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DRŽAVNI ZBOR

4411. Zakon o varstvu novih sort rastlin (ZVNSR)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izda-
jam

U K A Z
o razglasitvi zakona o varstvu novih sort rastlin

(ZVNSR)

Razglašam zakon o varstvu novih sort rastlin (ZVNSR),
ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji
3. decembra 1998.

Št. 001-22-102/98
Ljubljana, dne 11. decembra 1998.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O VARSTVU NOVIH SORT RASTLIN (ZVNSR)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta zakon določa postopek zavarovanja novih sort rast-

lin ter pridobitev in varstvo žlahtniteljske pravice.
Zavarujejo se lahko sorte vseh rastlinskih rodov in vrst,

vključno s križanci med rodovi in vrstami.

2. člen
Pomen izrazov v tem zakonu:
1. Žlahtnitelj je fizična oseba, ki rastlinsko sorto vzgoji,

odkrije ali razvije sama ali skupaj z drugimi fizičnimi oseba-
mi.

2. Upravičenec je fizična ali pravna oseba, ki ima pravi-
co do vložitve prijave za varstvo sorte (v nadaljnjem besedilu:
prijava).

3. Prijavitelj je fizična ali pravna oseba, ki je vložila
prijavo.

4. Imetnik žlahtniteljske pravice je fizična ali pravna
oseba, ki je z zavarovanjem sorte pridobila žlahtniteljsko
pravico.

5. Žlahtniteljska pravica je skupni izraz za pravice iz
15. člena tega zakona.

6. Sorta je skupina rastlin ali delov rastlin, če se iz njih
lahko spet pridobijo popolne rastline, znotraj najnižje znane
botanične razvrstitve, ki jo je ne glede na to, ali izpolnjuje
druge pogoje za zavarovanje, mogoče:

– določiti po lastnostih, ki izvirajo iz določenega geno-
tipa ali kombinacije genotipov,

– ločiti od katere koli druge skupine rastlin vsaj po eni
od teh lastnosti in

– obravnavati kot sistematsko enoto, če se te lastnosti
med razmnoževanjem ne spreminjajo.

7. Zavarovana sorta je sorta, za katero je bila izdana
odločba o varstvu sorte. Določena je z uradnim opisom
sorte, z varstvenim vzorcem in je poimenovana na način, kot
ga določa ta zakon.

8. Material zavarovane sorte je kakršen koli semenski
material oziroma pridelek zavarovane sorte, ki bi se lahko
uporabil za nadaljnje razmnoževanje te sorte.

9. Varstveni vzorec je uradni vzorec semenskega ma-
teriala zavarovane sorte.

3. člen
Postopek za varstvo nove sorte, register prijav za var-

stvo nove sorte (v nadaljnjem besedilu: register prijav) in
register zavarovanih sort vodi Urad Republike Slovenije za
varstvo in registracijo sort rastlin (v nadaljnjem besedilu:
urad) kot organ v sestavi ministrstva, pristojnega za kme-
tijstvo in gozdarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

II. POGOJI ZA VARSTVO SORTE

4. člen
Sorta se zavaruje s pridobitvijo žlahtniteljske pravice.
Zavaruje se lahko vsaka sorta, ki je:
– nova,
– razločljiva,
– izenačena,
– nespremenljiva in
– poimenovana v skladu z določbami tega zakona.

5. člen
Šteje se, da je sorta na dan prijave nova, če se je

prodajala ali gospodarsko izkoriščala z dovoljenjem upra-
vičenca v Republiki Sloveniji največ eno leto pred dnem
vložitve prijave, izven Republike Slovenije pa največ štiri leta
pred dnem vložitve prijave; v primeru večletnih lesnatih rast-
lin in vinske trte pa največ šest let pred dnem vložitve prijave.
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Kot prodaja ali gospodarsko izkoriščanje sorte v smislu
prejšnjega odstavka se ne štejejo:

– uporaba oziroma oddaja sorte v pridobitne namene
brez dovoljenja ali vednosti upravičenca;

– pogodbeni prenos pravice do sorte;
– pogodbeno pridelovanje, razmnoževanje, dodelava

ali skladiščenje semenskega materiala ali pridelkov sorte za
upravičenca, pod pogojem, da upravičenec ohrani izključno
lastninsko pravico do razmnoženega semenskega materia-
la, pridelkov sorte ali izdelkov iz le-teh;

– preizkušanje sorte na polju in v laboratoriju oziroma v
poskusni pridelavi z namenom ugotovitve uporabne vredno-
sti sorte, če to dela upravičenec ali od njega pooblaščena
oseba;

– uradno preskušanje sorte zaradi vpisa v sortno listo
oziroma presoje tveganja pri gensko spremenjenih sortah;

– prodaja pridelkov, ki so nastali kot stranski produkti
oziroma presežki pri razvoju nove sorte, pod pogojem, da
so ti pridelki namenjeni končni uporabi in da sorta pri tem ni
navedena.

