 SIT na ŽR Občine Sv. Jurij ob Ščavnici.

3. člen
Hkrati z izdajo odločbe se sklene plačilna pogodba s

katero se zavezanec zaveže, da bo po izdelani metodologiji
za izračun komunalnega prispevka v Občini Sv. Jurij ob
Ščavnici plačal razliko komunalnega prispevka oziroma do-
bil vrnjeno razliko preveč plačanega prispevka z avista
obrestmi.

4. člen
V primeru, da zavezanec predloži dokazila, da je v

obdobju od 1. 1. 1991 do danes vlagal finančna sredstva
v izgradnjo in vzdrževanje javne infrastrukture se mu
plačilo v višini vloženega deleža upraviči kar pa ne iz-
ključuje podpisa pogodbe navedene v 3. členu tega skle-
pa.

5. člen
Kolikor lastnik stavbnega zemljišča ne predloži doka-

zil, da je sodeloval pri posamezni investiciji v javno infra-
strukturo, ki jo je izvedla Občina Sv. Jurij ob Ščavnici v
soudeležbi občanov in obstaja možnost priključitve oziro-
ma uporabe le-te se komunalni prispevek odmeri v sle-
dečih zneskih:

– investicije v cestno infrastrukturo 200.000 SIT
– javni vodovod Žihlava–Slaptinci 150.000 SIT (pri-

ključek na javni vodovod plača uporabnik posebej po dejan-
skih stroških in ga izvede upravljalec)

– javna razsvetljava Bolehnečici 80.000 SIT
– transformatorske postaje 30.000 SIT.
Prispevki iz tega člena se za samostojne podjetnike

povišajo za 30% za pravne osebe pa 50%.
Zneski se revalorizirajo enkrat letno dne 30. decem-

bra.

6. člen
Ta sklep začne veljati takoj in velja do začetka veljavno-

sti pravilnika o odmeri komunalnega prispevka v Občini Sv.
Jurij ob Ščavnici.

Št. 028/0032/97
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 18. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Sv. Jurij ob Ščavnici
Franc Lančič l. r.

4265. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici

Na podlagi 19. člena statua Občine Sveti Jurij ob Ščav-
nici in na podlagi 2. člena navodila za podrobnejši izračun
sorazmernega dela stroškov priprave in opremljanja stavb-
nega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in naprava-
mi sekundarnega omrežja (Uradni list RS, št. 22/90 in
24/90) je Občinski svet občine Sv. Jurij ob Ščavnici na seji
dne 18. 11. 1998 sprejel

S K L E P
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini

Sveti Jurij ob Ščavnici

1
Ta sklep določa za območje Občine Sveti Jurij ob

Ščavnici povprečno gradbeno ceno in povprečne stroške
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in ceno stavbnega
zemljišča.

2
Povprečna gradbena cena in povprečni stroški komu-

nalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Sveti Jurij ob
Ščavnici na dan 1. 11. 1998 znaša 77.000 SIT.

– povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč na območju Občine Sv. Jurij ob Ščavnici znašajo
15% gradbene vrednosti objekta, od tega 9% kolektivne
rabe in 6% individualne komunalne opreme.

3
Cena stavbnega zemljišča se določi v odstotku od pov-

prečne gradbene cene in znaša:
– za območje naselja Sv. Jurij ob Ščavnici 0,80% ali

616 SIT
– za ostala območja Občine Sv. Jurij ob Ščavnici 0,6%

ali 462 SIT.
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4
Povprečna gradbena cena in povprečni stroški komu-

nalnega urejanja stavbnih zemljišč se med letom valorizirajo.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št.35100/0003/98
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 18. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Sv. Jurij ob Ščavnici
Franc Lančič l. r.

4266. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Sv. Jurij ob
Ščavnici

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) in 19. člena statuta Občine Sv.
Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 37/95) je Občinski svet
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici na redni seji dne 18. 11. 1998
sprejel

S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za
lokalne volitve v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici

I
S tem sklepom se določijo kriteriji za delno povrnitev

stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Sv.
Jurij ob Ščavnici.

II
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne

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

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

III
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidti za svet-

nike, katerih listam so pripadli mandati za svetnike v občin-
skem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kam-
panje v višini 60 tolarjev na dobljeni glas, pri čemer skupni
znesek povrnjenih sredstev ne sme preseči zneska porab-
ljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in
računskemu sodišču.

IV
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so

upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kan-
didati 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 20 tolarjev za vsak dobljen glas na ponovnem glaso-
vanju.

V
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidatu za

volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo
zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici v roku 30 dni po predložitvi
poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 006-0001/98
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 18. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Sv. Jurij ob Ščavnici
Franc Lančič l. r.

4267. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
občine Sv. Jurij

Na podlagi 117. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93 in 33/94) je Občinski svet
občine Sv. Jurij ob Ščavnici na seji dne 8. 9. 1998 sprejel

S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije občine

Sv. Jurij

I
V Občinsko volilno komisijo občine Sv. Jurij se imenu-

jejo:
1. Lovrec Anica, dipl. pravnik, Bolehnečici št. 18, Sv.

Jurij ob Ščavnici, predsednica in Lavrenčič Francka, jur.
Jamna 10d, Sv. Jurij ob Ščavnici, namestnica;

2. Mihalič Vera, Slaptinci št. 7, Sv. Jurij ob Ščavnici,
članica in Rantaša Janko, Ženik št. 45a, Sv. Jurij ob Ščavni-
ci, namestnik člana,

3. Krajnc Albin, Ženik št. 24, Sv. Jurij ob Ščavnici,
član in Markovič Marjan, Stanetinci št. 42, Sv. Jurij ob
Ščavnici, namestnik člana,

4. Žmavc Olga, Kokolajnščak št. 32, Sv. Jurij ob Ščav-
nici, član in Šijanec Roman, Biserjane št. 14, Sv. Jurij ob
Ščavnici, namestnik člana,

5. Čuš Franci ml., Ul. dr. Antona Korošca št. 20, Sv.
Jurij ob Ščavnici, član, Belec Ivan, Čakova 4b, Sv. Jurij ob
Ščavnici, namestnik člana.

II
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS.

Št. 108-0003/98
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 8. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Sv. Jurij ob Ščavnici
Franc Lančič l. r.
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ŠEMPETER-VRTOJBA

4268. Poročilo o izidu volitev v Občini Šempeter-
Vrtojba na volitvah dne 22. novembra 1998

Na podlagi 90. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98)
je Občinska volilna komisija občine Šempeter-Vrtojba
sestavila

P O R O Č I L O
o izidu volitev v Občini Šempeter-Vrtojba

na volitvah dne 22. novembra 1998

Občinska volilna komisija občine Šempeter je na seji
dne 23. 11. 1998 ugotovila izid glasovanja za župana in za
volitve članov Občinskega sveta občine Šempeter-Vrtojba.

Izid volitev za župana:
Volilna komisija je ugotovila, da nihče izmed kandida-

tov za župana ni dobil večine oddanih glasov. Zato je v
skladu s 107. členom zakona o lokalnih volitvah razpisala
drugi krog volitev za župana med kandidatoma, ki sta v
prvem krogu dobila najvišje število glasov. Kandidata v dru-
gem krogu sta Dragan Valenčič in Milan Turk. Drugi krog
volitev je razpisan za 6. december 1998.

Izid volitev članov občinskega sveta:

I
Posamezne liste kandidatov so skupno v Občini Šem-

peter-Vrtojba dobile naslednje število glasov:

Glasov % glasov Št. Ime liste

246 8,6 % 1. Socialdemokratska stranka Slovenije,
Socialdemokrati Slovenije, SDS

542 18,9 % 2. Liberalna demokracija Slovenije, LDS
387 13,5 % 3. “Neodvisna lista Šempeter-Vrtojba;

nosilec liste: Vanda Furlan”
540 18,8 % 4. Slovenski krščanski demokrati, SKD
143 5,0 % 5. Anton Nino Špacapan in skupina volivcev
607 21,2 % 6. Združena lista socialnih demokratov –

ZLSD
75 2,6 % 7. Demokratična stranka upokojencev

Slovenije, DeSUS
226 7,9 % 8. Slovenska ljudska stranka, SLS
101 3,5 % 9. Demokratska stranka Slovenije, Demokrati

Slovenije, DS
2.867

II
Na podlagi 14. člena zakona o lokalnih volitvah, je bilo

v Občini Šempeter-Vrtojba listam kandidatov direktno pode-
ljeno 16 mandatov, in sicer:
Št. Št. Ime liste
mandatov

1 1. Socialdemokratska stranka Slovenije,
Socialdemokrati Slovenije, SDS

4 2. Liberalna demokracija Slovenije, LDS
2 3. “Neodvisna lista Šempeter-Vrtojba; nosilec liste:

Vanda Furlan”
3 4. Slovenski krščanski demokrati, SKD
1 5. Anton Nino Špacapan in skupina volivcev
4 6. Združena lista socialnih demokratov – ZLSD
0 7. Demokratična stranka upokojencev Slovenije,

DeSUS
1 8. Slovenska ljudska stranka, SLS
0 9. Demokratska stranka Slovenije, Demokrati Slovenije,

DS
16

III
Člani Občinskega sveta občine Šempeter-Vrtojba, iz-

voljeni na volitvah 22. novembra 1998 so:
Ime in priimek Št. Ime liste

Darinka Andlovic 1. Socialdemokratska stranka Slovenije,
Socialdemokrati Slovenije, SDS

Dominik Soban 2 Liberalna demokracija Slovenije, LDS
Silvan Križman 2 Liberalna demokracija Slovenije, LDS
Marko Pavlin 2 Liberalna demokracija Slovenije, LDS
Janko Manfreda 2 Liberalna demokracija Slovenije, LDS
Vanda Furlan 3 “Neodvisna lista Šempeter-Vrtojba;

nosilec liste: Vanda Furlan”
Peter Jazbec 3 “Neodvisna lista Šempeter-Vrtojba;

nosilec liste: Vanda Furlan”
Milan Turk 4 Slovenski krščanski demokrati, SKD
Vojteh Anderluh 4 Slovenski krščanski demokrati, SKD
Bogdan Kragelj 4 Slovenski krščanski demokrati, SKD
Anton Špacapan 5 Anton Nino Špacapan in skupina volivcev
Dragan Valenčič 6 Združena lista socialnih demokratov – ZLSD
Rajko Kerševan 6 Združena lista socialnih demokratov – ZLSD
Dušan Bremec 6 Združena lista socialnih demokratov – ZLSD
Ivan Lipovšek 6 Združena lista socialnih demokratov – ZLSD
Darjo Fornazarič 8 Slovenska ljudska stranka, SLS

Št. 98
Šempeter-Vrtojba, dne 23. novembra 1998.

Predsednik
Občinske volilne komisije
občine Šempeter-Vrtojba

Igor Mozetič l. r.

ŠENTJERNEJ

4269. Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v
Občini Šentjernej

Na podlagi 33. člena statuta Občine Šentjernej (Uradni
list RS, št. 43/95) izdajam

P R A V I L N I K
o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini

Šentjernej

1. člen
S tem pravilnikom Občina Šentjernej določa kriterije in

postopke dodelitve socialnih pomoči, ki jih organizira in
izvaja Center za socialno delo Novo mesto v skladu z določili
vsakoletnega rednega pogodbenega razmerja.

Do občinske socialne pomoči so upravičeni občani
Občine Šentjernej, ki imajo v njej stalno prebivališče in jim je
zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna po-
moč občine, izkoristili pa so že vse zakonske možnosti za
rešitev socialne stiske.

Upravičenci socialne pomoči so:
– občan, ki je upravičen do denarne pomoči kot edine-

ga vira za preživljanje oziroma je prejemnik denarnega do-
datka po zakonu o socialnem varstvu.

– družina, ki prejema denarni dodatek.

2. člen
Občinska socialna pomoč po tem pravilniku je enkrat-

na denarna pomoč. Enkratno denarno pomoč se dodeli
enkrat letno.
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Pri odmeri denarne pomoči se upoštevajo vsi dohodki
in prejemki po 27. in 28. členu zakona o socialnem varstvu,
in sicer:

– dediščine, darila in vsi dohodki in prejemki posamez-
nika in njegovih družinskih članov, ki so viri dohodnine,
kakor tudi osebni prejemki, ki niso obdavčljivi, razen

– dodatka za pomoč in postrežbo:
– prejemkov za oskrbo v tuji oziroma rejniški družini;
– otroškega dodatka in družbenih pomoči otrokom;
– štipendije;
– dohodki občasnega dela invalidov.
V dohodek se štejejo vsi dohodki in prejemki, ki jih je

posameznik in njegov družinski član pridobil v zadnjih treh
mesecih pred vložitvijo zahtevka.

Dediščine in darila ter drugi enkratni prejemki (odškod-
nine, odpravnine, nagrade, ipd.), se v letu, ki so izplačani,
štejejo v dohodek tako, da se za vsak prejemek upošteva
sorazmerni delež.

3. člen
Enkratna denarna pomoč je namenjena:
– nakupu šolskih potrebščin, kurjave, ozimnice,
– doplačilu šole v naravi,
– doplačilu zdravstvenih storitev, ki so nujno potrebne,

pa jih ne pokriva ZZZS,
– plačilu najemnine za stanovanje.
Izjemoma je mogoče dodeliti enkratno denarno pomoč

tudi takrat, ko občan presega cenzus po 1. členu tega
pravilnika (vendar ne več kot 100%), v primerih težje bolezni
v družini oziroma nesposobnosti za pridobitno delo, ele-
mentarni nesreči ali smrti.

Višina enkratne pomoči je najmanj 10.000 SIT in naj-
več do višine denarnega dodatka po 33. členu zakona o
socialnem varstvu. Denarna pomoč se nakaže neposredno
upravičencem.

4. člen
Občani vlagajo zahtevke za dodelitev občinske social-

ne pomoči na obrazcu vloga za enkratno občinsko socialno
pomoč občanom Občine Šentjernej Centru za socialno delo
Novo mesto. Vlogi so dolžni priložiti vsa potrebna dokazila o
izpolnjevanju pogojev v skladu z zakonom o socialnem var-
stvu in s tem pravilnikom.

Center za socialno delo Novo mesto preveri vse podat-
ke iz vloge in dokazil in pripravi mnenje ter ga posreduje
Občini Šentjernej, finančni službi.

Odločitev o upravičenosti do občinske socialne pomo-
či s sklepom sprejme župan Občine Šentjernej v roku 30 dni
od dneva prispelosti zahtevka.

Zoper sklep, ki ga izda župan Občine Šentjernej je
možna pritožba, ki jo občan vloži v roku 8 dni po prejemu
sklepa. O pritožbi zoper sklep odloča Občinski svet občine
Šentjernej.

5. člen
Ta pravilnik začne velja naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 152-00-005/98
Šentjernej, dne 25. novembra 1998.

Župan
Občine Šentjernej

Franc Hudoklin l. r.

ŠENTJUR PRI CELJU

4270. Poročilo občinske volilne komisije glasovanja za
člane Občinskega sveta občine Šentjur pri Celju

P O R O Č I L O
občinske volilne komisije glasovanja za člane

Občinskega sveta občine Šentjur pri Celju

Občinska volilna komisija se je sestala na seji dne
25. novembra 1998 ob 12. uri, v prostorih Občine Šentjur
pri Celju, Mestni trg 10, Šentjur in ugotovila naslednji izid
glasovanja za volitve članov Občinskega sveta občine Šent-
jur pri Celju:

I
Posamezne liste kandidatov so skupno v Občini Šent-

jur pri Celju dobile naslednje število glasov:

1. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH
DEMOKRATOV – ZLSD: 718
2. SOCIALDEMOKRATSTA STRANKA
SLOVENJE – SDS: 1265
3. LIBERALNA DEMOKRACIJA
SLOVENJE – LDS: 1579
4. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD: 1853
5. NEODVISNA LISTA ZA RAZVOJ ŠENTJURSKE
OBČINE: 629
6. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS: 996
7. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS: 220
SKUPAJ: 7260

II
Na podlagi 15. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni

list RS, št. 72/93, 7/94 in 33/94) je bilo v vseh volilnih
enotah skupaj listam kandidatov direktno podeljeno 17 man-
datov.

Po posameznih volilnih enotah pa so listam kandidatov
glede na dobljeno število glasov in izračunan volilni količnik
v volilni enoti pripadli naslednji mandati in bili skladno z 84.
členom zakona o lokalnih volitvah izvoljeni naslednji kandi-
dati:

Volilna enota 1

Ime in priimek Ime liste
po izžrebanem vrstnem redu

Florjan Cveto ERJAVEC ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH
DEMOKRATOV – ZLSD

Franc KOVAČ SOCIALDEMOKRATSKA
STRANKA SLOVENIJE – LDS

Anita KOLEŠA LIBERALNA DEMOKRACIJA
SLOVENIJE – LDS

Ludvik MASTNAK LIBERALNA DEMOKRACIJA
SLOVENIJE – LDS

Janez ČOKL SLOVENSKI KRŠČANSKI
DEMOKRATI – SKD

Simon ZDOLŠEK SLOVENSKI KRŠČANSKI
DEMOKRATI – SKD

/ NEODVISNA LISTA ZA RAZVOJ
ŠENTJURSKE OBČINE

Tatjana OSET SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA – SLS

 / SLOVENSKA NACIONALNA
STRANKA – SNS
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Volilna enota 2

Ime in priimek Ime liste
po izžrebanem vrstnem redu

/ ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH
DEMOKRATOV – ZLSD

Jože KORŽE SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
SLOVENIJE – SDS

Borislav ZUPANC LIBERALNA DEMOKRACIJA
SLOVENIJE – LDS

Anton ZDOLŠEK SLOVENSKI KRŠČANSKI
DEMOKRATI – SKD

Anton KOLAR SLOVENSKI KRŠČANSKI
DEMOKRATI – SKD

/ NEODVISNA LISTA ZA RAZVOJ
ŠENTJURSKE OBČINE

Janez ŠKOBERNE SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
– SLS

/ SLOVENSKA NACIONALNA
STRANKA

Volilna enota 3

Ime in priimek Ime liste
po izžrebanem vrstnem redu

/ ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH
DEMOKRATOV – ZLSD

Roman PLANKO SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
SLOVENIJE – SDS

Jožef ARTNAK LIBERALNA DEMOKRACIJA
SLOVENIJE – LDS

Miroslav PAJEK LIBERALNA DEMOKRACIJA
SLOVENIJE – LDS

Anton SENICA SLOVENSKI KRŠČANSKI
DEMOKRATI – SKD

/ NEODVISNA LISTA ZA RAZVOJ
ŠENTJURSKE OBČINE

Martin LUSKAR SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
– SLS

/ SLOVENSKA NACIONALNA
STRANKA

III
V skladu s 16. členom zakona o lokalnih volitvah se

preostalih 9 mandatov, ki niso bili razdeljeni v volilnih eno-
tah, razdeli na ravni občine na podlagi seštevka glasov,
oddanih za istoimenske liste v vseh treh volilnih enotah.

Izhajajoč iz seštevka glasov, ki so jih dobile istoimen-
ske liste v vseh treh volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do
31 (d’Hondtov sistem), je zaporedje najvišjih 26 količnikov
naslednje:

Zap. Količnik Ime liste
št.

 1.  1853.00 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI –
SKD

 2.  1579.00 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
– LDS

 3.  1265.00 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
SLOVENIJE – SDS

 4.  996.00 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
 5.  926.50 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI –

SKD
 6.  789.50 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

– LDS
 7.  718.00 ZDRUŽENA LISTA SOC. DEMOKRATOV –

ZLSD

Zap. Količnik Ime liste
št.

 8.  632.50 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
SLOVENIJE– SDS

 9.  629.00 NEODVISNA LISTA ZA RAZVOJ
ŠENTJURSKE OBČINE

10.  617.67 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI –
SKD

11.  526.33 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
– LDS

12.  498.00 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
13.  463.25 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI –

SKD
14.  421.67 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

SLOVENIJE – SDS
15.  394.75 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

– LDS
16.  370.60 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI –

SKD
17.  359.00 ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH

DEMOKRATOV – ZLSD
18.  332.00 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
19.  316.25 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

SLOVENIJE – SDS
20.  315.80 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

– LDS
21.  314.50 NEODVISNA LISTA ZA RAZVOJ

ŠENTJURSKE OBČINE
22.  308.83 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI –

SKD
23.  264.71 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI –

SKD
24.  263.17 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

– LDS
25.  253.00 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

SLOVENIJE – SDS
26.  249.00 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
27. 239.33 ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH

DEMOKRATOV – ZLSD
28.  231.63 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI –

SKD
29.  225.57 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

– LDS
30.  220.00 SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA –

SNS
31.  210.83 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

SLOVENIJE – SDS

Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni
Občine Šentjur pri Celju dodeli toliko mandatov, kolikor
znaša razlika med številom mandatov, izračunanih po prej
navedenem sistemu in številom mandatov, ki so jih istoimen-
ske liste že dobile v volilnih enotah.

Ti mandati se delijo listam v tistih volilnih enotah, ki
imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika v
volilni enoti.

Na ta način so dobile mandate še naslednje liste po
posameznih volilnih enotah in bili izvoljeni kaniddati na teh
listah:
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Volilna enota 1

Ime liste – po izžrebanem vrstnem redu Izvoljen je

ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV– ZLSD /
SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS Branko OSET
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS /
SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD Robert MARUŠA
NEODVISNA LISTA ZA RAZVOJ ŠENTJURSKE OBČINE Oto PUNGARTNIK
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS /
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS /

Volilna enota 2

Ime liste – po izžrebanem vrstnem redu Izvoljen je

ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD /
SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS /
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS Branko GOREČAN
SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD Franc ŠTRAJHAR
NEODVISNA LISTA ZA RAZVOJ ŠENTJURSKE OBČINE /
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS Zdravko BRGLEZ
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS /

Volilna enota 3

Ime liste – po izžrebanem vrstnem redu – Izvoljen je

ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD Božidar JERŠIČ
SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS Ludvik ŽAFRAN
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS /
SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD /
NEODVISNA LISTA ZA RAZVOJ ŠENTJURSKE OBČINE Rudolf MESTINŠEK
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS /
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS /

IV
Člani občinskega sveta Občine Šentjur pri Celju, izvo-

ljeni na volitvah 22. novembra 1998 so:
1. FLORJAN CVETO ERJAVEC, roj. 22. 11. 1944,

ŠENTJUR, C. VAL. OROŽNA 8 C
2. BOŽIDAR JERŠIČ, roj. 14. 3. 1951, LOKA PRI

ŽUSMU 5
3. FRANC KOVAČ, roj. 17. 2. 1940, ŠENTJUR,

TONETA SELIŠKARJA 10
4. JOŽE KORŽE, roj. 11. 4. 1950, PONIKVA, PONIK-

VA 77A
5. ROMAN PLANKO, roj. 7. 8. 1970, PLANINA,

PLANINSKI VRH 16
6. BRANKO OSET, roj. 5. 5. 1954, ŠENTJUR, A. M.