Semenski material sorte, ki se stalno uporablja za vzgo-
jo določene druge sorte oziroma hibrida, se šteje za odda-
nega v pridobitne namene, ko so bile oddane rastline ali
rastlinski deli druge sorte.

6. člen
Sorta je razločljiva, če jo je mogoče na dan vložitve

prijave jasno razločevati od katerekoli druge do tedaj splo-
šno znane sorte.

Sorta velja za splošno znano, zlasti če:
– je bila do tega dne v katerikoli državi zavarovana ali

vpisana v sortno listo;
– je bila do tega dne v katerikoli državi vložena prijava

za varstvo sorte ali za vpis sorte v sortno listo in se postopek
konča z zavarovanjem sorte oziroma z vpisom sorte v sortno
listo;

– se je semenski material sorte ali pridelek sorte do
tega dne že tržil ali uporabil v pridobitne namene.

7. člen
Sorta je izenačena, če so v njej dovolj enotno izražene

tiste lastnosti, ki so bistvenega pomena za razločevanje od
drugih sort, kljub odstopanjem, ki se lahko pričakujejo zara-
di posebnosti njenega razmnoževanja.

8. člen
Sorta je nespremenljiva, če se njene lastnosti, ki so

bistvenega pomena za razločevanje, po več zaporednih
množitvah oziroma v primeru posebnega razmnoževalnega
ciklusa na koncu vsakega takega ciklusa ne spremenijo.

9. člen
Zavarovana sorta mora biti označena z imenom, ki je

njena razlikovalna oznaka.

10. člen
Kot ime zavarovane sorte se lahko registrira vsaka ozna-

ka, ki omogoča razločevanje sorte in je lahko beseda, kom-
binacija besed, kombinacija besed in številk ali kombinacija
črk in številk, razen če ni s tem zakonom določeno drugače.

Kot ime zavarovane sorte se ne sme registrirati ozna-
ka, ki:

– je neprimerna iz jezikovnih razlogov;
– onemogoča identifikacijo sorte;
– je sestavljena samo iz številk, razen kjer je to že

ustaljena praksa označevanja;

– je enaka ali podobna imenu katerekoli druge splošno
znane sorte iste vrste ali sorodnih vrst rastlin dokler je le-ta v
uporabi; izjemoma velja ta določba tudi po prenehanju upo-
rabe sorte, če je ime te sorte pridobilo poseben pomen;

– zavaja ali povzroča zmedo glede izvora, lastnosti,
vrednosti, uporabe, prepoznavnosti oziroma geografskega
porekla;

– je sestavljena iz botaničnega ali splošnega imena
rodu ali vrste, ali vključuje takšno ime, ki lahko privede do
zmede;

– vključuje besede kot so “sorta, kultivar, forma, hi-
brid, križanec” ali prevod teh besed;

– zavaja ali povzroča zmedo glede žlahtnitelja ali upra-
vičenca;

– je v nasprotju z javnim redom oziroma moralo;
– je drugače v nasprotju s predpisi o industrijski

lastnini.
Če je določena sorta že zavarovana ali vpisana v sortno

listo oziroma je bila za varstvo ali za tak vpis vložena prijava v
katerikoli državi, podpisnici mednarodnih pogodb oziroma
konvencij, ki jih je podpisala oziroma k njim pristopila Re-
publika Slovenija, se v Republiki Sloveniji lahko registrira le
ime sorte, ki je bilo registrirano, vpisano v sortno listo ali
navedeno v prijavi v drugi državi.

Izjemoma se lahko v Republiki Sloveniji določena sorta
registrira pod drugim imenom, vendar le, če uporaba prvot-
nega imena ne bi bila primerna iz jezikovnih razlogov ali
zato, ker bi bila v nasprotju z javnim redom in moralo.

Minister, pristojen za kmetijstvo in gozdarstvo (v nadalj-
njem besedilu: minister), določi sorodne vrste iz tretje alinee
drugega odstavka tega člena in podrobnejše pogoje za regi-
stracijo imena sorte.

11. člen
Uporaba imena zavarovane sorte je obvezna. Semen-

ski material zavarovane sorte se sme dati v promet le, če je
pri tem navedeno ime zavarovane sorte. Ta določba velja
tudi po prenehanju varstva sorte.

Določbe iz prejšnjega odstavka ne veljajo, če se se-
menski material zavarovane sorte uporablja v nekomercialne
namene v zasebnem sektorju.

Zavarovana sorta mora biti označena z istim registrira-
nim imenom v vseh državah, razen v primeru izjem iz četrte-
ga odstavka 10. člena tega zakona.

V prometu s semenskim materialom zavarovane sorte
se sme poleg registriranega imena uporabiti tudi blagovna
znamka oziroma druga oznaka pod pogojem, da je registri-
rano ime jasno vidno in razpoznavno.

Ime zavarovane sorte ali ime, ki ga je mogoče zamenja-
ti s tem imenom, se ne sme uporabljati za neko drugo sorto
iste ali sorodne vrste rastlin.

III. UPRAVIČENCI DO VARSTVA SORTE
IN DO PRIDOBITVE ŽLAHTNITELJSKE PRAVICE

12. člen

Upravičenec do varstva sorte in do pridobitve žlahtni-
teljske pravice je žlahtnitelj sorte ali njegov pravni naslednik.

Če je več oseb skupaj ustvarilo, vzgojilo, odkrilo ali
razvilo sorto, pripada njim oziroma njihovim pravnim nasled-
nikom skupna pravica do varstva sorte in do pridobitve žlaht-
niteljske pravice.

Če je več oseb ločeno ustvarilo, vzgojilo, odkrilo ali
razvilo sorto, pripada žlahtniteljska pravica tistemu, ki je prvi
vložil prijavo.
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Če je žlahtnitelj zaposlen pri pravni osebi in so medse-
bojne pravice in obveznosti urejene s pogodbo, se upra-
vičenost do pridobitve ugotavlja v skladu s to pogodbo. V
nasprotnem primeru se smiselno uporabljajo določbe iz
predpisov o pravicah industrijske lastnine iz delovnega raz-
merja, ki se nanašajo na patente.

13. člen
Žlahtniteljsko pravico lahko uveljavlja upravičenec iz

prejšnjega člena, ki je državljan Republike Slovenije, druga
fizična oseba s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji in
pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji.

Tuja pravna oziroma fizična oseba uživa glede varstva
žlahtniteljske pravice v Republiki Sloveniji enake pravice kot
domača pravna ali fizična oseba, če to izhaja iz mednarod-
nih pogodb in konvencij, ki jih je podpisala oziroma k njim
pristopila Republika Slovenija oziroma pod pogojem dejan-
ske vzajemnosti. Vzajemnost dokazuje tisti, ki se nanjo skli-
cuje.

V postopku pred uradom uveljavlja tuja pravna ali fi-
zična oseba pravice iz tega zakona po pooblaščencu, ki je
fizična oseba s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji ali
pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji.

IV. ŽLAHTNITELJSKA PRAVICA

14. člen
Žlahtnitelj pridobi žlahtniteljsko pravico z zavarovanjem

sorte.

15. člen
Dovoljenje imetnika žlahtniteljske pravice je potrebno

za naslednja dejanja v zvezi s semenskim materialom zava-
rovane sorte:

– pridelovanje ali razmnoževanje,
– priprava materiala zavarovane sorte za razmnoževanje,
– prodaja ali druge oblike trženja,
– izvoz in uvoz ter
– shranjevanje materiala zavarovane sorte v namene,

ki so navedeni v prejšnjih alineah.
Za dejanja, navedena v prvem odstavku tega člena, je

dovoljenje imetnika potrebno tudi v primeru pridelkov zava-
rovane sorte, vendar le:

– če je pridelek posledica nepooblaščene uporabe se-
menskega materiala zavarovane sorte in

– če imetnik ni imel primerne priložnosti za uveljavlja-
nje žlahtniteljske pravice pri semenskem materialu te sorte.

Dovoljenje imetnika za dejanja iz prvega odstavka tega
člena je potrebno tudi, če gre za:

– iz zavarovane sorte izpeljane sorte, razen če je zava-
rovana sorta sama izpeljana sorta;

– sorte, ki jih ni mogoče jasno razločevati od zavarova-
ne sorte;

– sorte oziroma hibride, katerih vzgoja zahteva stalno
uporabo zavarovane sorte.

Šteje se, da je določena sorta izpeljana sorta, če:
– izhaja pretežno iz izvirne sorte ali iz sorte, ki je sama

pretežno izpeljana iz izvirne sorte,
– je razločljiva od izvirne sorte in
– je razen v razlikah, ki so posledica izpeljave, podob-

na izvirni sorti po izraženih bistvenih lastnostih, ki jih da
genotip ali kombinacija genotipov izvirne sorte.

16. člen
Šteje se, da žlahtniteljska pravica ni kršena, če:
a) se zavarovana sorta izkorišča oziroma se z njo raz-

polaga:

– v zasebne nepridobitne namene;
– v poskusne namene;
– za žlahtnjenje nove sorte;
b) se gospodarsko izkorišča nova sorta iz tretje alinee

točke a) tega člena, razen če je ta nova sorta izpeljana sorta;
c) se pridelek zavarovane sorte določenih vrst rastlin,

ki ga pridelovalci pridelajo na svojem kmetijskem gospo-
darstvu, uporabi za nadaljnjo setev na tem kmetijskem go-
spodarstvu in pridelovalec, ki izkoristi to možnost, imetniku
žlahtniteljske pravice plača primerno povračilo. Povračilo je
primerno, če je znatno nižje od zneska, ki se zaračunava za
licenčno pridelavo semenskega materiala te sorte na istem
območju.