SLOMŠKA 2
7. LUDVIK ŽAFRAN, roj. 27. 9. 1957, SLIVNICA, BU-

KOVJE PRI SLIVNICI 1
8. ANITA KOLEŠA, roj. 13. 2. 1961, ŠENTJUR, POD

VRBCO 21
9. LUDVIK MASTNAK, roj. 3. 8. 1941, ŠENTJUR,

CESTA MILOŠA ZIDANŠKA 21
10. BORISLAV ZUPANC, roj. 2. 11. 1952, PONIKVA,

LUTERJE 15 A
11. JOŽEF ARTNAK, roj. 1. 3. 1960, GORICA PRI

SLIVNICI, JAVORJE 15
12. MIROSLAV PAJEK, roj. 27. 4. 1957, PREVORJE,

LOPACA 16
13. BRANKO GOREČAN, roj. 19. 12. 1956, DRAM-

LJE, JARMOVEC 9B
14. JANEZ ČOKL, roj. 6. 5. 1939, ŠENTJUR, PEŠ-

NICA 4
15. SIMON ZDOLŠEK, roj. 15. 6. 1965, ŠENTJUR,

SKLADATELJEV IPAVCEV 9A
16. ANTON ZDOLŠEK, roj. 13. 1. 1957, PONIKVA,

SLATINA PRI PONIKVI 26

17. ANTON KOLAR, roj. 21. 5. 1951, DRAMLJE,
SVETELKA 8

18. ANTON SENICA, roj. 27. 1. 1947, PLANINA PRI
SEVNICI, PRAROTNO 1 A

19. ROBERT MARUŠA, roj. 10. 11. 1963, ŠENTJUR,
FRANJA MALGAJA 37

20. FRANC ŠTRAJHAR, roj. 1. 7. 1955, DRAMLJE,
MARIJA DOBJE 14

21. OTO PUNGARTNIK, roj. 19. 12. 1954, ŠENTJUR,
BLAŽA KOCENA 5

22. RUDOLF MESTINŠEK, roj. 25. 4. 1943, GORICA
PRI SLIVNICI, GORICA 72

23. TATJANA OSET, roj. 14. 2. 1961, ŠENTJUR, ČR-
NOLIŠKA ULICA 12

24. JANEZ ŠKOBERNE, roj. 8. 5. 1973, DRAMLJE,
LAZE PRI DRAMLJAH 17

25. MARTIN LUSKAR, roj. 10. 10. 1967, PLANINA,
PODPEČ PRI ŠENTVIDU 3

26. ZDRAVKO BRGLEZ, roj. 23. 5. 1954, PONIKVA,
DOLGA GORA 19

Občinska volilna komisija je končala delo pri ugotavlja-
nju izida glasovanja ob 12.30.

Predsednica
OVK

Teja Zapušek l. r.

Članice
Martina Ljubej l. r.
Irena Erjavec l. r.
Majda Kop l. r.

Tajnik
Marjan Božič l. r.
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ŠKOCJAN

4271. Poročilo o izidu volitev župana Občine Škocjan

P O R O Č I L O
o izidu volitev župana Občine Škocjan

Občinska volilna komisija občine Škocjan je na seji
dne 23. 11. 1998 ugotovila naslednji izid glasovanja na
volitvah za župana Občine Škocjan:

1. V volilne imenike na območju občine je bilo vpisanih
2341 volilcev.

Po volilnih imenikih je glasovalo 1544 volilcev.
2. Vseh oddanih glasovnic je bilo 1544.
3. Ker so bile prazne, oziroma, ker so bile neveljavne iz

drugih razlogov, oziroma, ker ni bilo moč ugotoviti volje
volilcev, je bilo skupaj neveljavnih glasovnic 39.

4. Občinska volilna komisija je, skladno z določbami
107. člena ZLV, ugotovila, da je za župana z 972 glasovi
oziroma z 64,58 % izvoljen naslednji kandidat:

Janez Povšič, rojen 2. 10. 1940, Čučja Mlaka 3,
8275 Škocjan.

Št. 00601-28/98
Škocjan, dne 26. novembra 1998.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Škocjan
Bojan Avbar, dipl. jur. l. r.

4272. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta
občine Škocjan

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Občinskega sveta

občine Škocjan

Občinska volilna komisija Občine Škocjan je na seji
23. 11. 1998 ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve
članov Občinskega sveta občine Škocjan.

I
Posamezne liste kandidatov so skupne dobile nasled-

nje število glasov:
Glasov: % gl. Ime liste

179 12,8% 1. SDS – Socialdemokratska stranka Slovenije
221 15,8% 2. Liberalna demokracija Slovenije
211 15,0% 3. Slovenski krščanski demokrati
121 8,6% 4. Ksenija Luzar
127 9,1% 5. Jože Luzar
25 1,8% 6. Združena lista socilanih demokratov, ZLSD
239 17,0% 7. SLS – Slovenska ljudska stranka
110 7,8% 8. Demokratična stranka upokojencev Slovenije,

DESUS
34 2,4% 9. Marjan Horvatič in skupina volilcev
135 9,6% 10. Obrtniki in podjetniki

Na podlagi zakona o lokalnih volitvah je bilo, na podlagi
13. člena in 14. člena podeljeno 12 mandatov. Mandati pa
so bili razporejeni glede na količnike po D’Hondtovem siste-
mu in sicer, kot je razvidno iz spodnje razpredelnice:

Št. mand. Ime liste

2 1. SDS – Socialdemokratska stranka Slovenije
2 2. Liberalna demokracija Slovenije
2 3. Slovenski krščanski demokrati
1 4. Ksenija Luzar
1 5. Jože Luzar
0 6. Združena lista socialnih demokratov, ZLSD
2 7. SLS – Slovenska ljudska stranka
1 8. Demokratična stranka upokojencev Slovenije, DESUS
0 9. Marjan Horvatič in skupina volilcev
1 10. Obrtniki in podjetniki
12 Skupaj

Količniki za razdelitev mandatov so razvidni iz posebne
priloge – prvih 17 količnikov po D’Hondtu na glasovnih
listih.

Količniki so izračunani na podlagi računalniškega pro-
grama in preverjeni s preračunom.

Občinska volilna komisija ugotavlja, da so v Občinski
svet občine Škocjan za mandatno obdobje 1998 do 2002
izvoljeni naslednji kandidati:
Ime in priimek: Ime liste:

1. Ivan Hočevar SDS – Socialdemokratska stranka Slovenije
2. Bogdan Krašna SDS – Socialdemokratska stranka Slovenije
3. Jože Giodani Liberalna demokracija Slovenije
4. Jože Kocjan Liberalna demokracija Slovenije
5. Marija Halas Slovenski krščanski demokrati
6. Franci Smrekar Slovenski krščanski demokrati
7. Ksenija Luzar Ksenija Luzar
8. Jože Luzar Jože Luzar
9. Franc Kocjan SLS – Slovenska ljudska stranka
10. Marjeta Peterlin SLS – Slovenska ljudska stranka
11. Roman Čelesnik Demokratična stranka upokojencev – DESUS
12. Jožef Dulc Obrtniki in podjetniki

O izidu volitev bo OVK podala poročilo županu, RVK in
UE Novo mesto. O potrditvah mandatov bo OVK izdala
svetnikom odločbe.

Št. 00601-29/98
Škocjan, dne 26. novembra 1998.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Škocjan
Bojan Avbar, dipl. jur. l. r.

ŠKOFJA LOKA

4273. 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, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95
– obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba
US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 70. člena statuta
Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) je
Občinski svet občine Škofja Loka na 33. redni seji dne
26. 11. 1998 sprejel

S K L E P
o prenehanju javnega dobra

Zemljišče s parc. št. 1674/1 – pot v izmeri 1.244 m2,
parc. št. 1678 – pot v izmeri 808 m2 in parc. št. 1680 – pot
v izmeri 811 m2, vse vl. št. Seznam XII k. o. Stara Loka,
preneha biti javno dobro in se izvzame iz javne rabe, vpiše v
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nov vložek iste k. o., pri njem pa lastninska pravica za
Občino Škofja Loka.

Št. 465-28/98
Škofja Loka, dne 26. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

ŠMARJE PRI JELŠAH

4274. Poročilo o izidu volitev v Občini Šmarje pri
Jelšah

Občinska volilna komisija Šmarje pri Jelšah je na pod-
lagi 90. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št.
72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) in zapisni-
ka o delu Občinske volilne komisije občine Šmarje pri Jel-
šah pri ugotavljanju izida volitev v Občini Šmarje pri Jelšah z
dne, 23. novembra 1998 sestavila

P O R O Č I L O
o izidu volitev v Občini Šmarje pri Jelšah

1
V Občini Šmarje pri Jelšah je od skupnega števila volil-

cev 7514 glasovalo 4026 volilcev, kar znaša 53,58% vseh
volilnih upravičencev.

2
Pri glasovanju za župana je bilo oddanih 4026 glasov-

nic, od tega je bilo 62 neveljavnih in 3964 veljavnih glasov-
nic.

STANISLAV ŠKET je dobil 1026 glasov, kar znaša
25,88% veljavnih glasov.

FRANC JAGER je dobil 416 glasov, kar znaša 10,49%
veljavnih glasov.

JOŽEF ČAKŠ je dobil 2400 glasov, kar znaša 60,54%
veljavnih glasov.

JANEZ SEVŠEK je dobil 122 glasov, kar znaša 3,08%
veljavnih glasov.

Občinska volilna komisija je ugotovila, da je v skladu s
107. členom zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št.
72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) za župana
občine Šmarje pri Jelšah izvoljen JOŽEF ČAKŠ.

3
Izid glasovanja za člane Občinskega sveta občine Šmar-

je pri Jelšah je v občini kot celoti naslednji:

Glasov % glasov Št. Ime liste

883 23,6% 1. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
– SLS

573 15,3% 2. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
SLOVENIJE – SDS

332  8,9% 3. DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SL.- DeSUS

65  1,7% 4. SLOVENSKA NACIONALNA
STRANKA – SNS

218  5,8% 5. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH
DEMOKRATOV – ZLSD

802 21,5% 6. SLOVENSKI KRŠČANSKI
DEMOKRATI – SKD

788 21,1% 7. LIBERALNA DEMOKRACIJA
SLOVENIJE – LDS

 74  2,0% 8. KATJA ŠTRAVS IN SKUPINA
VOLILCEV

3735 SKUPAJ

4
Na podlagi 15. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni

list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98)
je bilo v vseh volilnih enotah skupaj listam kandidatov direkt-
no podeljeno 12 mandatov.

Po posameznih volilnih enotah pa so listam kandidatov
glede na dobljeno število glasov in izračunan volilni količnik
v volini enoti pripadli naslednji mandati in bili izvoljeni na-
slednji kandidati:

VOLILNA ENOTA 1

Glas. % glas Ma % ostan. Št. Ime liste

231 29,9% 1 49,6% 1. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
Izvoljen je: Stanko Javornik, roj. 31. 10. 1964
stan. Rakovec 4, Grobelno

114 14,8% 0 73,8% 2. SOCIALDEMOKRATSKA STRANK.SL. – SDS
 67  8,7% 0 43,4% 3. DEMOKRAT.STR. UPOKOJENCEV SL. – DeSUS
 39 5,1% 0 25,3% 5. ZDRUŽENA LIS.SOCIAL. DEMOKRAT. – ZLSD
155 20,1% 1  0,4% 6. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD

Izvoljen je: Ivan Volovšek, roj. 18. 12. 1948
stan. Brezje pri Lekmarju 5, Sveti Štefan

166 21,5% 1  7,5% 7. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOV. – LDS
Izvoljena je: Angela Mlaker, roj. 10. 5. 1949,
stan. Grobelno 3a, Grobelno

722 3 SKUPAJ
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VOLILNA ENOTA 2

Glasov % glas. Ma % ostan. Št. Ime liste

281 16,5% 1 15,4% 1. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
Izvoljen je: Marjan Čuješ, roj. 12.09.1958
stan. Brecljevo 16, Šmarje pri Jelšah

259 15,2% 1  6,4% 2. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SL. – SDS
Izvoljen je: Štefan Galuf, roj. 10. 12. 1946
stan. Ul. v Zadrže 20, Šmarje pri Jelšah

165  9,7% 0 67,8% 3. DEMOKRAT. STR. UPOKOJENC. SL. – DeSUS
 65  3,8% 0 26,7% 4. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS
 93  5,5% 0 38,2% 5. ZDRUŽENA LISTA SOCIAL. DEMOKR. – ZLSD
427 25,1% 1 75,4% 6. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD

Izvoljen je: Janez Čakš, roj. 23. 6. 1951
stan. Grajski log 8, Šmarje pri Jelšah

340 20,0% 1 39,7% 7. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVEN. – LDS
Izvoljen je: Stanislav Šket, roj. 24. 1. 1953
stan. Bobovo 3, Šmarje pri Jelšah

 74  4,3% 0 30,4% 8. KATJA ŠTRAVS IN SKUPINA VOLILCEV
1704 4 SKUPAJ

VOLILNA ENOTA 3

Glasov % glas. Ma % ostan. Št. Ime liste

371 29,5% 2  6,3% 1. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
Izvoljena sta: Franc Namurš, roj. 17.  9. 1961
stan. Spodnje Tinsko 9, Loka /Žus.
Franc Jančič, roj. 8. 11. 1962
stan. Mestinje 49 a, Podplat

200 15,9% 1 11,2% 2. SOCIALDEMOKRATSKA STRAN. SL. – SDS
Izvoljen je: Franc Jager, roj. 18. 2. 1947
stan. Laše 1b, Podplat

100  7,9% 0 55,6% 3. DEMOKRATIČ. ST. UPOKOJEN. SL. – DeSUS
 86  6,8% 0 47,8% 5. ZDRUŽENA LISTA SOCIAL.DEM. – ZLSD
220 17,5% 1 22,3% 6. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKR. – SKD

Izvoljen je: Jože Nunčič, roj. 30. 8.1955
stan. Mestinje 31 a, Podplat

282 22,4% 1 56,8% 7. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOV. – LDS
Izvoljen je: Ivan Drofenik, roj. 20. 2. 1947
stan. Hajnsko 21 a, Podplat

1259 5 SKUPAJ

5
V skladu s 16. členom zakona o lokalnih volitvah se

preostalih 7 mandatov, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah
razdeli na ravni občine na podlagi seštevkov glasov, odda-
nih za istoimenske liste v vseh treh volilnih enotah.

Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimen-
ske liste v vseh treh volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do
19 (d’Hondtov sistem), je zaporedje najvišjih 19 količnikov
naslednje:
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Zap. št. Količnik LI Ime liste

1 883.00 1 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
2. 802.00 6 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
3. 788.00 7 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS
4. 573.00 2 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS
5. 441.50 1 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
6. 401.00 6 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
7. 394.00 7 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS
8. 332.00 3 DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJEN. SL. – DeSUS
9. 294.33 1 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
10. 286.50 2 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS
11. 267.33 6 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
12. 262.67 7 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS
13. 220.75 1 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
14. 218.00 5 ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD
15. 200.50 6 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
16. 197.00 7 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS
17. 191.00 2 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS
18. 176.60 1 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
19. 166.00 3 DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJEN. SL. – DeSUS

Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni
Občine Šmarje pri Jelšah dodeli toliko mandatov, kolikor
znaša razlika med številom mandatov izračunanih po prej
navedenem sistemu in številom mandatov, ki so jih istoimen-
ske liste že dobile v volilnih enotah.

Ti mandati se dodelijo v skladu s 17. členom zakona o
lokalnih volitvah listam v tistih volilnih enotah, ki imajo naj-
večje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni enoti.

Pri tej delitvi mandatov je občinska volilna komisija
smiselno uporabila določbo četrtega odstavka 92. člena
zakona o volitvah v Državni zbor, da se mandati dodeljujejo
listam po vrstnem redu najvišjih količnikov.

Na ta način so dobile mandate še naslednje liste po
posameznih volilih enotah in bili izvoljeni kandidati na teh
listah:

Ime liste VE Ime in priimek izvoljenega kandidata

3. DeSUS 2 Vjekoslav Javorić, roj. 11. 5. 1955,
stan. Brecljevo 1, Šmarje/J.

5. ZLSD 3 Aleš Inkret, roj. 19. 4. 1975,
stan.Mestinje 82, Podplat

6.SKD 2 Anton Stoklas, roj. 2. 5. 1964, stan.
Dvor 5b, Šmarje/Jelšah

7. LDS 3 Jožef Jagodič, roj. 21. 2. 1944,
stan. Zibika 5, Pristava/Mest.

2. SDS 1 Silvo Škornik, roj. 23. 12. 1965,
stan. Grobelce 33a, Sveti Štefan

1. SLS  1 Jožef Gajšek, roj. 15. 3. 1959, stan.
Rakovec 4, Grobelno

3. DeSUS 2 Breda Bizjak, roj.10. 5. 1941, stan.
Zelena ulica 5, Šmarje/Jelšah

Člani Občinskega sveta občine Šmarje pri Jelšah, izvo-
ljeni na volitvah 22. novembra 1998 so:

volilna enota  ime in priimek  ime liste

1 STANKO JAVORNIK SLS
1 IVAN VOLOVŠEK SKD
1 ANGELA MLAKER LDS
1 JOŽEF GAJŠEK SLS
1 SILVO ŠKORNIK SDS
2 MARJAN ČUJEŠ SLS
2 ŠTEFAN GALUF SDS
2 JANEZ ČAKŠ SKD

volilna enota  ime in priimek  ime liste

2 STANISLAV ŠKET LDS
2 ANTON STOKLAS SKD
2 VJEKOSLAV JAVORIĆ DeSUS
2 BREDA BIZJAK DeSUS
3 FRANC NAMURŠ SLS
3 FRANC JANČIČ SLS
3 FRANC JAGER SDS
3 JOŽE NUNČIČ SKD
3 IVAN DROFENIK LDS
3 JOŽEF JAGODIČ LDS
3 ALEŠ INKRET ZLSD

Št. 607-2/98
Ljubljana, dne 24. novembra 1998.

Predsednica
OVK

Suzana Judež, dipl. jur. l. r.

Člani OVK:
Drago Lorger l. r.
Milena Vrečko l. r.
Branko Kvar l. r.

4275. Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih
skupnosti Občine Šmarje pri Jelšah

Občinska volilna komisija, na podlagi 90. člena, v zvezi
z 114. členom zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št.
72/93, 7/94, 33/94, 61/95 in 20/98) in zapisnika o delu
Občinske volilne komisije občine Šmarje pri Jelšah, pri ugo-
tavljanju izida volitev v krajevnih skupnostih Občine Šmarje
pri Jelšah z dne 23. novembra 1998 izdaja

P O R O Č I L O
o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti Občine

Šmarje pri Jelšah

IZID VOLITEV V SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI DOL -
SPODNJE MESTINJE
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V krajevni skupnosti se voli 5 članov.
Izid je sledeč:
Branko Petauer, 6. 1. 1969, Spodnje

Mestinje 1, 42 glasov
Zlatka Pilko, 14. 6. 1956, Dol 8, 40 glasov
Štefka Stipčič, 3. 7. 1957, Dol pri

Pristavi 6, 40 glasov
Ivan Pezdevšek, 5. 12. 1939,
Spodnje Mestinje 6a, 38 glasov
Janez Lipnik, 2. 4. 1952, Dol pri Pristavi 9, 37 glasov
Martin Grudnik, 15. 9. 1954, Dol pri

Pristavi 2c, 33 glasov.
V Krajevni skupnosti Dol-Spodnje Mestinje se voli 5

članov sveta krajevne skupnosti.
OVK ugotavlja, da so izvoljeni naslednji kandidati:
Branko Petauer, 6. 1. 1969, Spodnje Mestinje 1,
Zlatka Pilko, 14. 6. 1956, Dol 8,
Štefka Stipčič, 3. 7. 1957, Dol pri Pristavi 6,
Ivan Pezdevšek, 5. 12. 1939, Spodnje Mestinje 6a,
Janez Lipnik, 2. 4. 1952, Dol pri Pristavi 9.
IZID VOLITEV V SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI KRIS-

TAN VRH
V krajevni skupnosti se voli 9 članov.
Izid po volilnih enotah je sledeč:
Volilna enota: 1
Vincenc Jagodič, 22. 1. 1959, Kristan

Vrh 94a, 95 glasov
Marjan Mikola, 23. 3. 1955, Kristan Vrh 58,65 glasov
Branko Murko, 26. 3. 1954, Kristan

Vrh 53, 65 glasov
Vinko Čokl, 4. 12. 1965, Kristan Vrh 2, 56 glasov
Anton Turnšek, 6. 6. 1949, Kristan Vrh 32, 44 glasov
Janez Žurman, 17. 11. 1949, Kristan

Vrh 73a, 27 glasov
Gorazd Šoštar, 15. 3. 1971, Kristan

Vrh 55a, 24 glasov
Jožef Vozlič, 1. 1. 1966, Kristan Vrh 66, 23 glasov
Franc Zobec, 7. 7. 1965, Kristan Vrh 38b, 14 glasov.
V volilni enoti se voli 3 člane krajevne skupnosti.
OVK ugotavlja, da so izvoljeni naslednji člani:
Vincenc Jagodič, 22. 1. 1959, Kristan Vrh 94a,
Marjan Mikola, 23. 3. 1955, Kristan Vrh 58,
Branko Murko, 26. 3. 1954, Kristan Vrh 53.
Volilna enota: 2
Ivan Drofenik, 20. 2. 1947, Hajnsko 21a, 26 glasov
Franc Strašek, 17. 9. 1938, Hajnsko 3, 22 glasov
Alojzij Anderluh, 2. 4. 1941, Hajnsko 32a, 14 glasov.
V volilni enoti se voli 2 člana krajevne skupnosti.
OVK ugotavlja, da so izvoljeni naslednji člani:
Ivan Drofenik, 20. 2. 1947, Hajnsko 21a,
Franc Strašek, 17. 9. 1938, Hajnsko 3.
Volilna enota: 3
Branko Zvonar, 16. 5. 1963, Grliče 18, 32 glasov
Herman Turnšek, 22. 11. 1942, Grliče 31, 31 glasov
Darinka Mikša, 3. 12. 1949, Grliče 25a, 22 glasov
Stanislava Potočnik, 26. 10. 1958,

Grliče 38, 16 glasov
Edo Jagodič, 26. 2. 1960, Grliče 10, 12 glasov.
V volilni enoti se voli 2 člana krajevne skupnosti.
OVK ugotavlja, da so izvoljeni naslednji člani:
Branko Zvonar, 16. 5. 1963, Grliče 18,
Herman Turnšek, 22. 11. 1942, Grliče 31.
Volilna enota: 4
Jožef Korun, 23. 2. 1952, Laše 15, 28 glasov
Franc Jager, 18. 2. 1947, Laše 1b, 18 glasov
Jožef Vizjak, 21. 12. 1937, Laše 12a, 14 glasov.
V volilni enoti se voli 2 člana krajevne skupnosti.

OVK ugotavlja, da so izvoljeni naslednji člani:
Jožef Korun, 23. 2. 1952, Laše 15,
Franc Jager, 18. 2. 1947, Laše 1b.
IZID VOLITEV V SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI MES-

TINJE
V krajevni skupnosti se voli 9 članov.
Izid po volilnih enotah je sledeč:
Volilna enota: 1
Franc Jančič, 8. 11. 1962, Mestinje 49a, 93 glasov
Tomi Rumpf, 6. 4. 1968, Mestinje 42a, 79 glasov
Stanislav Pevec, 17. 4. 1971,

Mestinje 36a, 57 glasov
Jože Nunčič, 30. 8. 1955, Mestinje 31a, 53 glasov
Miroslav Boštjančič, 6. 5. 1945, Mestinje 35,43 glas-

ov
Aleš Inkret, 19. 4. 1975, Mestinje 42, 40 glasov
Alojz Černoša, 22. 4. 1944, Mestinje 80, 31 glasov
Marija Jančič, 7. 3. 1937, Mestinje 15, 24 glasov.
V volilni enoti se voli 3 člane krajevne skupnosti.
OVK ugotavlja, da so izvoljeni naslednji člani:
Franc Jančič, 8. 11. 1962, Mestinje 49a,
Tomi Rumpf, 6. 4. 1968, Mestinje 42a,
Stanislav Pevec, 17. 4. 1971, Mestinje 36a.
Volilna enota: 2
Roman Polajžer, 29. 12. 1961, Stranje 29, 70 glasov
Tomaž Stiplošek, 4. 10. 1971, Stranje 23b,54 glasov
Janez Malgaj, 7. 2. 1963, Stranje 18,  9 glasov.
V volilni enoti se voli 2 člana krajevne skupnosti.
OVK ugotavlja, da so izvoljeni naslednji člani:
Roman Polajžer, 29. 12. 1961, Stranje 29,
Tomaž Stiplošek, 4. 10. 1971, Stranje 23b.
Volilna enota: 3
Uroš Lorenčak, 8. 9. 1964, Lemberg 16, 64 glasov
Janko Strašek, 18. 5. 1964, Lemberg 10a, 61 glasov
Stanislava Mernik, 17. 10. 1957,

Lemberg 18, 52 glasov.
V volilni enoti se voli 3 člane krajevne skupnosti.
OVK ugotavlja, da so izvoljeni naslednji člani:
Uroš Lorenčak, 8. 9. 1964, Lemberg 16,
Janko Strašek, 18. 5. 1964, Lemberg 10a,
Stanislava Mernik, 17. 10. 1957, Lemberg 18.
Volilna enota: 4
Ludvik Lipovšek, 8. 4. 1949, Krtince 11b, 25 glasov
Erih Strašek, 13. 5. 1961, Krtince 22, 15 glasov
Toni Hribernik, 19. 2. 1969, Krtince 16, 14 glasov.
V volilni enoti se voli 1 član krajevne skupnosti.
OVK ugotavlja, da je izvoljen naslednji član:
Ludvik Lipovšek, 8. 4. 1949, Krtince 11b.
IZID VOLITEV V SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI SLAD-

KA GORA
V krajevni skupnosti se voli 7 članov.
Izid po volilnih enotah je sledeč:
Volilna enota: 1
Viljem Novak, 20. 1. 1937, Nova vas 3, 47 glasov
Jurij Gunzek, 26. 3. 1974, Nova vas 10, 28 glasov
Franc Novak, 21. 1. 1958, Pijovci 65, 22 glasov
Jožica Podgoršek, 24. 1. 1966,

Pijovci 44a, 20 glasov
Ivan Škrablin, 30. 7. 1957, Sladka

Gora 20, 18 glasov
Damjan Jecl, 4. 12. 1972, Sladka Gora 2, 18 glasov
Vinko Podgoršek, 12. 3. 1965, Pijovci 44a,16 glasov
Franc Nunčič, 20. 8. 1955, Nova vas 8, 13 glasov
Leopold Černoša, ml. 4. 7. 1950,

Nova vas 21, 10 glasov.
V volilni enoti se volijo 3 člani krajevne skupnosti.
OVK ugotavlja, da so izvoljeni naslednji člani:
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Viljem Novak, 20. 1. 1937, Nova vas 3,
Jurij Gunzek, 26. 3. 1974, Nova vas 10,
Franc Novak, 21. 1. 1958, Pijovci 65.
Volilna enota: 2
Janez Majcen, 1. 1. 1955, Polžanska

vas 11, 36 glasov
Stanislav Kamplet, 11. 4. 1940,
Polžanska gorca 21, 31 glasov
Gorazd Močnik, 20. 6. 1975,
Polžanska gorca 22, 26 glasov
Jožef Čebular, 27. 2. 1955, Polžanska

gorca 1, 24 glasov
Franc Rupnik, 7. 8. 1954, Polžanska

vas 13, 22 glasov
Janez Svetelšek, 8. 5. 1971, Polžanska

gorca 7, 19 glasov
Slavko Smole, 28. 1. 1958, Polžanska

vas 9, 13 glasov
Bojan Dobnik, 11. 1. 1971, Polžanska

vas 3, 13 glasov.
V volilni enoti se volijo 3 člani krajevne skupnosti.
OVK ugotavlja, da so izvoljeni naslednji člani:
Janez Majcen, 1. 1. 1955, Polžanska vas 11,
Stanislav Kamplet, 11. 4. 1940, Polžanska gorca 21,
Gorazd Močnik, 20. 6. 1975, Polžanska gorca 22.
Volilna enota: 3
Marjan Zorin, 16. 8. 1953, Pečica 1a, 28 glasov
Jože Tratenšek, 20. 8. 1973, Pečica 37, 18 glasov
Jožef Plavčak, 20. 3. 1956, Pečica 20b, 13 glasov.
V volilni enoti se voli 1 član krajevne skupnosti.
OVK ugotavlja, da je izvoljen naslednji član:
Marjan Zorin, 16. 8. 1953, Pečica 1a.
IZID VOLITEV V SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI SVETI

ŠTEFAN
V krajevni skupnosti se voli 7 članov.
Izid po volilnih enotah je sledeč:
Volilna enota: 1
Friderik Čoklc, 12. 10. 1944, Grobelce 38,33 glasov
Martin Slatenšek, 25. 7. 1954,

Grobelce 10, 24 glasov.
V volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
Izvoljen je:
Friderik Čoklc, 12. 10. 1944, Grobelce 38.
Volilna enota: 2
Jožef Žaberl ml., 21. 2. 1961,

Sveti Štefan 42, 38 glasov
Vida Volovšek, 3. 6. 1963, Sveti Štefan 6, 16 glasov.
V volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
Izvoljen je:
Jožef Žaberl ml., 21. 2. 1961, Sveti Štefan 42,
Volilna enota: 3
Jožef Mužerlin, 21. 2. 1951,
Brezje pri Lekmarju 3, 22 glasov
Branko Podrepšek, 10. 6. 1957,

Lekmarje 1, 19 glasov.
V volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
Izvoljen je:
Jožef Mužerlin, 21. 2. 1951, Brezje pri Lekmarju 3.
Volilna enota: 4
Branko Javeršek, 8. 3. 1963,

Babna Reka 22, 21 glasov
Štefan Mužerlin, 5. 8. 1957,

Babna reka 23, 20 glasov.
V volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
Izvoljen je:
Branko Javeršek, 8. 3. 1963, Babna Reka 22.
Volilna enota: 5

Alojz Štancer, 13. 3. 1957, Babna
Gora 16, 25 glasov.

V volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
Izvoljen je:
Alojz Štancer, 13. 3. 1957, Babna Gora 16.
Volilna enota: 6
Jakob Romih, 28. 5. 1960, Babna brda 1, 29 glasov
Mirko Bevc, 29. 8. 1966, Babna Brda 20a,  5 glasov.
V volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
Izvoljen je:
Jakob Romih, 28. 5. 1960, Babna brda 1.
Volilna enota: 7
Branko Franc Užmah, 19. 11. 1950,
Bukovje v Babni gori 11a, 17 glasov
Zorica Čoklc, 5. 6. 1956,
Bukovje v Babni Gori 10, 11 glasov.
V volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
Izvoljen je:
Branko Franc Užmah, 19. 11. 1950, Bukovje v Babni

gori 11a.
IZID VOLITEV V SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI

ŠENTVID PRI GROBELNEM
V krajevni skupnosti se voli 9 članov.
Izid po volilnih enotah je sledeč:
Volilna enota: 1
Simon Bevc, 16. 3. 1972, Bodrišna vas 1,165 glasov
Franc Gobec, ml., 2. 4. 1968,

Lipovec 4a, 121 glasov
Rudolf Horvat, 4. 5. 1957, Spodnje

Selce 11, 105 glasov
Filip Fidler, 7. 7. 1973,
Šentvid pri Grobelnem 25,  95 glasov
Janez Mlaker, 3. 1. 1938, Bodrišna

vas 27,  90 glasov.
V volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
Izvoljeni so:
Simon Bevc, 16. 3. 1972, Bodrišna vas 1,
Franc Gobec, ml., 2. 4. 1968, Lipovec 4a,
Rudolf Horvat, 4. 5. 1957, Spodnje Selce 11.
Volilna enota: 2
Angela Mlaker, 10. 5. 1949, Grobelno 3a, 75 glasov
Ivan Kline, 1. 9. 1945, Platinovec 21, 70 glasov
Igor Šolman, 8. 11. 1972, Grobelno 66, 67 glasov
Ivan Leskovar, 5. 3. 1964, Završe 11, 56 glasov
Damjan Tajnšek, 28. 11. 1972,

Grobelno 1a, 52 glasov
Terezija Košec, 3. 10. 1937,

Grobelno 17a, 44 glasov.
V volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
Izvoljeni so:
Angela Mlaker, 10. 5. 1949, Grobelno 3a,
Ivan Kline, 1. 9. 1945, Platinovec 21,
Igor Šolman, 8. 11.1972, Grobelno 66.
Volilna enota: 3
Stanko Javornik, 31. 10. 1964, Rakovec 4,49 glasov
Jožef Gajšek, 15. 3. 1959, Lipovec 4a, 23 glasov
Milena Gajšek, 31. 12. 1962, Lipovec 4a,  3 glasove.
V volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
Izvoljena sta:
Stanko Javornik, 31. 10. 1964, Rakovec 4,
Jožef Gajšek, 15. 3. 1959, Lipovec 4a.
Volilna enota: 4
Dušan Rožencvet, 11. 11. 1958,
Bodrež 2b, 36 glasov.
V volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
Izvoljen je:
Dušan Rožencvet, 11. 11. 1958, Bodrež 2b.
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IZID VOLITEV V SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠMAR-
JE PRI JELŠAH

V krajevni skupnosti se voli 15 članov.
Izid po volilnih enotah je sledeč:
Volilna enota: 1
Vincencij Habjan, 24. 1. 1951,
Ulica na Livado 25, 191 glasov
Peter Planinšek, 18. 10. 1957,
Rogaška cesta 19, 163 glasov
Bibijana Hrovat, 22. 10. 1949,
Grajski log 5, 104 glasov
Mojca Korpar, 22. 10. 1976,
Cankarjeva ulica 3, 102 glasov
Ljudmila Jazbinšek, 18. 4. 1956,
Cankarjeva ulica 3,  57 glasov
Stanko Drofenik, 7. 4. 1965,

Kolodvorska 10,  54 glasov.
V volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
Vincencij Habjan, 24. 1. 1951, Ulica na Livado 25,
Peter Planinšek, 18. 10. 1957, Rogaška cesta 19.
Volilna enota: 2
Franc Novak, 19. 12. 1933,
Ulica Franca Skaze 9, 182 glasov
Borut Šprajc, 12. 4. 1977, Trubarjeva 16, 117 glasov
Karol Drofenik, 23. 11. 1945,

Rožna ulica 9, 110 glasov
Janez Bračko, 30. 8. 1966, Zastranje 5,  97 glasov
Marija Kresnik, 2. 2. 1964, Prešernova

ulica 8,  72 glasov.
V volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
Izvoljena sta:
Franc Novak, 19. 12. 1933, Ulica Franca Skaze 9,
Borut Šprajc, 12. 4. 1977, Trubarjeva 16.
Volilna enota: 3
Anton Stoklas, 2. 5. 1964, Dvor 5b, 74 glasov.
V volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
Izvoljen je:
Anton Stoklas, 2. 5. 1964, Dvor 5b.
Volilna enota: 4
Franc Nunčič, 13. 9. 1932,
Sotensko pri Šmarju 15, 63 glasov
Silvo Grašič, 2. 10. 1965,
Sotensko pri Šmarju 33a, 18 glasov.
V volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
Izvoljen je:
Franc Nunčič, 13. 9. 1932,
Sotensko pri Šmarju 15, 63 glasov.
Volilna enota: 5
Jožef Cerovšek, 6. 9. 1946, Vrh 25a, 79 glasov.
V volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
Izvoljen je:
Jožef Cerovšek, 6. 9. 1946, Vrh 25a.
Volilna enota: 6
Franc Eisenkoler, 10. 9. 1954,

Globoko 12a, 46 glasov.
V volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
Izvoljen je:
Franc Eisenkoler, 10. 9. 1954, Globoko 12a.
Volilna enota: 7
Marjan Hribernik, 29. 6. 1953,

Senovica 25, 52 glasov
Breda Vrešak, 4. 11.1954, Predel 3a, 23 glasov
Janez Sevšek, 13. 11. 1954, Predel 14 a, 19 glasov.
V volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
Izvoljen je:
Marjan Hribernik, 29. 6. 1953, Senovica.

Volilna enota: 8
Janko Šket, 18. 1. 1963, Belo 12, 153 glasov
Andrej Stiplovšek, 3. 11.1961, Belo 20,  45 glasov.
V volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
Izvoljen je:
Janko Šket, 18. 1. 1963, Belo 12.
Volilna enota: 9
Srečko Lorger, 9. 1. 1957, Korpule 20a, 65 glasov
Anton Kramperšek, 4. 7. 1937,

Predenca 28, 44 glasov.
V volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
Izvoljen je:
Srečko Lorger, 9. 1. 1957, Korpule 20a.
Volilna enota: 11
Jože Kovačič, 27. 1. 1954, Brecljevo 4, 83 glasov.
V volilni enoti se voli 1 (en) član sveta krajevne skup-

nosti.
Izvoljen je:
Jože Kovačič, 27. 1. 1954, Brecljevo 4.
Volilna enota: 12
Marko Čakš, 22. 12. 1967,
Cerovec pri Šmarju 4, 40 glasov
Silvo Plevčak, 10. 12. 1955,
Vinski vrh pri Šmarju 3, 29 glasov
Janko Dečman, 11. 1. 1959,
Vinski vrh pri Šmarju 8, 29 glasov.
V volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
Izvoljen je:
Marko Čakš, 22. 12. 1967, Cerovec pri Šmarju 4.
IZID VOLITEV V SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI

TINSKO
V krajevni skupnosti se voli 5 članov.
Izid po volilnih enotah je sledeč:
Volilna enota: 1
Branko Čakš, 3. 12. 1962,
Zgornje Tinsko 7, 25 glasov
Miran Krašovec, 17. 7. 1968,
Spodnje Tinsko 13, 22 glasov.
V volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
Izvoljena sta:
Branko Čakš, 3. 12. 1962, Zgornje Tinsko 7.
Miran Krašovec, 17. 7. 1968, Spodnje Tinsko 13.
Volilna enota: 2
Bernard Zeme, 21. 9. 1962, Zgornje

Tinsko 23, 22 glasov
Miran Benčina, 7. 9. 1972, Zgornje

Tinsko 38, 19 glasov
Jožef Karner, 7. 2. 1954, Zgornje

Tinsko 1, 15 glasov.
V volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
Izvoljeni so:
Bernard Zeme, 21. 9. 1962, Zgornje Tinsko 23,
Miran Benčina, 7. 9. 1972, Zgornje Tinsko 38,
Jožef Karner, 7. 2. 1954, Zgornje Tinsko 1.
IZIDI VOLITEV V SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI ZIBIKA
V krajevni skupnosti se voli 9 članov.
Izid po volilnih enotah je sledeč:
Volilna enota: 1
Jožef Jagodič, 21. 2. 1944, Zibika 5, 37 glasov
Dušan Čokl, 24. 2. 1975, Zibika 3, 31 glasov
Roman Smole, 17. 7. 1944, Zibika 39, 25 glasov
Vlado Rančigaj, 8. 2. 1957, Zibika 5, 16 glasov
Silvester Koritnik, 9. 11.1972, Zibika 38, 15 glasov
Janez Bele, 20. 2. 1964, Zibika 31,  8 glasov.
V volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
Izvoljena sta:
Jožef Jagodič, 21. 2. 1944, Zibika 5,
Dušan Čokl, 24. 2. 1975, Zibika 3.
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Volilna enota: 2
Emil - Alojz Pevec, 18. 5. 1963, Zibiška

vas 15, 21 glasov
Robert Krivec, 3. 3. 1966, Zibiška vas 19, 13 glasov.
V volilni enoti se voli 1 člana sveta krajevne skupnosti.
Izvoljen je:
Emil - Alojz Pevec, 18. 5. 1963, Zibiška vas 15.
Volilna enota: 3
Henrik Esih, 8. 7. 1955, Pustike 21, 23 glasov
Marjan Rančigaj, 19. 11. 1936, Pustike 4,  7 glasov.
V volilni enoti se voli 1 člana sveta krajevne skupnosti.
Izvoljen je:
Henrik Esih, 8. 7. 1955, Pustike 21.
Volilna enota: 4
Anton Vrbek, 5. 9. 1954, Bezgovica 1, 5 glasov
Jože Štrok, 13. 1. 1966, Bezgovica 2, 3 glasov.
V volilni enoti se voli 1 člana sveta krajevne skupnosti.
Izvoljen je:
Anton Vrbek, 5. 9. 1954, Bezgovica 1.
Volilna enota: 5
Jožef Ribič, 8. 3. 1963, Škofija 12, 12 glasov
Janez Drame, 26. 2. 1976, Škofija 7, 9 glasov
Anton Stiplovšek, 5. 6. 1949, Škofija 17, 2 glasov.
V volilni enoti se voli 1 člana sveta krajevne skupnosti.
Izvoljen je:
Jožef Ribič, 8. 3. 1963, Škofija 12.
Volilna enota: 6
Mirko Planinšek, 4. 5. 1957, Vršna vas 3, 24 glasov
Avgust Pevec, 14. 8. 1962, Vršna vas 8, 18 glasov.
V volilni enoti se voli 1 člana sveta krajevne skupnosti.
Izvoljen je:
Mirko Planinšek, 4. 5. 1957, Vršna vas 3.
Volilna enota: 7
Martin Čokl, 22. 10. 1959, Strtenica 2, 26 glasov
Marjan Pevec, 11. 12. 1962, Strtenica 24,17 glasov.
V volilni enoti se voli 1 člana sveta krajevne skupnosti.
Izvoljen je:
Martin Čokl, 22. 10. 1959, Strtenica 2.
Volilna enota: 8
Andrej Založnik, 9. 9. 1942, Orehovec 6, 11 glasov
Jože Drofenik, 10. 10. 1968, Orehovec 8,  3 glasov
Brigita Lesjak, 8. 5. 1962, Orehovec 12,  2 glasov.
V volilni enoti se voli 1 člana sveta krajevne skupnosti.
Izvoljen je:
Andrej Založnik, 9. 9. 1942, Orehovec 6.

Št. 607-2/98
Šmarje pri Jelšah, dne 23. novembra 1998.

Predsednica OVK
Suzana Judež, dipl. jur. l. r.

Člani OVK:
Drago Lorger l. r.
Milena Vrečko l. r.
Branko Kvar l. r.

TIŠINA

4276. Poročilo o izidu volitev za župana in člane
Občinskega sveta občine Tišina

Občinska volilna komisija občine Tišina objavlja na pod-
lagi drugega odstavka 90. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 61/95, 70/95 in 20/98)

P O R O Č I L O
o izidu volitev za župana in člane Občinskega

sveta občine Tišina

I
V volilne imenike na območju občine je vpisanih 3484

volivcev.
Po volilnem imeniku je glasovalo 2519 volivcev. Po

pošti je glasovalo 12 volivcev. Vseh oddanih glasovnic je
bilo 2531. Volilna udeležba v občini je bila 72,65%.

II
Za župana je glasovalo 2531 volivcev.
Neveljavnih glasovnic je bilo 26, veljavnih glasovnic je

bilo 2505.
Posamezni kadidati za župana so prejeli naslednje šte-

vilo glasov:
1. Jožef Poredoš: 674 glasov ali 26,91%,
2. Alojz Flegar: 1338 glasov ali 53,41%,
3. Evgen Hašaj: 493 glasov ali 19,68%.
Občinska volilna komisija je v skladu s 107. člena ZLV

ugotovila, da je za župana Občine Tišina izvoljen Alojz Fle-
gar, rojen 3. 6. 1944 iz Tišine 21/a, ki ga je predlagala LDS
– Liberalna demokracija Slovenije.

III
Za člane občinskega sveta je v obeh volilnih enotah

glasovalo 2531 volivcev.
Neveljavnih glasovnic je bilo 264, veljavnih glasovnic je

bilo 2267.
Istoimenske liste kandidatov so dobile naslednje števi-

lo glasov in mandatov v občinskem svetu:

Zap. Ime liste Število % Število
št. glasov glasov mandatov

1. Socialdemokratska stranka
Slovenija – SDS 317 14,0 2

2. Slovenska ljudska stranka –
SLS 471 20,8 3

3. Lista neodvisnih kandidatov
občine Tišina 369 16,3 2

4. Liberalna demokracija
Slovenije – LDS 705 31,1 5

5. Slovenski krščanski demokrati
–SKD 405 17,9 2

Za člane Občinskega sveta občine Tišina so bili izvolje-
ni naslednji kandidati:

1. Evgen Poldauf, roj. 25. 10. 1949, Murski Črnci
45/e (SDS),

2. Bojan Petrijan, roj. 9. 12. 1967, Sodišinci 52 (SDS),
3. Franc Horvat ml., roj. 13. 12. 1972, Tišina 31

(SLS),
4. Evgen Hašaj, roj. 17. 10. 1942, Gradišče 14/e

(SLS),
5. Branko Buček, roj. 17. 11. 1956, Krajna 12 (SLS),
6. Alojz Gomboc, roj. 17. 1. 1950, Murski Črnci 27/a

(Lista neodvisnih kandidatov),
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7. Štefan Števanec, roj. 29. 10. 1956, Borejci 34/a
(Lista neodvisnih kandidatov),

8. Alojz Bratkovič, roj. 24. 4. 1948, Tišina 10 (LDS),
9. Jožef Farič, roj. 15. 10. 1944, Tropovci, Kolesar-

ska 17 (LDS),
10. dr. Alojz Števanec, roj. 2. 6. 1932, Tropovci, Jor-

dan 34 (LDS),
11. Viktor Vrečič, roj. 8. 8. 1951, Murski Petrovci

11/b (LDS),
12. Roman Lenarčič, roj. 29. 5. 1951, Borejci 45 (LDS),
13. Marjan Holsedl, roj. 26. 6. 1967, Petanjci 51/b

(SKD),
14. Anton Omar, roj. 21. 1. 1964, Rankovci 37 (SKD).