Pridelovalci, ki izkoristijo možnost nadaljnje setve po
točki c) prejšnjega odstavka, morajo imetniku žlahtniteljske
pravice dati na njegovo zahtevo vse podatke o obsegu na-
daljnje setve.

Plačila povračila po točki c) prvega odstavka tega člena
so oproščeni mali kmetje.

Minister določi rastlinske vrste iz točke c) prvega od-
stavka tega člena in kriterije za male kmete.

17. člen
Za dejanja iz prvega odstavka 15. člena tega zakona,

ki se nanašajo na rastline, dele rastlin ali pridelke zavarova-
ne sorte oziroma iz zavarovane izpeljane sorte, ni potrebno
dovoljenje imetnika žlahtniteljske pravice, če je dal semen-
ski material take sorte v promet imetnik sam ali kdo drug z
njegovim pooblastilom, razen če ta dejanja obsegajo:

– nadaljnje razmnoževanje zavarovane ali izpeljane sor-
te ali

– izvoz materiala zavarovane ali izpeljane sorte, ki se
lahko uporabi za nadaljnje razmnoževanje, v državo, v kateri
rastlinskega rodu ali vrste, ki ji ta sorta pripada, ni mogoče
zavarovati. Ta določba ne velja, če je izvoženi material na-
menjen končni uporabi.

18. člen
Če ta zakon ne določa drugače, traja žlahtniteljska

pravica od dneva pridobitve do konca dvajsetega koledar-
skega leta, pri hmelju, vinski trti in drevesnih vrstah pa do
konca petindvajsetega koledarskega leta, ki sledi letu prido-
bitve te pravice.

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka pripada upra-
vičencu iz 12. člena tega zakona, ki je že vložil popolno
prijavo, ustrezna odškodnina, če je v času trajanja postopka
za varstvo sorte kdor koli v nasprotju s 15. členom tega
zakona gospodarsko izkoriščal ali razpolagal s sorto, za
katero je bila vložena prijava. Upravičenec lahko zahteva
odškodnino le za obdobje od dneva objave prijave v urad-
nem glasilu do dneva pridobitve žlahtniteljske pravice.

Žlahtniteljska pravica preneha:
– z odpovedjo imetnika žlahtniteljske pravice;
– z iztekom roka, določenega v prvem odstavku tega

člena;
– z odpravo oziroma razveljavitvijo odločbe, s katero je

bila pridobljena.

V. POSTOPEK ZA VARSTVO SORTE

1. Organi

19. člen
Urad ima naslednje pristojnosti in naloge:
– vodi upravni postopek za varstvo nove sorte in regi-

stracijo imena nove sorte v skladu s tem zakonom in zako-
nom o splošnem upravnem postopku,
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– vodi register prijav in register zavarovanih sort,
– objavlja v uradnem glasilu podatke o prijavah

vključno s predlogom za poimenovanje sorte, zavrnitev
prijave, vpis in morebitne spremembe vpisov v register
prijav, umik prijav, odločbe o zavarovanju sorte in njene
morebitne spremembe ter druga uradna obvestila,

– sodeluje z mednarodnimi organizacijami in združenji
ter državnimi organi oziroma nevladnimi organizacijami s
področja varstva novih sort,

– tehnično in strokovno sodeluje s pooblaščenimi ura-
di tujih držav na področju preizkušanja sort in preverjanja
vzdrževanja sort,

– izmenjuje rezultate preizkušanja sort in druge infor-
macije iz svoje pristojnosti s pristojnimi organi v drugih
državah,

– preverja izpolnjevanje obveznosti imetnika varstva in
– opravlja druge naloge s področja varstva sort.
Minister določi uradno glasilo za objave urada in po-

drobnejšo vsebino objav.

20. člen
Minister imenuje strokovno komisijo za varstvo sort

(v nadaljnjem besedilu: komisija). Komisijo sestavlja pet čla-
nov, ki izmed sebe izberejo predsednika in njegovega na-
mestnika. Komisija deluje po poslovniku, ki ga potrdi urad.

Komisija ima položaj izvedenca v postopku za varstvo
sorte ter na podlagi proučitve prijave in priložene dokumen-
tacije predlaga uradu odločitev glede zavarovanja sorte.

2. Registra

21. člen
Urad vodi register prijav in register zavarovanih sort v

skladu s predpisi.
V registrih se vodijo podatki iz listin, na podlagi katerih

se izvaja vpis v oba registra. Listine se vzamejo v zbirko
listin, ki je priloga obeh registrov.