Št. 006-29/98
Tišina, dne 25. novembra 1998.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Tišina
Dezider Novak, dipl. prav. l. r.

TURNIŠČE

4277. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Turnišče za leto 1998

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) in 19. člena statuta Občine Turnišče
(Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Turnišče
na  34. seji dne 17. 11. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine

Turnišče za leto 1998

1. člen
Prvi odstavek 2. člena odloka o proračunu Občine

Turnišče za leto 1998 (Uradni list RS, št. 36/98) se spre-
meni tako, da glasi:

Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 1998
znašajo 219.051.203,29 SIT in se razporedijo za:

SIT
– delo občinskih organov 21,250.000
– socialne transferje 360.000
– sredstva za družbene dejavnosti 70,824.590
– plačila stor., subvencij
    in interv. v gospod. 25,440.520
– druge odhodke 39,669.810
– odhodke investicijskega značaja 56,970.000
– finančne tokove, oblik. rezerv
    in druge obv. 4,536.283,29

2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije, uporablja pa se za leto 1998.

Št. 34/98-5
Turnišče, dne 17. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Turnišče

Edvard Špilak, dipl. inž. agr. l. r.

4278. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na
volitvah v organe KS Občine Turnišče na
volitvah 22. novembra 1998

P O R O Č I L O
o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah v organe

KS Občine Turnišče na volitvah 22. novembra
1998

Občinska volilna komisija Turnišče je na seji dne
23. 11. 1998 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov,
ki so vodili glasovanje na voliščih v Občini Turnišče ter na
podlagi zapisnika volilnega odbora za predčasno glasovanje
ugotovila:

Glasovanje je potekalo v občini Turnišče na 4 voliščih
ter na enem volišču za predčasno glasovanje v dneh 17.,
18. in 19. 11. 1998, skupaj na 5 voliščih.

2. Predčasno je glasovalo 6 volivcev, po pošti je glaso-
valo 6 volivcev.

3. Rezultati po krajevnih skupnostih so naslednji:
a) Krajevna skupnost Turnišče:
– v volilni imenik je bilo vpisanih 1220 volivcev
– glasovalo je 914 volivcev ali 74,91% vseh volivcev,

ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo  863 glasovnic
– neveljavnih je bilo 51 glasovnic

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

glasov
 1. Danica Kocet, 16. 1. 1949, Turnišče, Mladinska 15 464
 2. Franc Lutar, 14. 8. 1942, Turnišče, Ob potoku 2  334
 3. Štefan Matjašec, 19. 4. 1940, Turnišče, Štefana Kovača 91 307
 4. Ivan Balažic, 14. 5. 1932, Turnišče, Štefana Kovača 130  217
 5. Alojz Čiček, 6. 6. 1951, Turnišče, Mladinska 25  423
 6. Ladislav Seči, 25. 4. 1956, Turnišče, Štefana Raja 15  331
 7. Ivan Markoja, 2. 7. 1943, Turnišče, Štefana Kovača 76  182
 8. Milan Špilak, 25. 5. 1962, Turnišče, Ulica 4. maja 13  239
 9. Anton Žalik, 4. 6. 1961, Turnišče, Ul. 4. maja 5  241
10. Milan Horvat, 6. 6. 1960, Turnišče, Cvetna 5  232
11. Marjan Zver, 8. 6. 1954, Turnišče, Štefana Kovača 62  132
12. Jožefa Režonja, 3. 7. 1953, Turnišče,

Štefana Kovača 29  273
13. Alojz Lebar, 17. 5. 1959, Turnišče, Mladinska 27  429
14. Alojz Miholič, 28. 7. 1940, Turnišče, Štefana Kovača 63  278
15. Anton Sep, 25. 2. 1945, Turnišče, Mladinska 17  317
16. Izidor Balažic, 4. 4. 1961, Turnišče, Štefana Kovača 130  248
17. Metod Tuksar, 14. 7. 1955, Turnišče, Mladinska 23  113
18. Matej Pucko, 23. 3. 1973, Turnišče, Štefana Raja 6  333
19. Ivan Dravec, 25. 4. 1949, Turnišče, Poljska 4  275
20. Angela Gorjan, 23. 2. 1943, Turnišče, Panonska 1  408
21. Ivan Zadravec, 19. 4. 1950, Turnišče, Štefana Raja 9  110
22. Ignac Berden, 26. 2. 1957, Turnišče, Prvomajska 10  178
23. Štefan Režonja, 11. 6. 1953, Turnišče, Ulica 25. maja 8  160
24. Ivan Špilak, 10. 6. 1969, Turnišče, Gajska 3  383

Občinska volilna komisija Turnišče ugotavlja, da so na
podlagi določil zakona o lokalnih volitvah in v skladu z
odlokom o sestavi in številu članov organov KS v Občini
Turnišče, kot člani sveta Krajevne skupnosti Turnišče izvo-
ljeni:

1. Danica Kocet, 16. 1. 1949, Turnišče, Mladinska 15
2. Alojz Lebar, 17. 5. 1959, Turnišče, Mladinska 27
3. Alojz Čiček, 6. 6. 1951, Turnišče, Mladinska 25
4. Angela Gorjan, 23. 2. 1943, Turnišče, Panonska 1
5. Ivan Špilak, 10. 6. 1969, Turnišče, Gajska 3
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6. Franc Lutar, 14. 8. 1942, Turnišče, Ob potoku 2
7. Matej Pucko, 23. 3. 1973, Turnišče, Štefana Raja 6
8. Ladislav Seči, 25. 4. 1956, Turnišče, Štefana Raja 15
9. Anton Sep, 25. 2. 1945, Turnišče, Mladinska 17

b) Krajevna skupnost Gomilica
– v volilni imenik je bilo vpisanih 548 volivcev
– glasovalo je 334 volivcev ali 60,94% vseh volivcev,

ki so imeli pravico voliti
– veljavnih je bilo  311 glasovnic
– neveljavnih je bilo 23 glasovnic

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

glasov
 1. Jožef Zver, 1. 6. 1953, Gomilica 148/a 89
 2. Jožef Horvat, 23. 2. 1949, Gomilica 15/a 56
 3. Štefan Mertik, 10. 6. 1972, Gomilica 26  120
 4. Bojan Sobočan, 15. 12. 1976, Gomilica 96/a  105
 5. Jožef Raj, 5. 12. 1952, Gomilica 67 76
 6. Štefan Kelenc, 27. 12. 1959, Gomilica 31 95
 7. Jožef Prša, 7. 7. 1967, Gomilica 108  115
 8. Stanislav Čizmazija, 26. 3. 1965, Gomilica 21/b 91
 9. Franc Denša, 12. 2. 1956, Gomilica 51  102
10. Jožef Zadravec, 15. 2. 1967, Gomilica 94 98
11. Franc Matjašec, 15. 9. 1968, Gomilica 114 64
12. Štefan Ftičar, 2. 5. 1955, Gomilica 11  188
13. Jožef Koznicov, 11. 6. 1966, Gomilica 19  141
14. Stanislav Zver, 6. 2. 1963, Gomilica 134  198
15. Anton Tivadar, 21. 2. 1959, Gomilica 123  125
16. Milan Mertik, 28. 9. 1964, Gomilica 12/a  142
17. Jožef Maroša, 30. 12. 1945, Gomilica 110  127

Občinska volilna komisija Turnišče ugotavlja, da so na
podlagi določil zakona o lokalnih volitvah in v skladu z
odlokom o sestavi in številu članov organov KS v Občini
Turnišče, kot člani Sveta krajevne skupnosti Gomilica izvo-
ljeni:

1. Stanislav Zver, 6. 2. 1963, Gomilica 134
2. Štefan Ftičar, 2. 5. 1955, Gomilica 11
3. Milan Mertik, 28. 9. 1964, Gomilica 12/a
4. Jožef Koznicov, 11. 6. 1966, Gomilica 19
5. Jožef Maroša, 30. 12. 1945, Gomilica 110
6. Anton Tivadar, 21. 2. 1959, Gomilica 123
7. Štefan Mertik, 10. 6. 1972, Gomilica 26

c) Krajevna skupnost Nedelica
– v volilni imenik je bilo vpisanih 478 volivcev
– glasovalo je 320 volivcev, ali 66,94% vseh volivcev,

ki so imeli pravico glasovati
– veljavnih je bilo  298 glasovnic
– neveljavnih je bilo 22 glasovnic

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

glasov
1. Anton Nežič, 31. 3. 1963, Nedelica 153  182
2. Štefan Pucko, 28. 11. 1954, Nedelica 61  196
3. Alojz Trojak, 1. 6. 1956, Nedelica 58  112
4. Franc Gjerkeš, 6. 1. 1955, Nedelica 71/a  112
5. Slavko Žižek, 3. 9. 1964, Nedelica 102  205
6. Danica Černi, 3. 9. 1970, Nedelica 37  114
7. Marjan Žižek, 13. 4. 1960, Nedelica 5  132
8. Štefan Gjerkeš, 7. 9. 1967, Nedelica 51/a  119
9. Jožef Rajtar, 18. 4. 1966, Nedelica 1 63
10. Andrej Sarjaš, 3. 11. 1970, Nedelica 56  120
11. Alojz Magdič, 23. 1. 1942, Nedelica 143 66
12. Jožef Čeh, 21. 12. 1966, Nedelica 150/a  137
13. Franc Šimon, 4. 10. 1952, Nedelica 79  136
14. Darko Vuk, 30. 3. 1961, Nedelica 42  114

Občinska volilna komisija Turnišče ugotavlja, da so na
podlagi določil zakona o lokalnih volitvah in v skladu z
odlokom o sestavi in številu organov KS v Občini Turnišče,
kot člani sveta Krajevne skupnosti Nedelica izvoljeni:

1. Slavko Žižek, 3. 9. 1964, Nedelica 102
2. Štefan Pucko, 28. 11. 1954, Nedelica 61
3. Anton Nežič, 31. 3. 1963, Nedelica 153
4. Jožef Čeh, 21. 12. 1966, Nedelica 150/a
5. Franc Šimon, 4. 10. 1952, Nedelica 79
6. Marjan Žižek, 13. 4. 1960, Nedelica 5
7. Andrej Sarjaš, 3. 11. 1970, Nedelica 56

d) Krajevna skupnost Renkovci
– v volilnem imeniku je bilo vpisanih 537 volivcev
– glasovalo je 391 volivcev ali 72,81% vseh volivcev,

ki so imeli pravico voliti
– veljavnih je bilo  369 glasovnic
– neveljavnih je bilo 22 glasovnic

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

glasov

 1. Darja Koren, 13. 11. 1967, Renkovci 12/b  200
 2. Janez Režonja, 6. 5. 1976, Renkovci 110/a  119
 3. Zvonko Lovrenčec, 24. 2. 1962, Renkovci 133 58
 4. Ivan Černi, 2. 2. 1950, Renkovci 15  153
 5. Jožef Duh, 4. 3. 1952, Renkovci 1/a  167
 6. Janez Zver, 4. 3. 1953, Renkovci 135  190
 7. Metod Cigut, 15. 8. 1959, Renkovci 52/d  165
 8. Tomaž Černi, 23. 6. 1976, Renkovci 58/a  104
 9. Renata Čiček-Pantović, 9. 9. 1967, Renkovci 53/b 99
10. Franc Markoja, 9. 9. 1948, Renkovci 137  129
12. Geza Felbar, 6. 10. 1949, Renkovci 111  122
13. Jože Magdič, 6. 3. 1961, Renkovci 155  245
14. Terezija Fodor, 6. 6. 1962, Renkovci 71  105
15. Franc Litrop, 21. 9. 1951, Renkovci 109  124
16. Mojca Cigut, 12. 5. 1972, Renkovci 133 28
17. Igor Flucher, 26. 12. 1964, Renkovci 2/a  200

Občinska volilna komisija Turnišče ugotavlja, da so na
podlagi določil zakona o lokalnih volitvah in v skladu z
odlokom o sestavi in številu članov organov KS v Občini
Turnišče, kot člani sveta Krajevna skupnosti Renkovci izvo-
ljeni:

1. Jože Magdič, 6. 3. 1961, Renkovci 155
2. Darja Koren, 13. 11. 1967, Renkovci 12/b
3. Igor Flucher, 26. 12. 1964, Renkovci 2/a
4. Janez Zver, 4. 3. 1953, Renkovci 135
5. Jožef Duh, 4. 3. 1952, Renkovci 1/a
6. Metod Cigut, 15. 8. 1959, Renkovci 52/d
7. Ivan Černi, 2. 2. 1950, Renkovci 15

Št. 72/98
Turnišče, dne 23. novembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Turnišče
Jasna Bračič Szabó l. r.
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4279. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta
občine Turnišče na volitvah 22. novembra 1998

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Občinskega sveta občine

Turnišče na volitvah 22. novembra 1998

Občinska volilna komisija občine Turnišče je na seji
dne 23. 11. 1998 ugotovila naslednji izid glasovanja za
volitve članov Občinskega sveta občine Turnišče:

I
Posamezne liste kandidatov so skupno v Občini Tur-

nišče dobile naslednje število glasov:

Glasov % gl. Št.
liste Ime liste

643 36,1 1 Slovenska ljudska stranka
88 4,9 2 Demokratska stranka Sloveni-
je
445 25,0 3 Slovenski krščanski demokra-
ti
71 4,0 4 Demokratična stranka

upokojencev Slovenije
385 21,6 5 Lista za razvoj občine
149 8,4 6 Socialdemokratska stranka

II
Na podlagi 15. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni

list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98)
je bilo v vseh volilnih enotah skupaj listam kandidatov direkt-
no podeljeno 7 mandatov.

Po posameznih volilnih enotah pa so listam kandidatov
glede na dobljeno število glasov in izračunan volilni količnik
v volilni enoti pripadli naslednji mandati in bili skladno s 84.
členom zakona o lokalnih volitvah izvoljeni naslednji kandi-
dati:

Volilna enota št. 1
Volilni količnik 148.500000

Glasov % gl. MA % ost. Št.
liste Ime liste

418 35,2 2 81,5 1 Slovenska ljudska stranka
Izvoljena sta:
Jožef Kocet, roj. 10.  1. 1946
naslov: Mladinska 15, 9224
Turnišče
Jože Magdič, roj. 6. 3. 1961
naslov: Renkovci 155, 9224
Turnišče

61 5,1 0 41,1 2 Demokratska stranka Slovenije
268 22,6 1 80,5 3 Slovenski krščanski demokrati

Izvoljen je:
Franc Režonja, roj. 1. 4. 1958
naslov: Renkovci 81, 9224
Turnišče

43 3,6 0 29,0 4 Demokratična stranka
upokojencev Slovenije

298 25,1 2 0,7 5 Lista za razvoj občine
Izvoljena sta:
Jožef Bence, roj. 9. 11. 1955
naslov: Štefana Kovača 19,
9224 Turnišče
Metod Cigut, roj. 15. 8. 1959
naslov: Renkovci 52/d, 9224
Turnišče

100 8,4 0 67,3 6 Socialdemokratska stranka

Volilna enota št. 2
Volilni količnik 118.600000

Glasov % gl. MA % ost. Št.
liste Ime liste

225 37,9 1 89,7 1 Slovenska ljudska stranka
Izvoljen je:
Štefan Pucko, roj. 28. 11.1954
naslov: Nedelica 61, 9224
Turnišče

27 4,6 0 22,8 2 Demokratska stranka Slovenije
177 29,8 1 49,2 3 Slovenski krščanski demokrati

Izvoljen je:
Stanislav Zver, roj. 6. 2. 1963
naslov: Gomilica 134, 9224
Turnišče

28 4,7 0 23,6 4 Demokratična stranka
upokojencev Slovenije

87 14,7 0 73,4 5 Lista za razvoj občine
49 8,3 0 41,3 6 Socialdemokratska stranka

III
V skladu s 16. členom zakona o lokalnih volitvah se

preostalih 6 mandatov, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah
razdeli na ravni občine na podlagi seštevkov glasov, odda-
nih za istoimenske liste v obeh volilnih enotah.

Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimen-
ske liste v vseh treh volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do
18 (d’Hondtov sistem), je zaporedje najvišjih 18 količnikov
naslednje:

Z. št. Količnik Št.
liste Ime liste

1 643,00 1 Slovenska ljudska stranka

2 445,00 3 Slovenski krščanski demokrati

3 385,00 5 Lista za razvoj občine

4 321,50 1 Slovenska ljudska stranka

5 222,50 3 Slovenski krščanski demokrati

6 214,33 1 Slovenska ljudska stranka

7 192,50 5 Lista za razvoj občine

8 160,75 1 Slovenska ljudska stranka

9 149,00 6 Socialdemokratska stranka

10 148,33 3 Slovenski krščanski demokrati

11 128,60 1 Slovenska ljudska stranka

12 128,33 5 Lista za razvoj občine

13 111,25 3 Slovenski krščanski demokrati

14 107,17 1 Slovenska ljudska stranka

15 96,25 5 Lista za razvoj občine

16 91,86 1 Slovenska ljudska stranka

17 89,00 3 Slovenski krščanski demokrati

18 88,00 2 Demokratska stranka Slovenije

Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni
Občine Turnišče dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razli-
ka med številom mandatov izračunanih po prej navedem
sistemu in številom mandatov, ki so jih istoimenske liste že
dobile v volilnih enotah.

Ti mandati se dodelijo listam v tistih volilnih enotah, ki
imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika v
volilni enoti.

Na ta način so dobile mandate še naslednje liste po
posameznih volilnih enotah in bili izvoljeni kandidati na teh
listah:
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Št. Vol. Izvoljen je:
liste Ime, priimek, enota ime, priimek, roj., biv.

1 Slovenska ljudska stranka 1 Alojz Lebar, roj. 17. 5. 1959
naslov: Mladinska 27, 9224
Turnišče

1 Slovenska ljudska stranka 2 Jožef Koznicov, roj. 11. 6.
1966
naslov: Gomilica 19, 9224
Turnišče

3 Slovenski krščanski 1 Klavdij Novič, roj. 8. 9. 1956
demokrati naslov: Štefana Kovača 38,

Turnišče
3. Slovenski krščanski 2 Ivan Prša, roj. 21. 6. 1963

demokrati naslov: Nedelica 152, 9224
Turnišče

5. Lista za razvoj občine 2 Jožef Hanc, roj. 26. 4. 1958
naslov: Gomilica 135, 9224
Turnišče

6 Socialdemokratska stranka 1 Štefan Matjašec,
roj. 19. 4. 1940
naslov: Štefana Kovača 91,
9224 Turnišče

Člani Občinskega sveta občine Turnišče, izvoljeni na vo-
litvah 22. novembra 1998 so:

Vol. Št.
enota Ime in priimek liste Ime liste

1 Jožef Kocet 1 Slovenska ljudska stranka
1 Jože Magdič 1 Slovenska ljudska stranka
1 Alojz Lebar 1 Slovenska ljudska stranka
1 Franc Režonja 3 Slovenski krščanski demokrati
1 Klavdij Novič 3 Slovenski krščanski demokrati
1 Jožef Bence 5 Lista za razvoj občine
1 Metod Cigut 5 Lista za razvoj občine
1 Štefan Matjašec 6 Socialdemokratska stranka
2 Štefan Pucko 1 Slovenska ljudska stranka
2 Jožef Koznicov 1 Slovenska ljudska stranka
2 Stanislav Zver 3 Slovenski krščanski demokrati
2 Ivan Prša 3 Slovenski krščanski demokrati

2 Jožef Hanc 5 Lista za razvoj občine

Št. 71/98
Turnišče, dne 23. novembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Turnišče
Jasna Bračič Szabó l. r.

VELIKE LAŠČE

4280. Sklep o izbiri koncesionarja za opravljanje
zimske službe na lokalnih cestah in javnih poteh
v Občini Velike Lašče

Na podlagi 4. in 7. člena odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Velike Lašče (Uradni list RS, št. 21/96),
odloka o ureditvi zimske službe v Občini Velike Lašče (Urad-
ni list RS, št. 70/98) ter na podlagi 60. in 62. člena statuta
Občine Velike Lašče (Uradni list RS, št. 34/95) izdaja župan
Občine Velike Lašče

S K L E P
o izbiri koncesionarja za opravljanje zimske
službe na lokalnih cestah in javnih poteh v

Občini Velike Lašče

1
Za opravljanje dejavnosti koncesionirane obvezne lo-

kalne gospodarske javne službe – zimske službe na lokalnih
cestah in javnih poteh na območju Občine Velike Lašče je
izbran koncesionar:

Franc Purkat, s.p., Turjak 77, 1311 Turjak.

2
Koncesionar iz 1. točke tega sklepa je izbran na podla-

gi javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje go-
spodarske javne službe – zimska služba na lokalnih cestah
in javnih poteh v Občini Velike Lašče (Uradni list RS, št.
72/98). Pri odločitvi o izboru koncesionarja so bila upošte-
vana merila za izbor ponudnika.

Št. 2127/98
Velike Lašče, dne 16. novembra 1998.

Župan
Občine Velike Lašče
Milan Tekavec l. r.

VOJNIK

4281. Statut Občine Vojnik

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US
RS, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95 – odločba US
RS, 9/96 – odločba US RS, 39/96 – odločba US RS,
44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98)
in zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94,
45/97 in 56/98) je Občinski svet občine Vojnik na seji dne
17. 11. 1998 sprejel

S T A T U T
Občine Vojnik

I. SPLOŠNE DOLOČBE IN OBMOČJA

1. člen
Statut določa temeljna načela za organizacijo in delovanje

Občine Vojnik, oblikovanje in pristojnosti občinskih organov,
javnih služb, način delovanja občanov pri sprejemanju odloči-
tev v občini in druga zakonsko določena vprašanja skupnega
pomena v občini.

2. člen
Območje Občine Vojnik (v nadaljevanju: občina) obsega

območja naslednjih naselij:
Arclin, Beli Potok pri Frankolovem, Bezenškovo Bukovje,

Bezovica, Bovše, Brdce, Čreškova, Črešnjevec, Črešnjice,
Dol pod Gojko, Frankolovo, Gabrovec pri Dramljah, Globoče,
Gradišče pri Vojniku, Homec, Hrastnik, Hrenova, Ilovca, Iven-
ca, Jankova, Kladnart, Koblek, Konjsko, Landek, Lemberg pri
Novi Cerkvi, Lešje, Lindek, Lipa pri Frankolovem, Male Dole,
Nova Cerkev, Novake, Podgorje pod Čerinom, Polže, Pristava,
Rakova Steza, Razdelj, Razgor, Razgorce, Rove, Selce, Soc-
ka, Straža pri Dolu, Straža pri Novi Cerkvi, Stražica, Tomaž nad
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Vojnikom, Trnovlje pri Socki, Velika Raven, Verpete, Vine, Viš-
nja vas, Vizore, Vojnik, Zabukovje, Zlateče, Želče.

3. člen
Občina varuje koristi svojih občanov. V okviru ustave in

zakonov samostojno opravlja zadeve in izvršuje naloge, ki so
nanjo prenesene s področnimi zakoni, ter naloge, ki jih s
soglasjem občine prenese v občinsko pristojnost država, in za
to zagotovi sredstva.