Register prijav vsebuje zlasti:
– podatke o prijavitelju, žlahtnitelju ter o morebitnem

zastopniku,
– datum popolne prijave,
– navedbo rastlinske vrste,
– predlog začasne oznake sorte oziroma predlog po-

imenovanja sorte,
– v primeru zahteve prednostne pravice državo, v kate-

ri je že bila vložena prijava, in datum prejema popolne prijave
v tej državi,

– predlog za ustavitev oziroma prekinitev postopka,
– zaznambe o odločitvah sodišč v zvezi s pravico do

vložitve prijave.
Register zavarovanih sort vsebuje zlasti:
– rastlinsko vrsto in registrirano ime sorte, pri imenu se

vpišejo tudi vsi sinonimi,
– uradni opis sorte ali sklicevanje na listine, ki vsebuje-

jo uradni opis sorte in so sestavni del registra,
– v primeru sort, katerih vzgoja zahteva stalno uporabo

določenih sestavin za proizvodnjo semenskega materiala
zavarovane sorte, navedbo teh sestavin,

– ime in priimek imetnika žlahtniteljske pravice, žlahtni-
telja in kateregakoli zastopnika v postopku,

– datum pridobitve in prenehanja varstva sorte skupaj z
razlogi za prenehanje,

– ime in naslov osebe, na katero je bila z licenčno
pogodbo prenesena pravica do gospodarskega izkoriščanja
sorte,

– ime in naslov osebe, ki ji je bila dodeljena prisilna
licenca, z navedbo pogojev, pod katerimi je bila dodeljena,
in datuma prenehanja te pravice,

– zaznambe o odločitvah sodišč v zvezi z žlahtniteljsko
pravico.

Urad mora hraniti zbirko listin o posameznih zadevah
v originalu ali kopijah najmanj še pet let po umaknitvi ali
zavrnitvi prijave oziroma pet let po prenehanju žlahtnitelj-
ske pravice.

Minister podrobneje določi vsebino in način vodenja
registrov.

22. člen
Register prijav in register zavarovanih sort sta javna.
Urad je dolžan omogočiti vsakomur, ki izkaže pravni

interes, vpogled v naslednje listine iz zbirke listin:
– listine, ki se nanašajo na prijave,
– listine, ki se nanašajo na pridobljene žlahtniteljske

pravice,
– dokumentacijo o uradnih preizkusih sort.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, lahko prija-

vitelj v primeru hibridov zahteva, da dokumentacija o sestavi-
nah sorte, ki je v postopku varstva oziroma je zavarovana, ni
dostopna javnosti.

3. Stroški postopka

23. člen
V postopku za varstvo nove sorte in za vzdrževanje

žlahtniteljske pravice plačujejo prijavitelji oziroma imetniki
žlahtniteljske pravice predpisane pristojbine, stroške teh-
ničnega in strokovnega pregleda upravičenosti prijave,
stroške preskušanja sorte ter stroške v zvezi z objavo in
drugimi storitvami.

Vlada Republike Slovenije predpiše vrsto in višino pri-
stojbin in stroškov iz prejšnjega odstavka ter višino pristojbi-
ne iz 39. člena tega zakona.

4. Potek postopka za varstvo sorte

24. člen
Postopek za varstvo sorte se začne na podlagi prijave,

ki jo prijavitelj vloži pri uradu.
Urad odloča o prijavi v upravnem postopku.
Zoper upravne akte urada je dopustna pritožba na mini-

strstvo. Pritožbo se vloži v roku 30 dni od vročitve akta.

25. člen
Prijava se vloži na predpisanem obrazcu in mora vse-

bovati zlasti naslednje podatke:
– o prijavitelju oziroma njegovem zastopniku ali poob-

laščencu;
– o žlahtnitelju, če ta ni sam prijavitelj;
– latinsko in slovensko ime vrste, ki ji sorta pripada;
– predlog imena sorte oziroma začasno oznako sorte;
– državo, v kateri je bila že vložena prijava, in datum

prejema prijave v tej državi, če se v prijavi zahteva prednost-
na pravica;

– tehnični opis sorte, ki je lahko priloga k prijavi in
– o tem, ali je sorta pridobljena s pomočjo genske

tehnologije; v tem primeru je treba prijavi priložiti predhodno
soglasje za preskušanje te sorte v skladu s predpisi o gen-
sko spremenjenih organizmih.

Podrobnejšo obliko in vsebino prijave ter dokumentov,
ki morajo biti prijavi priloženi, predpiše minister.