4. člen

Občina je pravna oseba. Sedež občine je v Vojniku, Ker-
šova ulica 1.

Občina ima svoj grb, pečat in zastavo, kar je določeno z
odlokom.

Občinski praznik Občine Vojnik je 4. oktober.

5. člen
Osebam, ki so za občino in njen razvoj posebej zaslužne,

lahko občinski svet podeli občinska priznanja. Posebej zasluž-
ne posameznike lahko imenuje tudi za častne občane občine.

Pogoji, postopek in pravice, povezane s podelitvijo priz-
nanj in imenovanje za častnega občana, se opredelijo z odlo-
kom.

6. člen
Območje občine je razdeljeno na krajevne skupnosti:

Frankolovo, Nova Cerkev in Vojnik.
Krajevne skupnosti so pravne osebe javnega prava.
Premoženje, s katerim upravlja KS, pomeni del skupnega

premoženja Občine Vojnik.
Krajevne skupnosti sestavljajo naselja, združena v vaške

skupnosti.

Frankolovo:
1. vaška skupnost Frankolovo, Verpete,
2. vaška skupnost Rakova Steza, Straža pri Dolu, Stražica,
3. vaška skupnost Bezenškovo Bukovje, Rove,
4. vaška skupnost Brdce, Črešnjice, Podgorje pod Čeri-

nom,
5. vaška skupnost Beli Potok pri Frankolovem, Lindek,
6. vaška skupnost Lipa pri Frankolovem,
7. vaška skupnost Dol pod Gojko, Zabukovje.

Nova Cerkev:
1. vaška skupnost Nova Cerkev,
2. vaška skupnost Hrenova h. št. 1- 25, Polže, Vizore,
3. vaška skupnost Razdelj, Novake, Straža pri Novi Cerkvi,
4. vaška skupnost Homec, Landek, Zlateče,
5. vaška skupnost Čreškova, Socka, Velika Raven,
6. vaška skupnost Trnovlje pri Socki, Selce,
7. vaška skupnost Hrenova h. št. 26 – 37, Lemberg pri

Novi Cerkvi, Vine.

Vojnik:
1. vaška skupnost Cesta ob Hudinji, Pot v Konjsko, Konj-

sko in Lešje
2. vaška skupnost Cesta v Šmartno, Pot v Lešje,
3. vaška skupnost Ahtikova ulica, Arclinska cesta, Bela-

kova ulica, Cesta talcev, Murnova ulica, Preložnikova ulica,
Pristovškova ulica, Žlavsova ulica,

4. vaška skupnost Brezovnikova ulica, Cesta v Tomaž,
Celjska cesta, Čufarjeva ulica, Kašova ulica, Kratka pot, Pete-
linškova ulica, Prušnikova ulica, Tomaž nad Vojnikom, Ulica
bratov Jančar, Voduškova ulica,

5. vaška skupnost Keršova ulica, Krožna pot, Parmova
ulica, Pot na Dobrotin, Škoflekova ulica, Ulica Stanka Kvedra,
Vinterjeva ulica,

6. vaška skupnost Višnja vas, Ivenca in Globoče.
7. vaška skupnost Črešnjevec, Ilovca, Jankova, Kladnart,

Male Dole, Razgorce in Želče,
8. vaška skupnost Bovše, Bezovica, Gabrovec pri Dram-

ljah, Gradišče pri Vojniku, Hrastnik, Koblek, Pristava in Razgor,

9. vaška skupnost Arclin.
Zaradi zadovoljevanja določenih skupnih potreb lahko kra-

jani večjih naseljenih območij ustanovijo krajevno skupnost.
Odločitev o oblikovanju nove krajevne skupnosti sprejme

občinski svet.
Krajevna skupnost lahko za svoje območje določi krajevni

praznik, grb in zastavo.

7. člen
Področje dela in naloge krajevne skupnosti
Za zadovoljevanje skupnih interesov in potreb krajevna

skupnost sodeluje z občinskimi organi in službami na nasled-
njih področjih:

a) na področju gospodarstva, stanovanjske in komunalne
dejavnosti:

– organizirajo prostovoljno delo in zbirajo finančna sredst-
va v obliki krajevnega samoprispevka ter v drugih oblikah za
urejanje lokalnih potreb na svojem območju,

– skrbijo za vzdrževanje objektov in naprav, ki so v njiho-
vem upravljanju,

– skrbijo za oskrbo naselij s pitno vodo, za javno kanaliza-
cijo, javno razsvetljavo, vzdrževanje parkov in javnih zelenic ter
urejanje zunanjega videza hiš in naselij;

b) na področju družbenih dejavnosti:
– spremljajo socialno problematiko na svojem območju in

predlagajo ukrepe za njihovo reševanje,
– organizirajo in izvajajo razne oblike socialnega varstva:

sosedsko pomoč za starejše ljudi, klube za starejše ljudi, so-
cialno patronažo, sodelujejo pri reševanju stanovanjskih vpra-
šanj, predlagajo dodelitev denarne pomoči materialno ogrože-
nim občanom, sodelujejo pri izvajanju pomoči in nege na domu
za starejše ljudi,

– dajejo mnenja v zvezi z namestitvijo v domovih za osta-
rele, opozarjajo na razmere in premoženjski status ostarelih
oseb,

– sodelujejo s strokovno socialno službo pri izbiri skrbni-
kov za mladoletnike in odrasle osebe, rejniških družin za otro-
ke, odkrivanju prizadetih otrok in mladine ter izvajanju strožjega
nadzorstva pri mladoletnih prestopnikih,

– v primeru ogroženih družin spremljajo razmere, v kate-
rih živijo družine z otroki in predlagajo ukrepe za izboljšanje teh
razmer,

– dajejo pobude in proučujejo potrebe glede denarnih
pomoči otrokom, ki so te pomoči potrebni,

– skrbijo za ohranitev naravnih lepot in zgodovinskih po-
sebnosti, zlasti spominskih obeležij,

– sodelujejo pri vzdrževanju objektov in naprav, namenje-
nih telesnovzgojnim in kulturnim dejavnostim,

– pospešujejo razvoj društvenih dejavnosti na svojem po-
dročju,

– izvajajo posamezne naloge v miru in v vojni ter na po-
dročju zaščite in reševanja občanov, za katere jih določi pristoj-
ni organ občine (štab CZ, župan),

– sodelujejo z občinskim svetom in njegovimi organi pri
izvrševanju občinske politike in nalog na območju krajevne
skupnosti,

– izvajajo naloge skupnega pomena za varstvo pred na-
ravnimi in drugimi nesrečami v sodelovanju s pristojnimi občin-
skimi organi,

– opravljajo druge zadeve, za katere je pristojna krajevna
skupnost.

Občinski svet lahko s sklepom prenese upravljanje dolo-
čenih zadev iz občinske pristojnosti v upravljanje krajevne skup-
nosti. Za ta namen določi občinski svet tudi ustrezna sredstva.

Kadar občinski svet zahteva predhodno mnenje organov
KS pred odločanjem o interesih krajanov te skupnosti, so mu
ga njeni organi dolžni posredovati.

8. člen
Organi krajevne skupnosti
Organ krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti. Svet

odloča o vseh zadevah v okviru nalog, ki jih samostojno oprav-
lja krajevna skupnost in tistih, ki mu jih je poveril občinski svet
ali župan.
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Za delo sveta krajevne skupnosti se smiselno uporabljajo
določbe statuta Občine Vojnik, ki se nanašajo na delo občin-
skega sveta in poslovnika občinskega sveta.

Svet krajevne skupnosti izvoli izmed članov predsednika,
ki zastopa krajevno skupnost, in podpredsednika.

Tajnik krajevne skupnosti je delavec občinske uprave.
Svet krajevne skupnosti:
– sprejema statut krajevne skupnosti,
– sprejema letni finančni načrt in letni program dela v

soglasju z občinskim svetom,
– sprejema zaključni račun KS,
– voli predsednike in člane komisij sveta krajevne skup-

nosti,
– odloča o predlogih komisij sveta krajevne skupnosti,
– daje predloge za razvoj gospodarstva, reševanje komu-

nalne in stanovanjske problematike v krajevni skupnosti,
– na svojem območju spremlja problematiko s področja

šolstva, zdravstva in sociale ter predlaga ukrepe za njihovo
razrešitev,

– predlaga razpis referenduma za uvedbo krajevnega sa-
moprispevka,

– sodeluje z občinskim svetom in njegovimi organi pri
izvrševanju nalog na območju krajevne skupnosti.

Svet krajevne skupnosti ima naslednje komisije:
– komisijo za okolje in prostor ter komunalo,
– komisijo za socialna vprašanja.
Svet krajevne skupnosti lahko ustanovi tudi druge komisi-

je kot svoja delovna telesa.
O ustanovitvi mora obvestiti občinski svet.
Predstavniki posameznih občinskih odborov in komisij ter

delavci občinske uprave na predlog sveta KS prisostvujejo
sejam sveta krajevne skupnosti, kadar se obravnava problema-
tika z njihovega delovnega področja.

Svet krajevne skupnosti redno oziroma najmanj kvartalno
poroča županu o svojem delu in sklepih.

9. člen
Volitve članov sveta krajevne skupnosti
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se smiselno

uporabljajo določbe zakona o lokalnih volitvah.
Svet krajevne skupnosti volijo volilci s stalnim prebiva-

liščem v krajevni skupnosti za štiri leta.
Člani sveta krajevne skupnosti se volijo po vaških skupno-

stih po večinskem načelu. Vsaka vaška skupnost ima po enega
člana v svetu krajevne skupnosti.

Redne volitve v svete krajevnih skupnosti se opravijo isto-
časno kot redne volitve v občinske svete.

Volitve v svete krajevnih skupnosti razpiše župan.

10. člen
Način financiranja krajevne skupnosti
Delovanje krajevne skupnosti se financira:
– iz občinskega proračuna,
– s prihodki iz upravljanja s premoženjem,
– s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih oseb,
– s plačili za storitve,
– s samoprispevki.
Krajevna skupnost se ne sme zadolževati. Prihodki in

odhodki morajo biti zajeti v finančnem načrtu krajevne skupno-
sti in so sestavni del občinskega proračuna.

Za realizacijo nalog, ki so določene z zakonom, ter nalog,
ki jih v letnem planu opredeli Občina Vojnik, so sredstva zago-
tovljena v občinskem proračunu. Za predhodno dogovorjene
naloge se lahko del sredstev prenese na žiro račun krajevne
skupnosti, ki s temi sredstvi razpolaga v imenu občine ali pa se
finančne obveznosti iz tega naslova poravnavajo direktno z žiro
računa Občine Vojnik.

S sredstvi, ki jih krajevne skupnosti pridobivajo iz naslova
upravljanja z vodovodi, pokopališčem ali drugimi področji, kra-
jevna skupnost razpolaga v okvirih sprejetega letnega plana.
Sredstva, ki jih kot neto efekt s tem pridobivajo krajevne skup-
nosti, se namenjajo za razvojne naloge na območju krajevne
skupnosti.

Za zadovoljevanje in uresničevanje potreb in interesov
krajanov lahko KS pridobiva sredstva iz drugih virov, kot so:

prostovoljni prispevki krajanov, podjetij, drugih organizacijskih
skupnosti, s samoprispevkom, z delom in na druge načine.

S tako pridobljenimi sredstvi KS razpolaga v svojem ime-
nu in za svoj račun.

Občina Vojnik ne prevzema finančnih obveznosti za nalo-
ge oziroma programe, ki s krajevno skupnostjo niso bile pred-
hodno pisno usklajeni. Posamični pravni posli nad 10% letne
višine obveznih rezerv občine so veljavni le ob sopodpisu župa-
na.

II. NALOGE OBČINE

11. člen
Občina lahko v skladu z zakoni poseduje, pridobiva in

razpolaga z vsemi vrstami premoženja, ustanavlja in vodi javna
podjetja ter v okviru sistema javnih financ določa svoj proračun.

12. člen
Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega po-

mena “izvirne naloge“, ki jih določi s splošnim aktom občine ali
so določene z zakonom.

Občina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev oprav-
lja zlasti naslednje naloge:

– upravlja občinsko premoženje;
– omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine in v

skladu z zakonom opravlja naloge s področja gostinstva, turiz-
ma in kmetijstva;

– načrtuje prostorski razvoj, v skladu z zakonom opravlja
naloge na področju posegov v prostor in graditve objektov ter
zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi zemljišči;

– ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za poveča-
nje najemnega socialnega sklada stanovanj;

– v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za
lokalne javne službe;

– pospešuje službe socialnega skrbstva za socialno ogro-
žene, za invalide in ostarele, pospešuje predšolsko in osnov-
nošolsko varstvo otrok ter družine;

– skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred
hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge
dejavnosti varstva okolja;

– ureja in vzdržuje vodovodne in energetske komunalne
objekte;

– ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomem-
bno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih prebivalcev;

– pospešuje vzgojno-izobraževalno, informacijsko doku-
mentacijsko, društveno in drugo dejavnost na svojem območju;

– pospešuje razvoj športa in rekreacije;
– pospešuje kulturnoumetniško ustvarjalnost, omogoča

dostopnost do kulturnih programov, zagotavlja splošnoizobra-
ževalno knjižnično dejavnost ter v skladu z zakonom skrbi za
kulturno dediščino na svojem območju;

– gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti,
rekreacijske in druge javne površine, v skladu z zakonom ureja
promet v občini ter opravlja naloge občinskega redarstva;

– opravlja nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami;
– organizira komunalno-redarsko službo in skrbi za red v

občini;
– skrbi za požarno varnost in organizira reševalno pomoč;
– organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih

in drugih nesreč;
– organizira opravljanje pokopališke in pogrebne službe;
– določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s kateri-

mi se kršijo predpisi občine in opravlja inšpekcijsko nadzorstvo
nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi
ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače
določeno;

– sprejema statut občine in druge splošne akte;
– organizira občinsko upravo;
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.

13. člen
Občina opravlja statistično, evidenčno in analitično funk-

cijo za svoje potrebe ter za te potrebe pridobiva na podlagi
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pisne zahteve statistične in evidenčne podatke od pooblašče-
nih organov za zbiranje statističnih in evidenčnih podatkov.

Za potrebe iz prejšnjega odstavka občina na podlagi pi-
sne zahteve pridobiva od upravljalcev zbirk podatke o fizičnih
osebah, ki imajo v občini stalno ali začasno prebivališče in o
fizičnih osebah, ki imajo v občini nepremičnine, podatke o
pravnih osebah, ki imajo sedež ali premoženje oziroma del
premoženja v občini ter o prostoru.

14. člen
Po predhodnem soglasju občinskega sveta lahko država

z zakonom prenese na občino opravljanje posameznih nalog iz
državne pristojnosti – prenesene naloge.

Za prenesene naloge zagotavlja država občini tudi ustrez-
na sredstva za njihovo opravljanje.

III. ORGANI OBČINE

1. Skupne določbe

15. člen
Organi občine so občinski svet, župan in nadzorni odbor.

Organi občine se volijo oziroma imenujejo za štiri leta. Občin-
ski organi so sklepčni, če je na njihovih sejah navzoča najmanj
polovica njihovih članov.

Poleg teh organov ima občina na podlagi posameznih
zakonov še naslednje organe:

– Občinsko volilno komisijo,
– Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin,
– Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada,
– Štab civilne zaščite,
– Svet za varstvo najemnikov stanovanj,
– Komisijo za ugotavljanje nezdružljivosti opravljanja jav-

ne funkcije s pridobitno dejavnostjo.
Člani občinskega sveta, župan in podžupan občine so

občinski funkcionarji.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepo-

klicno.

16. člen
Delo občinskih organov je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu

občinskih organov, z navzočnostjo občanov in predstavnikov
javnih občil na sejah občinskega sveta in občinskih odborov ter
na druge načine, ki jih določata statut in poslovnik občinskega
sveta.

Za javnost dela je odgovoren župan oziroma druga ose-
ba, ki jo župan pooblasti.

Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in dru-
gih občinskih organov, ki so zaupne narave. Javnost dela se
zagotavlja tudi z obveščanjem v uradnem glasilu Občine Vojnik.

2. Občinski svet

17. člen
Občinski svet ima osemnajst članov in je najvišji organ

odločanja v občini. Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta.
Mandatna doba članov se začne s potekom mandatne dobe
prejšnjih članov sveta, traja pa do prve seje novoizvoljenega
sveta. Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepo-
klicno.

18. člen
Občinski svet ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut občine,
– sprejema odloke in druge občinske akte,
– sprejema poslovnik za svoje delo,
– sprejema prostorske in druge plane razvoja občine,
– potrjuje začasne nujne ukrepe,
– sprejema občinski proračun in zaključni račun,
– daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na

občino,

– imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane
odborov in komisij občinskega sveta,

– imenuje volilno komisijo za lokalne volitve,
– nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave

glede izvrševanja odločitev občinskega sveta,
– določa organizacijo in delovno področje občinske upra-

ve na predlog župana,
– odloča o izločitvi tajnika občine ali župana in v primeru

izločitve o stvari tudi odloči,
– odloča o pridobitvi nepremičnin, katerih skupna vred-

nost presega vrednost 1% proračuna za tekoče leto,
– odloča o odtujitvi nepremičnin in o odsvojitvi delov pre-

moženja,
– odloča o najemu posojila, razen o najemu kratkoročnih

posojil med letom,
– razpisuje referendum,
– daje pobudo za sklic zbora občanov,
– določa nadomestilo za člane občinskega sveta, nadzor-

nega odbora in drugih odborov ter komisij,
– ustanavlja gospodarske in druge javne zavode ter javne

gospodarske službe,
– imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov

javnih dobrin,
– daje mnenje k imenovanju načelnikov upravne enote,
– na predlog župana imenuje in razrešuje podžupana,
– imenuje in razrešuje predstavnike občine v sosvetu na-

čelnika upravne enote,
– odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon.

19. člen
Funkcija člana občinskega sveta in podžupana ni združlji-

va s funkcijo župana, s članstvom v nadzornem odboru in z
delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako
določa zakon.

Funkcija člana občinskega sveta tudi ni združljiva s funkci-
jo načelnika upravne enote in vodje notranje organizacijske
enote v upravni enoti, kot tudi ne z delom v državni upravi na
delovnih mestih, na katerih delavci izvršujejo pooblastila v zvezi
z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in
strokovnostjo dela organov občine.

Svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina
članov občinskega sveta.

Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino
glasov navzočih članov, razen

– statuta, ki se sprejme z dvetretjinsko večino vseh čla-
nov,

– poslovnika, ki se sprejme z dvetretjinsko večino navzo-
čih članov in

– ko gre za odločanje o ustanovitvi pokrajine je potrebno
dvetretjinsko soglasje vseh članov.

Glasovanje je javno. Tajno se glasuje le, kadar tako dolo-
ča zakon ali ta statut in kadar tako zahteva najmanj četrtina
članov sveta.

21. člen
Občinski svet ima svoj poslovnik, s katerim podrobneje

ureja način dela, postopek odločanja in razmerja do drugih
občinskih organov.

22. člen
Seje občinskega sveta sklicuje in vodi župan. Župan lah-

ko za vodenje seje občinskega sveta pooblasti podžupana ali
drugega člana občinskega sveta. Če nastopijo razlogi, da žu-
pan ne more voditi že sklicane seje občinskega sveta, jo vodi
podžupan, če pa tudi ta ne more voditi seje, jo vodi najstarejši
član občinskega sveta.

Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z določba-
mi statuta občine in poslovnika občinskega sveta, mora pa jih
sklicati najmanj štirikrat letno. Župan mora sklicati sejo občin-
skega sveta, če to zahteva najmanj četrtina članov občinskega
sveta, seja pa mora biti v petnajstih dneh potem, ko je bila
podana pisna zahteva za sklic seje. Če župan seje občinskega
sveta ne skliče v roku sedmih dni po prejemu pisne zahteve, jo
lahko skličejo člani občinskega sveta, ki so zahtevo podali.
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Zahtevi za sklic seje občinskega sveta mora biti priložen dnevni
red. Župan mora dati na dnevni red predlagane točke, predla-
gan dnevni red pa lahko dopolni še z novimi točkami.

Strokovno in administrativno delo za potrebe občinskega
sveta opravlja občinska uprava.

23. člen
Dnevni red seje občinskega sveta predlaga župan na

lastno pobudo ali pa na predlog četrtine članov sveta. Dnevni
red lahko predlagajo vsi tisti, ki imajo pravico zahtevati sklic
sveta, skupaj z zahtevo za sklic seje. O sprejemu in dopolnitvi
dnevnega reda odloči občinski svet.

Na vsaki seji občinskega sveta mora biti določen čas
rezerviran za vprašanja, ki jih postavljajo člani sveta predstavni-
kom občinskih odborov in županu, ter odgovore nanje.

24. člen
Seje občinskega sveta so javne. Svet lahko sklene, da se

javnost izključi, če to terja javni interes.
Člani odborov imajo pravico prisostvovati sejam občin-

skega sveta. Predstavniki odborov in komisij so se na zahtevo
občinskega sveta dolžni udeležiti seje sveta in odgovarjati na
vprašanja članov občinskega sveta, kadar se obravnavajo za-
deve iz njihovega področja.

Odbori in komisije občinskega sveta

25. člen
Občinski svet ima naslednje odbore:
1. Odbor za družbene dejavnosti
2. Odbor za finance in občinsko premoženje
3. Odbor za okolje in prostor ter komunalo
4. Odbor za kmetijstvo in pospeševanje razvoja podeželja
5. Odbor za gospodarstvo in turizem.
Občinski svet ima:
– Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,

ki jo imenuje izmed članov občinskega sveta
– Komisijo za pripravo statuta
– Komisijo za vloge in pritožbe.

26. člen
Odbori in komisija opravljajo naslednje naloge:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
– predlaga svetu potrditev mandatov sveta in župana,
– predlaga svetu kandidate za organe sveta in druge or-

gane, ki jih voli in imenuje svet,
– občinskemu svetu in županu daje pobude oziroma pred-

loge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini,
– obravnava višino nagrad in povračil za neprofesionalno

opravljanje funkcij,
– pripravlja ostale predloge, ki se nanašajo na volitve,

imenovanja in razrešitve, razen če statut občine in poslovnik
občinskega sveta ne določata drugače,

– pripravlja predloge za imenovanja, ki se nanašajo na
izvajanje ustanoviteljskih pravic občine v javnih zavodih in gos-
podarskih službah lokalnega pomena,

– v skladu z zakonom predlaga nadomestila in povračila
za uspešnost občinskih funkcionarjev, predsednikov in članov
delovnih teles in delavcev, ki opravljajo strokovna, administra-
tivna in tajniška opravila za delovna telesa občinskega sveta,

– opravlja druge naloge, določene s statutom, poslovni-
kom občinskega sveta in poslovnikom komisije.