26. člen
Urad pregleda ali je prijava popolna in pravilno izpolnje-

na in ali je prijavi priloženo dokazilo o plačani pristojbini.
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Če prijava ni popolna ali je nepravilno izpolnjena ali če
ni bila plačana predpisana pristojbina, urad pozove prijavite-
lja, da jo v roku 30 dni od dneva prejema poziva dopolni
oziroma da plača pristojbino. Če prijavitelj ne izpolni zahtev
urada v roku, se taka prijava šteje kot da ni bila vložena in jo
urad zavrže s sklepom.

O popolni prijavi se prijavitelju izda potrdilo. Popolna
prijava se vpiše v register prijav in objavi v uradnem glasilu.
Kot datum prejema popolne prijave se vpiše datum prejema
prijave oziroma datum prejema dopolnitve, s katero je posta-
la prijava popolna.

Izvleček iz popolne prijave se objavi v uradnem glasilu
po preteku treh mesecev od njene vložitve.

27. člen
Prijavitelj, ki je vložil prijavo za varstvo nove sorte v

katerikoli državi, podpisnici mednarodnih pogodb ali kon-
vencij, ki jih je podpisala ali k njim pristopila tudi Republika
Slovenija, lahko potem, ko je predložil dokazilo o vloženi
popolni prijavi za isto sorto v drugi državi, uveljavlja pred-
nostno pravico. V tem primeru se šteje, da je bila prijava v
Republiki Sloveniji vložena z dnem vložitve popolne prijave v
tuji državi.

Prednostno pravico iz prejšnjega odstavka mora prijavi-
telj v prijavi izrecno zahtevati.

Prijavitelj lahko uveljavlja prednostno pravico v Republi-
ki Sloveniji najpozneje v 12 mesecih od vložitve prve popol-
ne prijave v tujini.

28. člen
Zoper prijave, objavljene v uradnem glasilu na podlagi

četrtega odstavka 26. člena tega zakona, lahko vsakdo, ki
ima pravni interes, vloži ugovor pri uradu dokler traja posto-
pek za varstvo sorte.

Ugovor se lahko nanaša samo na izpolnjevanje pogo-
jev iz 5., 6., 7., 8. in 10. člena tega zakona oziroma na
upravičenost do varstva v skladu z 12. členom tega zakona.

Ugovor mora biti v pisni obliki in obrazložen. Priložena
mu morajo biti ustrezna dokazila in plačana mora biti predpi-
sana pristojbina.

Urad nemudoma pošlje prejeti ugovor prijavitelju in ga
pozove, da odgovori nanj najpozneje v 30 dneh od prejema
poziva.

Urad obvešča vlagatelje ugovorov o svojih stališčih do
teh ugovorov najpozneje v treh mesecih po njihovi vložitvi.

29. člen
Urad pregleda vsebinsko ustreznost prijave tako, da na

podlagi podatkov, navedenih v prijavi, preveri ali je sorta
nova in ali je prijavitelj upravičen do pridobitve žlahtniteljske
pravice. Če se pri vsebinskem pregledu prijave ugotovi, da
za podelitev žlahtniteljske pravice niso izpolnjeni pogoji iz
5. in 12. člena tega zakona, se taka prijava zavrne.

30. člen
Urad presoja tudi o ustreznosti predlaganega imena

sorte. V primeru, da je predlagano ime sorte v nasprotju z
določbami 10. člena tega zakona, urad pozove prijavitelja,
da predlaga novo ime za sorto. Predlog mora biti podan
najpozneje v treh mesecih od prejema poziva.

Urad je dolžan v postopku za varstvo sorte uporabljati
izključno ime sorte, ki je vpisano v register prijav za varstvo
nove sorte.

31. člen
Za vsako sorto, ki izpolnjuje pogoje iz 26. in 29. člena

tega zakona, se opravi strokovna presoja z namenom, da se:

– preveri ali sorta spada v sistematsko enoto, to je
rastlinski rod ali vrsto, ki je navedena v prijavi,

– ugotovi, ali je sorta različna, izenačena in nespre-
menljiva (6., 7. in 8. člen tega zakona) in

– pripravi uradni opis sorte, če sorta izpolnjuje pogoje
iz prejšnjih dveh alinei.

Strokovna presoja se opravi na podlagi rezultatov preiz-
kušanja sorte na polju in v laboratoriju.

Preskušanje sorte lahko izvede:
– urad oziroma od urada priznana strokovna institucija

v Republiki Sloveniji ali v tujini, če se preizkušanje opravi v
primerljivih agroekoloških razmerah po predpisanih postop-
kih in metodah;

– prijavitelj na zahtevo urada.
V primeru, da urad ne izvede preizkušanja sam, mora

zagotoviti uradni nadzor nad preizkušanjem sorte.
Urad lahko uporabi pri strokovni presoji sorte rezultate

preskušanja te sorte, pridobljene v drugi državi, ki ima pri-
merljive agroekološke razmere, če je bilo preskušanje oprav-
ljeno v okviru mednarodnih sistemov preizkušanja in če so
bila dokazila o rezultatih izdana na podlagi mednarodnih
sporazumov, ki jih je sklenila ali je k njim pristopila Republi-
ka Slovenija.