Odbor za družbene dejavnosti:
– obravnava vprašanja v zvezi z izobraževanjem, kulturo,

socialo, zdravstvom, športom in rekreacijo,
– daje mnenje občinskemu svetu v zvezi z ustanovitvenimi

akti javnih zavodov, ki opravljajo družbene javne službe lokalne-
ga pomena,

– skrbi za varovanje naravne in kulturne dediščine,
– opravlja druge zadeve s področja družbenih služb in

sociale,
– predlaga obseg proračunskih sredstev za področje de-

javnosti svojega delovnega področja.

Odbor za finance in občinsko premoženje:
– obravnava in predlaga občinskemu svetu občinski pro-

račun in njegove izvršitve,
– daje mnenje občinskemu svetu glede nakupa, prodaje

in najema občinskega premoženja, o katerem odloča občinski
svet,

– predlaga občinskemu svetu ukrepe za zagotovitev ne-
profitnih in socialnih stanovanj,

– daje mnenja občinskemu svetu o aktih in predpisih s
področja financiranja, stanovanjske problematike in premo-
ženja,

– daje pobude nadzornemu odboru za pregled občinske-
ga proračuna ali njegovega dela,

– daje mnenje glede drugih zadev, ki se nanašajo na
občinski proračun in občinsko premoženje.

Odbor za okolje in prostor ter komunalo:
– sodeluje pri prostorskem planiranju in predlaga občin-

skemu svetu spremembe,
– predlaga občinskemu svetu ukrepe za zaščito in izbolj-

šanje ekoloških pogojev v občini,
– daje mnenje občinskemu svetu v zvezi z akti s področja

svojega delovanja,
– predlaga občinskemu svetu ukrepe za hitrejši in sklad-

nejši razvoj komunalnega gospodarstva v občini,
– obravnava vprašanja glede upravljanja in delovanja lo-

kalnih javnih služb,
– predlaga občinskemu svetu prioritetni vrstni red investi-

cij s področja svojega delovanja,
– predlaga velikost funkcionalnega zemljišča k objektom,
– obravnava druga vprašanja s področja urbanizma, varst-

va okolja, urejanja prostora in izgradnje komunalne infrastruk-
ture,

– predlaga obseg proračunskih sredstev za področje de-
javnosti svojega delovnega področja.

Odbor za kmetijstvo in pospeševanje razvoja podeželja:
– predlaga ukrepe in daje mnenja občinskemu svetu v

zvezi s problematiko pospeševanja in hitrejšega razvoja kme-
tijstva in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v občini,

– daje predloge občinskemu svetu za subvencioniranje
razvoja kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v občini,

– daje mnenje občinskemu svetu o aktih s tega področja,
– predlaga ukrepe na više in strmo ležečih območjih za

ohranjanje poseljenosti, odpravo zaraščenosti in razvoj razpr-
šenih kmetij,

– obravnava druga vprašanja razvoja podeželja,
– predlaga obseg proračunskih sredstev za področje de-

javnosti svojega delovnega področja.
Odbor za malo gospodarstvo in turizem:
– predlaga občinskemu svetu ukrepe za hitrejši razvoj

malega gospodarstva in turizma,
– daje mnenje občinskemu svetu o aktih s tega področja,
– daje mnenja glede vprašanj s področja gospodarstva in

turizma,
– sodeluje s subjekti malega gospodarstva in turizma in

jih povezuje z drugimi institucijami, ki skrbijo za razvoj gospo-
darstva in turizma,

– obravnava druga vprašanja s področja malega gospo-
darstva in turizma.

– predlaga obseg proračunskih sredstev za področje de-
javnosti svojega delovnega področja.

27. člen
Občinski odbori in komisije imajo praviloma pet članov.
Občinski svet imenuje člane odborov in komisij izmed

svojih članov, lahko pa tudi izmed drugih občanov, vendar
največ polovico članov. Delovno telo občinskega sveta vodi
član občinskega sveta, članstvo v komisiji ali odboru ni združlji-
vo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v
občinski upravi.

Člani odbora ali komisije so imenovani, če je za kandidat-
no listo glasovala večina vseh članov sveta.

Predsednike odborov in komisij imenuje praviloma občin-
ski svet, sicer jih volijo člani odborov in komisij izmed sebe.
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28. člen
Odbori in komisije občinskega sveta v okviru svojega

delovnega področja v skladu s statutom občine in poslovnikom
občinskega sveta obravnavajo zadeve iz svoje pristojnosti in
dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.

29. člen
Občinski svet lahko ustanovi tudi druge komisije in odbo-

re kot svoja delovna telesa, ki v okviru svojega delovnega
področja:

– predlagajo svetu sprejem odločitev iz njegove pristoj-
nosti,

– nadzorujejo delovanje občinskih javnih služb,
– obravnavajo pravilnike in druge akte,
– poročajo o svojem delu občinskemu svetu,
– obravnavajo predlog proračuna.

30. člen
Na predlog najmanj četrtine svojih članov lahko občinski

svet začne postopek za nezaupnico odboru ali komisiji. Ne-
zaupnica je izglasovana, če je zanjo glasovala večina vseh
članov občinskega sveta.

3. Nadzorni odbor

31. člen
Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v

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

čine;
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračun-

skih sredstev;
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračun-

skih sredstev.

32. člen
Nadzorni odbor šteje 5 članov.
Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet na pod-

lagi liste kandidatov z večino glasov navzočih članov občinske-
ga sveta. Listo kandidatov določi komisija za mandatna vpraša-
nja, volitve in imenovanja na podlagi predlogov članov občin-
skega sveta, delovnih teles občinskega sveta, političnih strank,
krajevnih skupnosti, zainteresiranih organizacij v občini in ob-
čanov.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega
sveta, župan, podžupan, člani svetov ožjih delov občine, tajnik
občine, delavci občinske uprave ter člani poslovodstev organi-
zacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.

33. člen
Prvo sejo nadzornega odbora skliče predsednik občin-

skega sveta. Predsednika nadzornega odbora izvolijo člani nad-
zornega odbora. Razreši pa ga občinski svet na predlog nad-
zornega odbora. Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem
razrešitve oziroma z dnem poteka mandatne dobe članov sveta.

Predsednik nadzornega odbora predstavlja nadzorni od-
bor in zastopa njegove ugotovitve, mnenja, priporočila in pred-
loge pred organi občine in pred organi nadzorovanih pravnih
oseb, podpisuje pisne sklepe nadzornega odbora, organizira
delo in pripravlja ter vodi seje.

34. člen
Pristojnosti nadzornega odbora zahtevajo strokovnost nje-

govih članov, zato morajo biti v odbor imenovani ljudje, ki
praviloma izpolnjujejo temeljni pogoj strokovnosti in izkušenj s
področja zakonodaje, ki ureja finančno računovodsko področje.

Nadzorni odbor dela ob strokovni pomoči občinske upra-
ve, za posebne primere pa se lahko na predlog odbora najame
izvedence ustrezne stroke.

35. člen
Član nadzornega odbora lahko predlaga svojo razrešitev

sam ali jo predlaga odbor ali pa občinski svet.

Glavni razlogi za razrešitev so predvsem:
začetek opravljanja nezdružljivih funkcij ali dejavnosti, od-

stop, neaktivnost oziroma nezmožnost izvrševanja nalog, nes-
poštovanje predpisov, občinskega statuta in poslovnika nad-
zornega odbora, če izgubi volilno pravico, če je pravnomočno
obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od 6 mesecev.

36. člen
Nadzorni odbor kot najvišji organ nadzora javne porabe v

občini:
– pregleduje in proučuje pravne predpise in akte, s kate-

rimi se določajo nameni proračunske porabe,
– pregleduje listinsko dokumentacijo, kot so pogodbe,

naročila, odredbe, nalogi, računi, zapisniki ter knjigovodske
listine in poslovne knjige,

– ugotavlja skladnost ravnanja s pravnimi predpisi ter gos-
podarnost in namenskost trošenja sredstev in njihov učinek
glede na opredeljeni cilj,

– obravnava pripombe strank v postopku,
– sprejema poročila, mnenje in priporočila oziroma pred-

loge ukrepov nadzorovanim osebam,
– obvešča pristojne organe občine in predlaga ukrepe iz

njihove pristojnosti,
– oblikuje zahteve za izvedbo revizije s strani Računskega

sodišča RS,
– prijavlja sum storitve prekrška oziroma sum storitve kaz-

nivega dejanja pristojnemu organu.
Nadzorni odbor na začetku proračunskega leta sprejme

letni program nadzora, s katerim seznani občinski svet in
župana.

37. člen
Nadzorni odbor sprejema odločitve na sejah z večino

glasov navzočih članov nadzornega odbora.
Seje nadzornega odbora sklicuje predsednik nadzornega

odbora na lastno pobudo, pobudo člana nadzornega odbora,
občinskega sveta ali župana. Seje nadzornega odbora so jav-
ne, razen kadar je nadzorni odbor dolžan varovati osebne po-
datke ter državne, uradne in poslovne skrivnosti, ki so tako
opredeljene z zakonom, drugimi predpisi ali z akti občinskega
sveta in organizacij porabnikov proračunskih sredstev in ko je
to potrebno za spoštovanje dostojanstva, dobrega imena in
integritete posameznikov.

38. člen
Če nadzorni odbor v okviru svoje pristojnosti ugotovi pri

poslovanju občine hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti, ki
so opredeljene v poslovniku, mora o teh kršitvah v roku petnaj-
stih dni obvestiti pristojno ministrstvo in Računsko sodišče
Republike Slovenije.

Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih
izdaja poročilo s priporočili in predlogi ter občinskemu svetu
najmanj dvakrat letno poroča o svojem delu in ugotovitvah. S
sklepom lahko nadzorni odbor zahteva od predsednika občin-
skega sveta, župana in porabnikov proračuna, da članu nad-
zornega odbora ali imenovanemu izvedencu omogočijo pre-
gled dokumentacije, ki je potrebna za delo nadzornega od-
bora.

Vsak član nadzornega odbora ima pravico od občine zah-
tevati in dobiti podatke, ki so mu potrebni pri opravljanju njego-
vih nalog, če teh podatkov na njegov predlog ne zahtev, nad-
zorni odbor.

39. člen
Občinski svet, župan in drugi porabniki občinskih prora-

čunskih sredstev so dolžni:
– omogočiti vpogled v vso potrebno dokumentacijo, ki jo

na podlagi sklepa nadzornega odbora zahteva pooblaščeni
član nadzornega odbora ali imenovani izvedenec,

– sodelovati v postopku nadzora,
– obravnavati poročilo nadzornega odbora,
– upoštevati priporočila in predloge nadzornega odbora

za odpravo ugotovljenih nepravilnosti. Nadzorni odbor mora
porabnikom občinskih proračunskih sredstev pred izdelavo in
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sprejemom dokončnega poročila zagotoviti možnosti, da izrazi-
jo svoje mnenje in ugovarjajo njegovim ugotovitvam. Občinski
organi so dolžni spoštovati mnenja, priporočila in predloge
nadzornega odbora.

40. člen
Javnost dela nadzornega odbora se zagotavlja tako, da

nadzorni odbor obvešča javnost o svojih ugotovitvah, pri čemer
mora varovati osebne podatke ter državne uradne in poslovne
skrivnosti, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim predpi-
som ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov
proračunskih sredstev, in spoštovati dostojanstvo, dobro ime
in integriteto posameznikov.

Nadzorni odbor sme obvestiti javnost o svojih ugotovitvah
šele takrat, ko je njegovo poročilo dokončno.

41. člen
Nadzorni odbor sprejme poslovnik o delu nadzornega

odbora, v katerem v skladu z zakonom in tem statutom podrob-
neje določi: organizacijo dela, naloge, postopke in način dela
nadzornega odbora, pravice in dolžnosti predsednika in pod-
predsednika ter članov pri izvajanju nadzora, delo izvedencev,
postopek nadzora, pripravo, sklicevanje in vodenje sej, pisanje
zapisnikov ter vodenje evidenc in dokumentacije.

4. Župan

42. člen
Občina ima župana, ki ga volijo državljani s stalnim prebi-

vališčem v občini na neposrednih tajnih volitvah. Župan se
lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno ali nepoklicno.
Župan predstavlja in zastopa občino.

Župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi seje
občinskega sveta, nima pa pravice glasovanja.

Župan predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun
občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz
pristojnosti občinskega sveta ter skrbi za izvajanje odločitev
občinskega sveta.

Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če
meni, da je nezakonita ali je v nasprotju s statutom ali drugim
splošnim aktom občine, in predlaga občinskemu svetu, da o
njej ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora
navesti razloge za zadržanje. Ob zadržanju izvajanja odločitve
občinskega sveta župan opozori pristojno ministrstvo na neza-
konitost take odločitve. Če občinski svet ponovno sprejme
enako odločitev, lahko župan začne postopek pri upravnem
sodišču.

Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, ki je
z zakonom prenesena v opravljanje občini, župan opozori pri-
stojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost take
odločitve.

43. člen
Občina ima enega podžupana. Podžupana na županov

predlog imenuje in razrešuje občinski svet izmed svojih članov.
Z aktom o imenovanju podžupana določi občinski svet na

županov predlog podžupana, ki bo v primeru predčasnega
prenehanja županovega mandata opravljal funkcijo župana v
času od sprejema sklepa o predčasnem prenehanju mandata
in razpisa nadomestnih volitev do izvolitve novega župana.

Podžupan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklic-
no, če tako predlaga župan. O poklicnem opravljanju podžupa-
nove funkcije odloči občinski svet.

Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja
posamezne naloge iz županove pristojnosti, za katere ga župan
pooblasti.

Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsot-
nosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan
tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere
ga župan pooblasti.

Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot podžupan ne
moreta opravljati svoje funkcije, nadomešča župana član ob-
činskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa najsta-
rejši član občinskega sveta. V času nadomeščanja opravlja
član občinskega sveta tekoče naloge iz županove pristojnosti.

44. člen
V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem obsegu

ogroženo življenje in premoženje občanov, občinski svet pa se
ne more pravočasno sestati, lahko župan sprejme začasne
nujne ukrepe. Te mora predložiti v potrditev občinskemu svetu
takoj, ko se ta lahko sestane.

45. člen
Župan opravlja naslednje naloge:
– predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi seje občin-

skega sveta,
– predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine

in zaključni račun proračuna ter odloke in druga gradiva za
obravnave na občinskem svetu,

– odgovarja za izvrševanje proračuna,
– odloča o najetju kratkoročnih posojil med letom,
– sprejme načrt zaščite in reševanja,
– imenuje poveljnika in štabe civilne zaščite občine in

poverjenike za civilno zaščito,
– sklicuje predsednike svetov krajevnih skupnosti,
– poroča občinskemu svetu o rezultatih pri predstavljanju

in zastopanju občine,
– skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov

občine,
– skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta,
– sprejema sklep o javni razgrnitvi prostorsko izvedbenih

aktov,
– ima splošno pooblastilo za odločanje o pridobitvi in

odtujitvi premičnega premoženja,
– odloča o pridobitvi nepremičnin, katerih skupna vred-

nost ne sme presegati vrednosti 1% proračuna za tekoče leto,
– določa sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi,
– vodi, nadzoruje in usmerja delo občinske uprave,
– sprejema začasne nujne ukrepe v izjemnih razmerah,
– razpisuje volitve v organe krajevnih skupnosti,
– opravlja druge zadeve, ki jih določajo zakoni in ta statut.

5. Komisija za ugotavljanje nezdružljivosti opravljanja
javne funkcije s pridobitno dejavnostjo

46. člen
Komisija ima štiri člane in predsednika. Imenuje in razre-

šuje jih občinski svet. Komisija o zadevah iz svoje pristojnosti
odloča na seji, sklepe pa sprejema z večino glasov vseh čla-
nov. Način svojega dela komisija podrobneje uredi s poslovni-
kom v skladu z zakonom.

Naloge komisije
Če komisija ugotovi, da poklicni funkcionar v nasprotju z

zakonom ni prenehal opravljati pridobitne dejavnosti, ki je nez-
družljiva z opravljanjem funkcije, s sklepom naloži funkcionarju,
da najpozneje v treh mesecih preneha opravljati pridobitno
dejavnost.

O svojem sklepu obvesti komisija tudi organ, katerega
član je funkcionar oziroma drug organ, pristojen za izvolitev ali
imenovanje funkcionarja.

Če komisija ugotovi, da nepoklicni funkcionar opravlja
pridobitno dejavnost v zasebne namene tako, da je s tem
ovirano objektivno in neodvisno opravljanje funkcije, s sklepom
odloči, da mora funkcionar v roku treh mesecev prenehati
opravljati tako pridobitno dejavnost.

Če komisija ugotovi, da ji funkcionar ni sporočil podatkov
o svojem premoženju in dohodkih, ki jih je dolžan sporočiti, ga
pozove, da ji v roku, ki ga sama določi, predloži predpisane
podatke.

Če funkcionar kljub opozorilu komisije ne predloži zahte-
vanih podatkov, komisija obvesti organ, katerega član je funk-
cionar, oziroma organ, pristojen za izvolitev ali imenovanje
funkcionarjev.

Če komisija oceni, da je funkcionar opravljal pridobitno
dejavnost v nasprotju z zakonom sprejemal darila ali si pridobi-
val ugodnosti, ki so vplivale na izvrševanje funkcije, obvesti o
tem organ, katerega član je funkcionar, oziroma organ, pristo-
jen za izvolitev in imenovanje funkcionarja.

Smiselno se uporabljajo tudi vsa ostala določila zakona o
nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo.
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IV. NEPOSREDNE OBLIKE ODLOČANJA OBČANOV

47. člen
Neposredne oblike odločanja občanov o lokalnih zade-

vah so zbor občanov, referendum, svetovalni referendum in
ljudska iniciativa.

48. člen
Zbor občanov se lahko skliče za vso občino ali za eno ali

več krajevnih skupnosti ali za posamezno vaško skupnost.
Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo, na pobudo

občinskega sveta ali na zahtevo najmanj petih odstotkov volil-
cev v občini, zbor občanov v krajevni skupnosti pa tudi na
pobudo najmanj petih odstotkov volilcev v tej skupnosti ali na
pobudo njenega sveta.

49. člen
Zbor občanov v občini:
– razpravlja o povezovanju z drugimi občinami v širše

lokalne skupnosti,
– razpravlja o lokalni problematiki,
– razpravlja o delu občinskega sveta, župana in drugih

občinskih organov,
– razpravlja o spremembah območja občine,
– daje mnenje o zadevah iz prejšnjih alinei.

50. člen
Način vložitve zahteve
Pobudniki za sklic zborov občanov morajo vložiti pisno

zahtevo pri županu najmanj 15 dni pred predvidenim sklicem.
Zahteva mora vsebovati podatke o predstavniku, območje, za
katerega se naj skliče zbor, predvideni datum, uro in kraj ter
zadevo, za katero se sklicuje zbor.

Kadar so pobudniki volilci v občini, mora poleg v prvem
odstavku navedenih podatkov, biti priložen poimenski seznam
s podpisi volilcev, ki vlagajo zahtevo. Poimenski seznam mora
vsebovati ime in priimek, datum rojstva in naslov stalnega pre-
bivališča. Postopek odločanja o sklicu zbora, če sklic zahteva-
jo volilci, vodi župan.

Način sklica
Zbor občanov je potrebno sklicati najmanj 5 dni pred

predvidenim sklicem in sicer tako, da se sklic, ki mora vsebo-
vati datum, uro in kraj zbora občanov, zadevo in območje, za
katerega se sklicuje, objavi na oglasni deski oziroma občane
obvesti na drug krajevno običajen način.

Glasovanje
Zbor občanov lahko razpravlja o zgoraj navedenih zade-

vah, če je prisotnih na zboru najmanj 10% volilcev z območja,
za katerega je bil sklican zbor občanov.

Sklepi na zboru občanov so sprejeti, če zanje glasuje
večina prisotnih volilcev. Glasuje se lahko z dvigom rok, lahko
pa se opravi tajno glasovanje. Način glasovanja se določi na
zboru.

Občinski svet obravnava sklepe zborov, vendar ga sklepi
zborov ne zavezujejo pri odločanju.

51. člen
Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, ki so

vsebina splošnih aktov občine, razen o proračunu in zaključ-
nem računu občine, ter o splošnih aktih, s katerimi se v skladu
z zakonom predpisujejo občinski davki in druge dajatve. Refe-
rendum se opravi kot naknadni referendum, na katerem občani
potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt občine ali njegove
posamezne določbe.

Občinski svet lahko razpiše referendum na predlog župa-
na ali člana občinskega sveta. Občinski svet mora razpisati
referendum, če to zahteva najmanj 5% volivcev v občini in če
tako določa zakon.

Predlog za razpis referenduma je treba vložiti oziroma
občinski svet pisno seznaniti s pobudo volivcev za vložitev
zahteve za razpis referenduma v petnajstih dneh po sprejemu
splošnega akta.

Če je vložen predlog za razpis referenduma ali je dana
pobuda volivcev za vložitev zahteve za razpis referenduma,

župan zadrži objavo splošnega akta do odločitve o predlogu ali
pobudi oziroma do odločitve na referendumu.

Če je sprejeti splošni akt ali njegove posamezne določbe
na referendumu potrjen, ga mora župan objaviti skupaj z objavo
izida referenduma. Če je sprejeti splošni akt zavrnjen ali če so
zavrnjene njegove posamezne določbe, se splošni akt ne obja-
vi, dokler se ob upoštevanju volje volivcev ne spremeni. Odlo-
čitev volivcev na referendumu zavezuje občinski svet do konca
njegovega mandata.

52. člen
Občani lahko odločajo na referendumu o samoprispevkih

in tudi o drugih vprašanjih, če tako določa zakon.
Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu z

določbami zakona o lokalni samoupravi in zakona o referendu-
mu in o ljudski iniciativi, če z zakonom, ki določa in ureja
referendum, ni drugače določeno.

53. člen
Da ugotovi voljo občanov, lahko občinski svet pred odlo-

čanjem o posameznih vprašanjih iz svoje pristojnosti razpiše
tudi svetovalni referendum. Svetovalni referendum se razpiše
za vso občino ali za njen del. Odločitev volivcev na svetovalnem
referendumu ne zavezuje občinskih organov.

54. člen
Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referendu-

ma lahko da vsak volivec, politična stranka v občini ali svet
ožjega dela občine. Pobuda mora vsebovati zahtevo za razpis
referenduma, ki mora vsebovati jasno izraženo vprašanje, ki naj
bo predmet referenduma, in obrazložitev. Pobuda mora biti
podprta s podpisi najmanj 3% volivcev območja, za katero se
vlaga. Seznam mora vsebovati osebne podatke podpisnikov:
ime in priimek, datum rojstva in naslov stalnega prebivališča.

Pobudnik o pobudi volivcem za vložitev zahteve za razpis
referenduma pisno seznani občinski svet in pobudo predloži
županu. Če župan meni, da pobuda z zahtevo ni oblikovana v
skladu s prejšnjim odstavkom ali je v nasprotju z zakonom in s
statutom občine, o tem v osmih dneh po prejemu pobude
obvesti pobudnika in ga pozove, da ugotovljeno neskladnost
odpravi v osmih dneh. Če pobudnik tega ne stori, se šteje, da
pobuda ni bila vložena. Župan o tem nemudoma obvesti po-
budnika in občinski svet.

Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu obvestila iz
prejšnjega odstavka zahteva, naj odločitev župana preizkusi
upravno sodišče. Če upravno sodišče ugotovi, da je odločitev
neutemeljena, jo razveljavi. Sodišče odloči v tridesetih dneh.

Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma s
podpisovanjem na seznamu ali z osebnim podpisovanjem. O
načinu dajanja podpore odloči župan z aktom, s katerim določi
obrazec seznama ali obrazec za podporo z osebnim podpiso-
vanjem in rok za zbiranje podpisov. Obrazca morata vsebovati
jasno izraženo zahtevo za razpis referenduma. Osebno podpi-
sovanje se izvaja pred državnim organom, pristojnim za vode-
nje evidence volilne pravice. Državni organ, pristojen za vode-
nje evidence volilne pravice overi tudi podpise volivcev na
seznamu.

Šteje se, da je zahteva za razpis referenduma vložena, če
jo je v določenem roku podprlo s svojim podpisom zadostno
število volivcev.

55. člen
Občinski svet razpiše referendum v petnajstih dneh po

sprejemu odločitve o predlogu oziroma od vložitve zahteve
volivcev za razpis referenduma. Z aktom o razpisu referenduma
določi občinski svet vsebino vprašanja, o katerem se bo odlo-
čalo na referendumu ter določi dan, ki se šteje za dan razpisa,
referendumsko območje in dan glasovanja. Akt o razpisu refe-
renduma se objavi na način, ki je določen s statutom občine za
objavo splošnih aktov občine.

56. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki

imajo pravico voliti člane občinskega sveta, če zakon ne dolo-
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ča drugače. Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi,
ki vodijo lokalne volitve. O ugovoru zaradi nepravilnosti pri delu
volilnega odbora odloča občinska volilna komisija. Postopek za
izvedbo referenduma se izvede v skladu z zakonom.

Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje
večina volivcev, ki so glasovali.

Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če je zanjo
glasovala večina vseh volivcev v občini oziroma v delu občine,
za katerega se bo samoprispevek uvedel.

57. člen
Poročilo o izidu glasovanja na referendumu pošlje občin-

ska volilna komisija občinskemu svetu ter ga objavi na način, ki
je v statutu občine določen za objavo splošnih aktov občine.

58. člen
Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahteva izda-

jo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve iz pristojno-
sti občinskega sveta oziroma drugih občinskih organov.

Glede pobude volivcem za vložitev zahteve iz prejšnjega
odstavka in postopka s pobudo se primerno uporabljajo določ-
be 54. člena tega zakona.

Organ, na katerega je naslovljena zadeva iz prvega od-
stavka, je dolžan najkasneje v treh mesecih odločiti o zahtevi.

59. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vodijo

lokalne volitve.

V. OBČINSKA UPRAVA

Organizacija občinske uprave

60. člen
Občinsko upravo sestavljajo eden ali več organov občin-

ske uprave, ki jih ustanovi občinski svet na predlog župana s
splošnim aktom, v katerem določi njihovo organizacijo in delov-
no področje.

61. člen
Občinska uprava opravlja nadzorstvo nad izvajanjem ob-

činskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zade-
ve iz svoje pristojnosti.

62. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, delo občinske upra-

ve pa neposredno vodi tajnik občine, ki ga imenuje in razrešuje
župan.

63. člen
Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi

župan.
O imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zapo-

slenih v občinski upravi odloča župan oziroma po njegovem
pooblastilu tajnik občine.

Kadar je v občini ustanovljenih več organov občinske
uprave, pooblasti tajnik za posamezne naloge v zvezi njihovim
vodenjem predstojnike teh organov, katere imenuje in razrešu-
je župan. O sporih glede pristojnosti med organi občinske
uprave odloča župan.

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

64. člen
Občina ne more opravljati za drugo občino nalog, ki so po

zakonu ali drugem predpisu naloge občinske uprave.
Za posamezna področja dela občinske uprave se lahko z

drugimi občinami ustanovi enega ali več organov.
Organ skupne občinske uprave se ustanovi s splošnim

aktom o ustanovitvi, ki ga sprejmejo občinski sveti občin usta-
noviteljic. Vodi ga predstojnik, ki ga imenujejo in razrešujejo

župani občin ustanoviteljic. Predstojnik organa skupne občin-
ske uprave določi sistemizacijo delovnih mest v organu in odlo-
ča o sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v tem organu.

65. člen
Organ skupne občinske uprave mora pri izvrševanju uprav-

nih nalog ravnati po usmeritvah tiste občine, v katere krajevno
pristojnost zadeva spada.

Glede vodenja skupnega organa občinske uprave, načina
delovanja in financiranja se uporabljajo določbe zakona in akta
o ustanovitvi.

66. člen
Upravne naloge občinske uprave opravljajo tajnik, višji

upravni, upravni in strokovni tehnični delavci.
Višje upravne delavce imenuje župan.
Administrativna dela v organih in službah občine lahko

opravljajo delavci s srednjo strokovno izobrazbo.

67. člen
Tajnik, višji upravni, upravni in strokovno tehnični delavci

so upravičeni do plače, ki jo določi župan v skladu z zakonom
ter načrtom delovnih mest in pravilnikom o nagrajevanju.

68. člen
Občinska uprava pripravlja in izvršuje odloke, odredbe,

pravilnike in navodila, ki jih izdajata občinski svet in župan.
Uprava izvršuje tudi zakone in druge predpise države,

kadar občinska uprava v skladu z zakonom odloča o upravnih
stvareh iz državne pristojnosti.

69. člen
Posamične akte iz izvirne pristojnosti občine izdaja tajnik,

ki lahko pooblasti delavce uprave, ki izpolnjujejo zakonske
pogoje za odločanje v upravnih stvareh, za opravljanje posa-
meznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega postopka in
za odločanje v upravnih stvareh. Osebe iz prejšnjega odstavka
odločajo tudi o upravnih stvareh iz prenesene državne pristoj-
nosti in na podlagi javnih pooblastil, če ni z zakonom drugače
določeno.

70. člen
Tajnik skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje zakona

o splošnem upravnem postopku in drugih predpisov o uprav-
nem postopku.

Župan mora zagotoviti vodenje evidence o upravnih stva-
reh v skladu s predpisom Ministrstva za notranje zadeve.

71. člen
Organi občine odločajo o pravicah in dolžnostih posa-

meznikov in pravnih oseb ter njihovih pravnih koristih v upravnih
stvareh v upravnem postopku.

O pritožbah zoper posamične akte, ki jih izdajo organi
občinske uprave v upravnem postopku, odloča na drugi stopnji
župan.

O pritožbah zoper posamične akte, izdane v upravnih
stvareh iz prenesene pristojnosti, odloča državni organ, ki ga
določi zakon.

O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občine odloča
v upravnem sporu pristojno sodišče.

VI. OBČINSKE JAVNE SLUŽBE

72. člen
Občina je dolžna zagotavljati obvezne gospodarske javne

službe, ki jih določa zakon in tiste, ki jih občina sama določi z
odlokom.

Opravljanje lokalnih javnih služb zagotavlja občina:
– neposredno v okviru občinske uprave,
– z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij,
– z dajanjem koncesij in
– z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnosti oseb zaseb-

nega prava.
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73. člen
Občina organizira naslednje obvezne javne službe:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– javna snaga in čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav,

dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
– gasilsko službo in
– gospodari s stavbnimi zemljišči.

74. člen
Občina zagotavlja tudi izbirne javne službe, ki jih določi z

odlokom:
– oskrba naselij s plinom,
– oskrba naselij s toplotno energijo,
– urejanje javnih parkirišč,
– javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo pro-

metnih in drugih javnih površin,
– javni medkrajevni promet, ki obsega javni prevoz v na-

seljih z javnimi prevoznimi sredstvi,
– urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejav-

nost, ki obsega pogrebne storitve tudi v zvezi z upepeljevanjem
in oddajanjem grobnih prostorov v najem,

– urejanje lokalnih cest,
– upravljanje tržnic in živilskih sejmov,
– krasitev trgov in naselij,
– gospodarjenje z javnimi objekti,
– komunalno informacijski sistem
– plakatiranje in obveščanje,
– požarno preventivna služba,
– urejanje prometne in neprometne signalizacije,
– deratizacija in dezinfekcija,
– emisijski monitoring,
– kopališka dejavnost,
– avtobusni promet,
– odvoz nepravilno parkiranih vozil,
– taksi služba.

75. člen
Dvoje ali več občin lahko zaradi gospodarnejšega in učin-

kovitejšega zagotavljanja javnih služb skupaj ustanovi javni za-
vod, javno podjetje in skupni organ občinskega pravobranilstva.

76. člen
Način in pogoje opravljanja lokalnih javnih služb določi

občinski svet z odlokom o gospodarskih javnih službah.

VII. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE

77. člen
Premoženje občine sestavljajo nepremične in premične

stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice.
Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober gos-

podar.
Občinski svet odloča o pridobitvi nepremičnin nad višino,

ki je po tem statutu v pristojnosti župana in o odtujitvi nepre-
mičnin.

78. člen
Gospodarjenje s svojim premoženjem organizira občina

preko svojih organov, javnih zavodov in gospodarskih javnih
služb, ki jih ustanovi v skladu z zakonom in tem statutom.

Gospodarske javne službe upravljajo z njenim premože-
njem, v njenem imenu in za njen račun.

Občina z odloki natančneje uredi naloge, načine ter po-
goje, pod katerimi gospodarske javne službe in javni zavodi
upravljajo z občinskim premoženjem.

Občinski svet na predlog župana imenuje in razrešuje
svoje predstavnike – člane, upravnih organov gospodarskih
javnih služb in javnih zavodov ter potrjuje njihove letne progra-
me in finančne načrte.

79. člen
Občina pridobiva sredstva iz lastnih virov, sredstev države

in iz zadolžitve.
Lastni viri občine so:
– davki in druge dajatve,
– dohodki od njenega premoženja.
Občini so zagotovljena sredstva v obsegu, s katerim lah-

ko omogoči izvajanje ustavnih in zakonskih nalog, kar pomeni
primeren obseg sredstev za financiranje lokalnih zadev javnega
pomena. Kolikor občina z lastnimi prihodki ne more zagotoviti
primerne porabe, se ji zagotovijo sredstva za finačno izravnavo
iz državnega proračuna.

80. člen
Prihodki in odhodki za posamezne namene financiranja

javne porabe so zajeti v proračunu občine. Proračun občine
sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja.

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo vsi načrto-
vani prihodki in odhodki. Vključeni so tudi vsi prihodki in od-
hodki iz naslova upravljanja in razpolaganja z občinskim premo-
ženjem. V računu financiranja se izkaže odplačevanje dolgov in
zadolževanje občine. Proračunoziroma rebalans proračuna mo-
ra stopiti v veljavo do 31. 12. tekočega leta.

81. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki

so določeni s proračunom. Za izdatke, ki v tekočem letu niso
predvideni v proračunu občine, je potrebno pridobiti predhod-
no soglasje občinskega sveta.

V imenu občine se smejo prevzemati obveznosti le v
okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne
namene.

Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnjeni
vsi s statutom in z zakonom predpisani pogoji za uporabo
sredstev.

Za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti
ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev se med odhodki
proračuna predvidi tudi tekoča proračunska rezerva. O uporabi
teh sredstev odloča župan.

82. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov pro-

računa izvrševanje le-tega ne more uravnovesiti, se lahko za
začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve občine ali
najame posojilo, ki ne sme presegati 5% sprejetega proraču-
na, in mora biti odplačano do konca proračunskega leta. O
najetju tega posojila odloča župan.

83. člen
Občina oblikuje svoje rezerve, v katere izloča del skupno

doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, ki se
določi vsako leto s proračunom, vendar najmanj 0,5% prihod-
ka. Odstotek izločanja sredstev določi občinski svet na predlog
župana.

Izločanje v rezervo se izvrši praviloma vsak mesec, najka-
sneje pa do 31. 12. tekočega proračunskega leta.

Izločanje prihodkov v rezervo preneha, ko dosežejo re-
zerve občine 2% letnih doseženih prihodkov iz bilance prihod-
kov in odhodkov za zadnje proračunsko leto.

84. člen
Rezerve se uporabljajo:
1. za odhodke, nastale kot posledica elementarnih ne-

sreč,
2. za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki med

letom pritekajo neenakomerno,
3. za kritje proračunskega primanjkljaja.
Sredstva za namene iz 1. in 3. točke prejšnjega odstavka

se dajejo praviloma brez obveznosti vračanja, sredstva iz 2.
točke morajo biti vrnjena v rezervo do konca proračunskega
leta.

O uporabi sredstev rezerv pod 1. in 3. točko odloča
občinski svet, pod 2. točko pa župan.
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85. člen
Občinski svet sprejme hkrati z odlokom o zaključnem

računu proračuna premoženjsko bilanco občine na dan 31.
decembra leta, za katerega se sprejema zaključni račun.

Zaključni račun se predloži občinskemu svetu najkasneje
do konca marca tekočega leta za preteklo leto. Občinski svet
pa ga sprejme do konca maja tekočega leta za preteklo leto.

86. člen
Občina se sme zadolževati z izdajo vrednostnih papirjev

ali z najetjem posojil.
Občina izda vrednostne papirje v skladu z zakonom.
Občina se ne sme zadolževati v tujini, razen na podlagi

zakona.

87. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki jih

potrdi občinski svet. Pogodbo o zadolževanju sklepa župan na
podlagi sprejetega proračuna.

Občina se lahko zadolži le v obsegu, ki ne presega 10%
realiziranih prihodkov v letu pred letom zadolževanja, odplačilo
glavnice in obresti pa v posameznem letu odplačila ne sme
preseči 5% realiziranih prihodkov, razen v posebnih primerih,
ki so določeni z zakonom o spremembah in dopolnitvah zako-
na o financiranju občin (Uradni list RS, št. 56/98).

88. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je

občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
O soglasju odloča občinski svet.
Občina sme dajati poroštva za izpolnitev obveznosti javnih

podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je, vendar
največ do 5% realiziranih prihodkov v letu, v katerem se daje
poroštvo. Izdana poroštva se štejejo v obseg možnega zadol-
ževanja občine.

89. člen
Finančno poslovanje izvaja finančno-računovodska služ-

ba, ki lahko določen del nalog prenese na zunanje institucije. V
tem primeru mora skleniti sporazum, ki vsebuje razmejitve od-
govornosti in obveznosti za izvajanje posameznih nalog.

Delo finančno računovodske službe nadzoruje župan ali
tajnik in nadzorni odbor.

VIII. SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE

1. Splošni akti občine

90. člen
Splošni akti občine so statut, poslovnik občinskega sve-

ta, odloki, odredbe, pravilniki in navodila. Splošni akti občine
so lahko tudi sklepi kot materialni akti ali akti poslovanja obči-
ne. Posebni vrsti splošnih aktov sta proračun in zaključni račun.

91. člen
Statut je temeljni splošni akt občine, ki vsebuje predvsem

temeljna načela za organizacijo in delovanje občine, oblikova-
nje in pristojnosti občinskih organov razen glede organov ob-
činske uprave, način sodelovanja občanov pri sprejemanju od-
ločitev v občini in druga vprašanja skupnega pomena v občini.

92. člen
S poslovnikom uredi občinski svet organizacijo in način

svojega dela ter način uresničevanja pravic in dolžnosti članov
občinskega sveta.

93. člen
Z odlokom ureja občina na splošni način zadeve iz svoje

pristojnosti, ustanavlja organe občinske uprave in določa način
njihovega dela ter ustanavlja javne službe. Odloki so predvsem
predpisi materialnopravne narave.

94. člen
Z odredbo občina uredi določene razmere, ki imajo splo-

šen pomen ali odreja način ravnanja v takih razmerah.

95. člen
S pravilnikom se podrobneje uredi izvrševanje statutarnih

določb ali določb odloka. S pravilnikom se določi tudi sistemi-
zacija delovnih mest ter pogoji in postopek napredovanja zapo-
slenih na delovnih mestih v občinski upravi.

96. člen
Z navodilom se lahko podrobneje predpiše način dela

organov in občinske uprave pri izvrševanju predpisov občine.

97. člen
S sklepom se lahko ustanovijo odbori in komisije, določa-

jo njihove naloge oziroma delovno področje, število članov in
podobno.

Za razlago posameznih določb statuta ali odloka je pristo-
jen občinski svet.

2. Postopek za sprejem odloka

98. člen

Postopek za sprejem odloka in drugih splošnih aktov
določa poslovnik občinskega sveta.

Odloki in drugi splošni akti morajo biti uradno objavljeni v
Uradnem listu RS in pričnejo veljati petnajsti dan po objavi, če
ni v njih drugače določeno.

Razpisi za proračunska sredstva, do katerih so upraviče-
ne pravne in fizične osebe Občine Vojnik se objavijo v uradnem
glasilu Občine Vojnik.

3. Posamični akti občine

99. člen
Posamični akti občine so odločbe in sklepi.
S posamičnimi akti – sklepom ali odločbo – odloča obči-

na o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene
državne pristojnosti.

100. člen
Organi občine odločajo o pravicah in dolžnostih posa-

meznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v uprav-
nih stvareh v upravnem postopku.

O pritožbah zoper posamične akte, ki jih izdajajo organi
občinske uprave v upravnem postopku, odloča na drugi stopnji
župan, če ni z zakonom drugače določeno.

O pritožbah zoper odločbe organa skupne občinske upra-
ve odloča župan občine, v katere krajevno pristojnost zadeva
spada, če zakon ne določa drugače.

O pritožbah zoper posamične akte, izdane v upravnih
stvareh iz prenesene pristojnosti odloča državni organ, ki ga
določi zakon.

O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občine odloča
v upravnem sporu pristojno sodišče.
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IX. VARSTVO OBČINE V RAZMERJU DO DRŽAVE IN ŠIRŠIH
LOKALNIH SKUPNOSTI

101. člen
Občinski svet ali župan lahko vloži zahtevo za presojo

ustavnosti in zakonitosti predpisov države, s katerimi posega v
ustavni položaj in v pravice občine oziroma, če se s predpisi
pokrajine, brez pooblastila oziroma soglasja občine, posega v
njene pravice.

102. člen
Občinski svet ali župan lahko začneta pred ustavnim so-

diščem spor o pristojnosti, če Državni zbor ali vlada s svojimi
predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih v pristojno-
sti občine. Enako lahko postopa, če pokrajina ali druga občina
posega v njeno pristojnost.

103. člen
Župan oziroma občinski odbor po pooblastilu občinskega

sveta lahko kot stranka v upravnem sporu spodbijata konkretne
upravne akte in ukrepe, s katerimi državni organi izvršujejo
oblastni nadzor. Upravni spor lahko sprožita tudi, če osebe
javnega in zasebnega prava z dokončnimi upravnimi akti uve-
ljavljajo pravico na škodo javnih koristi občine.

104. člen
Župan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot stran-

ka ali stranski intervenient, če bi v teh postopkih lahko bile
oziroma, če so z izdanimi akti že prizadete pravice in koristi
občine, določene z ustavo in zakoni.

105. člen
Občinski odbori so dolžni za potrebe občinskega sveta

oblikovati mnenje glede pripravljajočih se predpisov, ki zadeva-
jo koristi občine in pokrajine. Na tej podlagi oblikuje občinski
svet svoje mnenje, ki ga pošlje Državnemu zboru.

X. POVEZOVANJE OBČINE V POKRAJINO IN DRUGO
SODELOVANJE

106. člen
Zaradi urejanja in opravljanja lokalnih zadev širšega po-

mena se občina lahko povezuje v pokrajino, ki je oseba javne-
ga prava.

Odločitev o vključitvi občine v pokrajino sprejme občinski
svet z dvetretjinsko večino vseh članov sveta. O nameri vključi-
tve občine v pokrajino se lahko izvede svetovalni referendum.

S statutarnim sklepom o vključitvi občine v pokrajino se
določijo lokalne zadeve širšega pomena, ki jih pokrajina oprav-
lja v svoji pristojnosti, organe pokrajine in način njenega finan-
ciranja.

Občina lahko sodeluje z lokalnimi skupnostmi v tujini.

107. člen
Podrobnejše pristojnosti in organizacija pokrajine se bo-

do opredelile na podlagi veljavne zakonodaje s statutom
pokrajine.

108. člen
Občinski svet lahko z dvetretjinsko večino glasov vseh

članov sveta sklene, da se občina poveže v druge oblike zdru-
ževanja, ki so pomembne za občino.

Na enak način odloča občinski svet tudi o navezavi prija-
teljskih odnosov z mesti in občinami v tujini.

109. člen
Na pokrajino prenesene lokalne zadeve širšega pomena,

za katere daje občina soglasje pokrajini in so določene s po-
krajinskim statutom, so med drugim:

– določitev skupne lokacije odlagališča odpadkov na svo-
jem območju,

– gradnja medobčinskih komunalnih objektov in naprav,
– gradnja in financiranje medobčinskih cest in ostale na-

loge v skladu z zakonom.

110. člen
Člane pokrajinskega sveta predlaga in izvoli občinski svet

izmed svojih članov.
Po svojem položaju je župan član pokrajinskega sveta.

XI. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA

111. člen
Predlog za spremembo ali dopolnitev statuta lahko poda-

jo organi občine ali skupina najmanj 5% volilcev v občini.

112. člen
O predlogu, da se začne postopek za spremembo ali

dopolnitev statuta, odloča občinski svet z večino prisotnih
članov.

Če svet predlog sprejme, se osnutek sprememb ali do-
polnitev statuta občine, kot ga je določil občinski svet, da v
razpravo.

O spremembi ali dopolnitvi statuta občine odloči občinski
svet z dvetretjinsko večino glasov vseh članov sveta.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

113. člen
Vsi predpisi bivše Občine Celje, ki niso v nasprotju s tem

statutom, in so veljali na dan 31. 12. 1994, se na območju
Občine Vojnik uporabljajo do sprejema novih.

114. člen
Gospodarske javne službe in javni zavodi, katerih ustano-

vitelj ali soustanovitelj je Občina Vojnik, morajo svoje akte uskla-
diti z določbami tega statuta v šestih mesecih po njegovi uvelja-
vitvi.

115. člen
Prvo sejo novoizvoljenega občinskega sveta občine skli-

če prejšnji župan.

116. člen
Z dnem uveljavitve tega statuta prenehata veljati statut

Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 26/95) in odlok o krajevnih
skupnostih (Uradni list RS, št. 48/95) na območju Občine
Vojnik.

117. člen
Delitev premoženja, ki izhaja iz preoblikovanja bivše celj-

ske občine in oblikovanja nove Občine Dobrna, se opravi spo-
razumno oziroma skladno z določili zakona.

118. člen
Ta statut začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 1573/11-98/7
Vojnik, dne 17. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Vojnik
Peter Vrisk, dipl. inž. l. r.
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DRŽAVNI ZBOR

4282. Zakon o dopolnitvi zakona o davčnem postopku
(ZDavP-B)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi zakona o dopolnitvi zakona o

davčnem postopku (ZDavP-B)

Razglašam zakon o dopolnitvi zakona o davčnem postop-
ku (ZDavP-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije
na seji 25. novembra 1998.

Št. 001-22-98/98
Ljubljana, dne 3. decembra 1998.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O DOPOLNITVI ZAKONA O DAVČNEM

POSTOPKU (ZDavP-B)

1. člen
V zakonu o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96

in 87/97) se v prvem odstavku 49. člena za 14. točko doda
nova 15. točka, ki se glasi:

“15. sredstva na žiro računu dolžnika – podjetnika posa-
meznika do višine enomesečnih zajamčenih plač, ki jih zaveza-
nec obračuna za zaposlene delavce, in višini njegove mesečne
najnižje zavarovalne osnove;”.

Dosedanja 15. točka postane 16. točka.

2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 432-01/94-8/12
Ljubljana, dne 25. novembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

1. od motornega bencina: %
– MB-86 284,6762
– MB-98 271,5495
2. od motornega neosvinčenega bencina:
– NMB-91 211,2247
– NMB-95 211,3253
– NMB-98 211,2361
3. od dieselskega goriva in motornega

neobarvanega petroleja:
– D-1 214,8755
– D-2 203,7356
– D-3 179,0696
4. od ekstra lahkega kurilnega olja (EL) 45,0000
5. od lahkega specialnega kurilnega

olja (LS) 30,0000
6. od kurilnega olja – mazuta: lahkega z nizko

vsebnostjo žvepla (LNŽ), srednje lahkega z nizko
vsebnostjo žvepla (SNŽ) in težkega z nizko
vsebnostjo žvepla (TNŽ) 30,0000

7. od reaktivnega goriva in letalskega
bencina: 20,0000

8. od motornega – rdeče obarvanega
petroleja svetilnega petrolja, avionskih in motornih
olj, mineralnih mazivnih olj in masti, hipoidnih in
drugih mineralnih olj in masti ter olj za mazanje in
primarnega (surovega) bencina 10,0000

9. od utekočinjenega naftnega plina,
– če se uporablja po posebnih napravah za

pogon motornih vozil in motornih plovil 114,5000
– če se uporablja za namen, ki ni določen

v predhodni alinei 5,0000
10. od kurilnega olja – mazuta:
– lahkega (L), srednjega (S), težkega (T),

ekstra težkega (ET) 45,0000

2. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o

spremembi stopenj davka od prometa določenih naftnih deriva-
tov (Uradni list RS, št. 73/98).

3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 421-00/98-9
Ljubljana, dne 3. decembra 1998.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

4284. Uredba o določitvi najvišjih cen naftnih
derivatov

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 Republi-
ke Slovenije

U R E D B O
o določitvi najvišjih cen naftnih derivatov

1. člen
S to uredbo se določijo prodajne cene naftnih derivatov

brez davkov kot najvišje, in sicer do naslednje ravni:

VLADA
4283. Uredba o spremembi stopenj davka od prometa

določenih naftnih derivatov

Na podlagi 77. člena zakona o prometnem davku (Uradni
list RS, št. 4/92, 12/93 – odl. US, 71/93, 35/94 – odl. US,
16/96, 57/97, 3/98, 7/98 – odl. US in 35/98) 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

U R E D B O
o spremembi stopenj davka od prometa

določenih naftnih derivatov

1. člen
Od naftnih derivatov iz tarifne številke 5 tarife davka od

prometa proizvodov se plačuje prometni davek po naslednjih
stopnjah:
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Vrsta derivata Prodajna cena
SIT/l

Motorni bencin MB 86 25,294
Motorni bencin MB 98 30,467
Neosvinčen motorni bencin NMB 91 30,139
Neosvinčen motorni bencin NMB 95 31,125
Neosvinčen motorni bencin NMB 98 34,861

Drobnoprodajna cena avtoplina sme znašati največ 70 od-
stotkov drobnoprodajne cene motornega bencina MB 98.

2. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o

določitvi najvišjih cen naftnih derivatov (Uradni list RS, št. 73/98).

3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 382-00/98-5
Ljubljana, dne 3. decembra 1998.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

4285. Uredba o izvzemu proizvodov plinskih in kurilnih
olj iz določanja cen

Na podlagi 4. 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 Republi-
ke Slovenije

U R E D B O
o izvzemu proizvodov plinskih in kurilnih olj iz

določanja cen

1. člen
Iz določanja cen na podlagi soglasja Vlade Republike Slo-

venije se izvzamejo prodajne cene plinskih olj, in sicer plinsko
olje D-1, plinsko olje D-2, kurilno olje EL in kurilno olje LS.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 382-09/98-1
Ljubljana, dne 3. decembra 1998.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

4286. Uredba o določitvi najvišjih cen premij za
obvezno zavarovanje avtomobilske
odgovornosti osebnih vozil

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 Republi-
ke Slovenije

U R E D B O
o določitvi najvišjih cen premij za obvezno

zavarovanje avtomobilske odgovornosti osebnih
vozil

1. člen
Cene premij za obvezno zavarovanje avtomobilske odgo-

vornosti osebnih vozil, ki so se oblikovale v skladu s predpisi in
uporabljale na tržišču na dan uveljavitve te uredbe, se lahko s
14. decembrom 1998 povečajo največ za 3 odstotke.

2. člen
Zavarovalnice, ki oblikujejo cene premij za obvezno zavaro-

vanje avtomobilske odgovornosti osebnih vozil v skladu s to
uredbo, so dolžne o povišanju cen premij obvestiti Ministrstvo za
ekonomske odnose in razvoj tri dni pred spremembo cene.

Obvestilo iz prejšnjega odstavka tega člena mora vsebovati
podatke o cenah premij za obvezno zavarovanje avtomobilske
odgovornosti osebnih vozil, odstotek povišanja in raven premije
za obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti osebnih vo-
zil, oblikovano v skladu s to uredbo, po vrstah osebnih vozil ter
podatke o plačilnih pogojih.

3. člen
Ta uredba začne veljati 9. decembra 1998.

Št. 443-01/98-3
Ljubljana, dne 3. decembra 1998.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

4287. Soglasje k cenam prevoza potnikov po železnici
v domačem potniškem prometu

Na podlagi 4. 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) je Vlada Republike
Slovenije na 87. seji dne 3. decembra 1998 sprejela

S O G L A S J E
k cenam prevoza potnikov po železnici v

domačem potniškem prometu

I
Vlada Republike Slovenije izdaja soglasje, da se lahko

veljavne cene prevoza potnikov po železnici v domačem potni-
škem prometu povečajo za največ 3 odstotke.

II
Z dnem uveljavitve tega soglasja preneha veljati soglasje k

cenam prevoza potnikov po železnici v domačem potniškem
prometu (Uradni list RS, št. 15/98).

III

To soglasje začne veljati 14. decembra 1998.

Št. 385-00/98-5
Ljubljana, dne 3. decembra 1998.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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4288. Razpis za dodelitev koncesije

Na podlagi prvega odstavka 47. člena zakona o visokem
šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93, odl. U-I-22/94-15, Uradni
list RS, št. 39/95, odl. U-I-34/94, Uradni list RS, št. 18/98 in
U-I-243/95-13, Uradni list RS, št. 35/98) in 21. člena zakona
o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94,
23/96 in 47/97) je Vlada Republike Slovenije na 87. seji
3. decembra 1998 sprejela sklep, da objavi

R A Z P I S
za dodelitev koncesije

I
Koncesija bo dodeljena za redni študij po dodiplomskih

študijskih programih za pridobitev visoke strokovne izobrazbe.
Dodeljevala se bo najmanj za čas študija ene vpisne ge-

neracije od študijskega leta 1999/2000 naprej.

II
Na razpis se lahko prijavi zasebni visokošolski zavod, ki:
1. je ustanovljen v skladu z zakonom o visokem šolstvu,
2. ima po postopku, določenem z zakonom o visokem

šolstvu, sprejet program, za katerega se koncesija razpisuje,
3. je vpisan v evidenco visokošolskih zavodov pri Mini-

strstvu za šolstvo in šport,
4. študij izvaja tako, da stroški na študenta za posamezni

letnik niso večji, kot so povprečni stroški istovrstnega študij-
skega področja v Republiki Sloveniji,

5. po sklenitvi koncesijske pogodbe za redni študij ne
bodo zaračunavali šolnine.

III
Pisni prijavi je treba poleg dokazil o izpolnjevanju zahteva-

nih pogojev priložiti:
– poimenski seznam visokošolskih učiteljev in sodelav-

cev v študijskem letu 1998/99, s podatki o izobrazbi, izvolitvi v
naziv, vrsti delovnega oziroma pogodbenega razmerja, delov-
nem času (polni, krajši) in pedagoški obremenitvi,

– natančno statistično poročilo o študentih, vpisanih v
študijskem letu 1998/99 (po letnikih, načinu študija, spolu,
starosti, srednješolski oziroma višješolski izobrazbi, uspehu v
srednji oziroma višji šoli, prehodnosti med letniki in stalnem
prebivališču),

– natančne podatke o stroških študija na visokošolskem
zavodu v študijskem letu 1998/99 (prikazane po elementih iz
5. člena pravilnika o šolninah in drugih prispevkih v visokem
šolstvu; Uradni list RS, št. 40/94 in 45/98) in dosedanjih virih
financiranja,

– podatke o šolnini za posamezni letnik in morebitnih
drugih prispevkih za študij v študijskem letu 1998/99,

– sklep pristojnega organa o tem, da študijski stroški na
študenta ne bodo večji, kot je določeno v točki II.4,

– pravila, po katerih visokošolski zavod spremlja in oce-
njuje kakovost študijskega in raziskovalnega dela,

– podatke o predvidenem številu vpisnih mest za 1. letnik
v študijskem letu 1999/2000.

IV
Prijave – poslati jih je treba v zaprti ovojnici s pripisom

»Dodelitev koncesije« – sprejema Ministrstvo za šolstvo in šport,
Župančičeva ulica 6, 1000 Ljubljana, in sicer osem dni po
objavi razpisa.

V
Izbirni postopek bo vodila komisija, imenovana s sklepom

vlade.
Prijavljeni bodo o izbiri obveščeni v osmih dneh po odlo-

čitvi Vlade Republike Slovenije.

VI
Z izbranim(i) visokošolskim(i) zavodom(i) bo sklenjena kon-

cesijska pogodba najpozneje do 1. oktobra 1999.

Št. 623-09/98-1
Ljubljana, dne 3. decembra 1998

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

Stran

VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR
4173. Odlok o potrditvi finančnega načrta Banke Sloveni-

je za leto 1998 (OdFNBS98) 6877
4174. Odlok o potrditvi letnega obračuna Banke Slovenije

za leto 1997 in o razporeditvi presežka prihodkov
nad odhodki (OdLOBS97) 6877

4282. Zakon o dopolnitvi zakona o davčnem postopku
(ZDavP-B) 7012

PREDSEDNIK REPUBLIKE
4175. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Re-

publike Slovenije 6878
4176. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega ve-

leposlanika Republike Slovenije v Republiki Filipini 6878
4177. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega ve-

leposlanika Republike Slovenije v Ljudski republiki
Kitajski 6878

4178. Ukaz o imenovanju veleposlanika – vodje stalne mi-
sije Republike Slovenije pri zvezi NATO v Bruslju 6878

VLADA
4179. Uredba o kriterijih za dodeljevanje sredstev za inve-

sticije v javni sektor gospodarstva 6878
4180. Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov

za javna naročila investicijskega značaja 6879
4283. Uredba o spremembi stopenj davka od prometa do-

ločenih naftnih derivatov 7012
4284. Uredba o določitvi najvišjih cen naftnih derivatov 7013
4285. Uredba o izvzemu proizvodov plinskih in kurilnih olj

iz določanja cen 7013
4286. Uredba o določitvi najvišjih cen premij za obvezno

zavarovanje avtomobilske odgovornosti osebnih vozil 7013
4181. Sklep o postavitvi častnega konzula v Torontu 6886
4182. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v To-

rontu 6886
4287. Soglasje k cenam prevoza potnikov po železnici v

domačem potniškem prometu 7013
4288. Razpis za dodelitev koncesije 7014

MINISTRSTVA
4183. Odredba o določitvi cene obrazca vloge za izdajo

potnega lista in cene obrazca potnega lista 6886
4184. Odredba o strokovni izobrazbi strokovnih delavcev

in o minimalnih standardih prostorov in opreme v
izobraževanju odraslih 6886

4185. Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v izobra-
ževanju odraslih 6888

4186. Odredba o sprejemu letnega gozdnogospodarske-
ga načrta za del gozdov v gozdnogospodarski enoti
Borovnica (k.o. Kožljek) 6889

4187. Odredba o sprejemu letnega gozdnogospodarske-
ga načrta za del gozdov v gozdnogospodarski enoti
Borovnica (k.o. Bezuljak) 6889

4188. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogos-
podarskega načrta gozdnogospodarske enote Briga 6890

4189. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogos-
podarskega načrta gozdnogospodarske enote Ljub-
no 6890
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4190. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogos-
podarskega načrta gozdnogospodarske enote Ve-
lika Gora 6891

4191. Pravilnik o deležih Zavoda Republike Slovenije za
zaposlovanje pri financiranju izhodiščne plače za
udeležence javnih del 6891

4192. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
nomenklaturi poklicev 6892

4193. Navodilo za izvrševanje uredbe o izvajanju material-
ne dolžnosti za potrebe obrambe, zaščite, reševa-
nja in pomoči 6899

4194. Seznam medicinskih pripomočkov skupine D, za ka-
tere je bilo do 30. 6. 1997 izdano dovoljenje za pro-
met 6902

USTAVNO SODIŠČE
4195. Odločba o oceni ustavnosti tretjega odstavka   3.

člena zakona o načinu glasovanja in o ugotavljanju
izida glasovanja na referendumu o volilnem sistemu
(Uradni list RS, št. 57/96) 6903

4196. Odločba, da se v 3. členu in v prvem odstavku   4.
člena pravilnika o pogojih za pridobitev licenc za pre-
voze v cestnem prometu, načinu in postopku njiho-
ve pridobitve ter o načinu vodenja evidence izdanih
licenc razveljavita besedi “v lasti“ 6908

DRUGI DRŽAVNI ORGANI  IN ORGANIZACIJE
4197. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o

pogojih za izdajo dovoljenja za opravljanje poslov
borznih posrednikov in članov uprav družb za uprav-
ljanje 6909

OBČINE
LJUBLJANA

4198. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na
drobno na območju Slovenije za november 1998 6910

4199. Poročilo o izidu splošnih volitev župana Mestne ob-
čine Ljubljana 6910

4200. Poročilo o izidu splošnih volitev mestnih svetnikov v
Mestni svet mestne občine Ljubljana 6911
BLED

4201. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta ob-
čine Bled 6913

4202. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skup-
nosti v Občini Bled 6914
BRASLOVČE

4203. Sklep o razpisu drugega kroga volitev za župana Ob-
čine Braslovče 6916
CANKOVA

4204. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta ob-
čine Cankova 6916
CELJE

4205. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o vars-
tvenih pasovih virov pitne vode na območju Medlo-
ga 6917

4206. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazi-
dalnem načrtu stanovanjska cona XII in XIII-del na
Hudinji ob Mariborski cesti 6918

4207. Odlok o turistični taksi v Mestni občini Celje 6918
4208. Sklep o oprostitvi priključnine na javno plinovodno

omrežje 6921
4209. Poročilo o izidu volitev članov Mestnega sveta mest-

ne občine Celje 6921
ČRENŠOVCI

4210. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Črenšovci 6925
4211. Poročilo o izidu splošnih rednih volitev članov Ob-

činskega sveta občine Črenšovci 6925
4212. Poročilo o izidu splošnih rednih volitev članov Sveta

krajevne skupnosti Črenšovci in Bistrica 6927
4213. Poročilo o izidu splošnih rednih volitev članov vaš-

kih odborov v Občini Črenšovci 6927
ČRNOMELJ

4214. Odlok o turistični taksi v Občini Črnomelj 6928
4215. Odlok o razglasitvi Krajinskega parka Kolpa 6930

DOBJE
4216. Poročilo o izidu volitev v Občini Dobje 6936

GORIŠNICA
4217. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o spre-

jemu prostorsko ureditvenih pogojev za območje Ob-
čine Ptuj izven mesta Ptuj 6936
GROSUPLJE

4218. Sklep o uvedbi posebnega samoprispevka za del
območja Krajevne skupnosti Višnja Gora, za finan-
ciranje modernizacije krajevnih cest Kamno Brdo –
Lovska koča-Vrh pri Višnji Gori (921 m), Gorenje
Brezovo (470 m), Dedni Dol – Medved (300 m),
Kopališka ulica – Zajc (300 m) in lokalne ceste Se-
la–Mlake (ca. 2 km) 6938

4219. Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti Višnja
Gora o izidu glasovanja na referendumu za plačilo
posebnega samoprispevka za del območja Krajev-
ne skupnosti Višnja Gora, za financiranje moderni-
zacije krajevnih cest Kamno Brdo – Lovska koča –
Vrh pri Višnji Gori (921m), Gorenje Brezovo (470
m), Dedni Dol – Medved (300 m), Kopališka ulica –
Zajc (300 m) in lokalne ceste Sela–Mlake (ca. 2 km) 6939

KAMNIK
4220. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta ob-

čine Kamnik 6940
KIDRIČEVO

4221. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pro-
računu Občine Kidričevo za leto 1998 6942
KOBARID

4222. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pro-
računu Občine Kobarid za leto 1998 6943

4223. Odlok o turistični taksi v Občini Kobarid 6943
4224. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ko-

barid 6946
KOČEVJE

4225. Poročilo o izidu volitev župana in članov Občinske-
ga sveta občine Kočevje 6946
KOMEN

4226. Odlok o varstvu vodnih virov vodovoda Branica 6947
4227. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljišču 6949
4228. Poročilo o izidu volitev župana in Občinskega sveta

v občini Komen 6949
KOSTEL

4229. Poročilo o izidu volitev župana in članov Občinske-
ga sveta občine Kostel 6951
KRŠKO

4230. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta ob-
čine Krško 6951
KUZMA

4231. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta ob-
čine Kuzma 6954

4232. Poročilo o izidu volitev župana Občine Kuzma 6955
4233. Poročilo o izidu volitev župana Občine Grad 6955
4234. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta ob-

čine Grad 6956
LJUTOMER

4235. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta ob-
čine Ljutomer 6957
LOŠKI POTOK

4236. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Loš-
ki Potok za leto 1998 6960
MEDVODE

4237. Odlok o določitvi višine turistične takse 6960
4238. Statutarni sklep o ustanovitvi krajevnih in vaških skup-

nosti, določitvi njihovih imen, območij in nalog ter
načina financiranja 6960

4239. Poročilo o izidu splošnih volitev za župana v Občini
Medvode 6963

4240. Poročilo o izidu splošnih volitev za člane občinske-
ga sveta v Občini Medvode 6964

MEŽICA
4241. Odlok o turistični taksi v Občini Mežica 6966
4242. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Mežica 6966
4243. Poročilo o izidu volitev za Občinski svet občine Me-

žica 6967
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NOVO MESTO
4244. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prev-

zemu izdajateljstva revije Rast 6968
4245. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o dolo-

čitvi javne infrastrukture na področju kulture v Mest-
ni občini Novo mesto 6969
ODRANCI

4246. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Odranci za leto 1998 6969

4247. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta ob-
čine Odranci 6969

4248. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Odranci 6970
OSILNICA

4249. Odlok o turistični taksi v Občini Osilnica 6970
PIVKA

4250. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sesta-
vin dolgoročnega in družbenega plana Občine Pivka 6972
RADEČE

4251. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov v Občini
Radeče 6973

4252. Poročilo o ugotavljanju izida glasovanja za župana
in člane občinskega sveta na volitvah 6974
RADENCI

4253. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Ra-
denci za leto 1998 6975

4254. Odlok o določitvi turistične takse na območju Obči-
ne Radenci 6975

4255. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna
Občine Radenci v letu 1999 6978

4256. Sklep o spremembah in dopolnitvah prostorskih se-
stavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Obči-
ne Radenci 6978
RAZKRIŽJE

4257. Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta in
izidu volitev za župana Občine Razkrižje 6978
SLOVENJ GRADEC

4258. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pro-
računu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 1998 6979

4259. Odlok o turistični taksi v Mestni občini Slovenj Gradec 6980
4260. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o usta-

novitvi javnega izobraževalnega zavoda Glasbena šo-
la Slovenj Gradec 6980

4261. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju
kulture v Mestni občini Slovenj Gradec 6981
SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

4262. Spremembe in dopolnitve odloka o organizaciji in de-
lovanju Občinske uprave občine Sv. Jurij ob Ščavnici 6982

4263. Spremembe in dopolnitve odloka o ustanovitvi jav-
nega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnova šola
Sv. Jurij ob Ščavnici 6982

4264. Sklep o določitvi komunalnega prispevka 6983
4265. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroš-

kih komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Obči-
ni Sveti Jurij ob Ščavnici 6983

4266. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za
lokalne volitve v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici 6984

4267. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije obči-
ne Sv. Jurij 6984
ŠEMPETER-VRTOJBA

4268. Poročilo o izidu volitev v Občini Šempeter-Vrtojba
na volitvah dne 22. novembra 1998 6985
ŠENTJERNEJ

4269. Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini
Šentjernej 6985
ŠENTJUR PRI CELJU

4270. Poročilo občinske volilne komisije glasovanja za čla-
ne Občinskega sveta občine Šentjur pri Celju 6986
ŠKOCJAN

4271. Poročilo o izidu volitev župana Občine Škocjan 6989
4272. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta ob-

čine Škocjan 6989
ŠKOFJA LOKA

4273. Sklep o prenehanju javnega dobra 6989
ŠMARJE PRI JELŠAH

4274. Poročilo o izidu volitev v Občini Šmarje pri Jelšah 6990
4275. Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti

Občine Šmarje pri Jelšah 6992
TIŠINA

4276. Poročilo o izidu volitev za župana in člane Občin-
skega sveta občine Tišina 6996
TURNIŠČE

4277. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Tur-
nišče za leto 1998 6997

4278. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah v
organe KS Občine Turnišče na volitvah 22. novem-
bra 1998 6997

4279. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta ob-
čine Turnišče na volitvah 22. novembra 1998 6999
VELIKE LAŠČE

4280. Sklep o izbiri koncesionarja za opravljanje zimske
službe na lokalnih cestah in javnih poteh v Občini
Velike Lašče 7000
VOJNIK

4281. Statut Občine Vojnik 7000

MEDNARODNE POGODBE
53. Zakon o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med

Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Vr-
hovnim poveljstvom zavezniških sil za Evropo
(VPZSE) glede zagotavljanja logistične podpore dr-
žave gostiteljice v podporo vojaški vaji “Cooperative
Adventure Exchange 98“ (MVPZSL98) 377

54. Uredba o ratifikaciji Pogodbe med Vlado Republike
Slovenije in Ministrskim svetom Bosne in Hercego-
vine o nudenju nepovratne pomoči Bosni in Herce-
govini za leto 1997 386
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