Minister predpiše podrobnejše pogoje, postopke in
metode za preizkušanje sorte.

32. člen
Prijavitelj je dolžan uradu v določenem roku predložiti

potrebne podatke, dokumente oziroma semenski material
za izvedbo strokovne presoje sorte za namene iz prvega
odstavka 31. člena tega zakona.

Če prijavitelj brez opravičljivega razloga ne izpolni zah-
tev iz prejšnjega odstavka, se prijava zavrne.

33. člen
Če se na podlagi opravljene strokovne presoje iz

31. člena tega zakona ugotovi, da sorta izpolnjuje predpisa-
ne pogoje in da je prijavitelj izpolnil vse predpisane zahteve,
urad izda odločbo o zavarovanju sorte in jo objavi v uradnem
glasilu.

Podatki iz pravnomočne odločbe o zavarovanju sorte
oziroma zavrnitvi prijave se vpišejo v register prijav.

Ob pravnomočnosti odločbe o zavarovanju sorte se
imetniku izda potrdilo o pridobitvi žlahtniteljske pravice, ki
velja od dneva pravnomočnosti odločbe.

Na podlagi pravnomočne odločbe o zavarovanju sorte
se ustrezni podatki vpišejo tudi v register zavarovanih sort.

Minister določi obliko in vsebino potrdila o pridobitvi
žlahtniteljske pravice.

5. Prenehanje žlahtniteljske pravice

34. člen
Na zahtevo imetnika žlahtniteljske pravice iz prve alinee

tretjega odstavka 18. člena tega zakona izda urad v uprav-
nem postopku odločbo, s katero ugotovi, da je žlahtniteljska
pravica prenehala na zahtevo imetnika. Žlahtniteljska pravi-
ca preneha naslednji dan po prejemu pisne izjave imetnika.

Na podlagi pravnomočne odločbe iz prejšnjega odstav-
ka se prenehanje žlahtniteljske pravice objavi v uradnem
glasilu.

35. člen
Urad v upravnem postopku izreče odločbo o zavarova-

nju sorte za nično in jo odpravi samo v primerih, če se
naknadno ugotovi:

– da ob dnevu prejema popolne prijave sorta ni bila
nova (5. člen) ali razločljiva (6. člen);
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– da sorta ob dnevu prejema popolne prijave ni bila
izenačena (7. člen) in nespremenljiva (8. člen), sorta pa je
bila zavarovana predvsem na podlagi podatkov in dokumen-
tacije, ki jih je predložil prijavitelj;

– da je bila žlahtniteljska pravica podeljena osebi, ki do
te pravice ni bila upravičena, upravičenec pa ni zahteval
prisilnega prenosa žlahtniteljske pravice v skladu s 37. čle-
nom tega zakona.

36. člen
Urad v upravnem postopku brez privolitve ali zahteve

strank razveljavi odločbo o zavarovanju sorte, če:
– ugotovi, da imetnik ne izpolnjuje obveznosti iz

44. člena tega zakona oziroma če ugotovi, da sorta ni več
izenačena (7. člen) ali nespremenljiva (8. člen);

– imetnik na pisno zahtevo urada v predpisanem roku
ne predloži semenskega materiala za preverjanje ali doku-
mentacije o vzdrževalni selekciji sorte, v skladu z 44. čle-
nom tega zakona;

– prijavitelj na pisno zahtevo urada, v skladu s prvim
odstavkom 38. člena tega zakona ne posreduje predloga
novega imena sorte v predpisanem roku;

– imetnik pravočasno ne poravna predpisane letne pri-
stojbine za vzdrževanje veljavnosti žlahtniteljske pravice po
43. členu tega zakona.

37. člen
Če je prijavo za varstvo nove sorte vložila neupravičena

oseba oziroma je neupravičeni osebi podeljena žlahtnitelj-
ska pravica, lahko upravičenec začne pri uradu postopek za
prisilni prenos pravic.

Zahteva za prisilni prenos pravic iz prejšnjega odstavka
se lahko vloži od dneva objave prijave za varstvo nove sorte v
uradnem glasilu, vendar najpozneje v petih letih po objavi
prijave v uradnem glasilu.

Če so bile neupravičeno pridobljene pravice prenese-
ne na tretjo osebo, se v primeru iz prvega odstavka tega
člena prenos teh pravic razveljavi.

Ne glede na določila prejšnjega odstavka lahko imetnik
kakršnekoli pravice do uporabe sorte, nadaljuje z uporabo
te sorte, če je pridobil te pravice v dobri veri, pred začetkom
postopka iz prvega odstavka tega člena, pod pogojem, da
plača upravičencu primerno nadomestilo.

6. Izbris imena sorte

38. člen
Registrirano ime sorte se izbriše iz registra prijav in

registra zavarovanih sort pod naslednjimi pogoji:
– če to zahteva prijavitelj oziroma imetnik žlahtniteljske

pravice in dokaže, da ima za to dejanje zakonito pravico; v
zahtevi morajo biti navedeni razlogi za izbris in predlagano
novo ime;

– če se naknadno ugotovi, da je bilo ime sorte registri-
rano kljub temu, da so obstajali razlogi za zavrnitev po
10. členu tega zakona;

– ali če se imetniku ali kateri koli drugi osebi uradno
prepove uporabljati to ime.

Urad nemudoma pisno obvesti prijavitelja oziroma imet-
nika žlahtniteljske pravice o predlogu oziroma zahtevi za
izbris imena in zahteva, da najpozneje v roku treh mesecev
od prejema poziva predlaga novo ime sorte. Predlagano
novo ime se po opravljenem postopku iz 30. člena tega
zakona vpiše v ustrezni register in objavi v uradnem glasilu,
če za to izpolnjuje predpisane pogoje. Istočasno se prejšnje
ime izbriše iz registra.

7. Vrnitev v prejšnje stanje

39. člen
V postopku varstva sorte se lahko zahteva vrnitev v

prejšnje stanje tudi v primeru, če upravičenec, imetnik žlaht-
niteljske pravice ali katerakoli druga stranka v postopku iz
upravičenih razlogov ni mogla v predpisanem roku plačati
pristojbine ali izpolniti drugih obveznosti do urada in bi zara-
di tega izgubila pravico do varstva sorte po 36. členu tega
zakona.

Zahteva za vrnitev v prejšnje stanje se vloži najpozneje
v dveh mesecih po tem, ko je vzrok za neizpolnitev obvezno-
sti prenehal, vendar najkasneje eno leto od izteka roka, ko
bi morala biti obveznost izpolnjena. Zahtevi mora biti pri-
ložena obrazložitev in dokazilo o plačani predpisani pristoj-
bini.

Če se zahtevi ugodi, določi urad prosilcu nov rok, v
katerem mora opraviti neizpolnjene obveznosti. Rok za iz-
polnitev ne sme biti daljši kot je rok, ki ga je zamudil, in se
šteje od dneva prejema obvestila o ugoditvi zahteve.

Prijavitelj zahteve za vrnitev v prejšnje stanje nima pravi-
ce zahtevati odškodnine, če je v obdobju od izgube do
vrnitve pravice kdorkoli v dobri veri uporabil ali sklenil po-
godbo za uporabo zavarovane sorte.

VI. PRENOS ŽLAHTNITELJSKE PRAVICE IN ODSTOP
UPORABE ŽLAHTNITELJSKE PRAVICE

40. člen
Imetnik žlahtniteljske pravice lahko s pogodbo prenese

v celoti ali delno žlahtniteljsko pravico na drugega.
Upravičenec oziroma prijavitelj lahko prenese pravico

do vložitve prijave za varstvo nove sorte oziroma pravice, ki
izhajajo iz prijave.

Pogodba o prenosu pravic iz prvega ali drugega od-
stavka tega člena mora biti sestavljena v pisni obliki, sicer je
nična.

Prenos pravic iz prvega in drugega odstavka tega člena
ne sme vplivati na predhodne pravice tretjih oseb.

Prenos žlahtniteljske pravice nima pravnega učinka za
tretje osebe, dokler pogodba ni vpisana v ustrezni register.
Predlog za vpis pogodbe o prenosu pravic v register lahko
poda katerakoli od pogodbenih strank.

41. člen
Imetnik žlahtniteljske pravice lahko z licenčno pogod-

bo delno ali v celoti prenese na tretjo osebo pravico do
gospodarskega izkoriščanja zavarovane sorte.

Licenčna pogodba se vpiše v ustrezni register na zah-
tevo ene od pogodbenih strank.

Licenčna pogodba, ki ni vpisana v ustrezni register iz
prejšnjega odstavka, nima pravnega učinka nasproti tretjim
osebam.

Glede oblike, načina sklenitve in vsebine licenčne po-
godbe ter pravnega varstva se uporabljajo predpisi o obliga-
cijskih razmerjih.

42. člen
Če obstaja javni interes in če imetnik žlahtniteljske pra-

vice sam ali kdo drug z njegovim pooblastilom zavarovane
sorte gospodarsko ne izkorišča ali ne izkorišča v zadostnem
obsegu ter pri tem noče odstopiti drugemu pravice za izko-
riščanje oziroma za odstop takšne pravice postavlja neupra-
vičene pogoje, se sme drugemu podeliti prisilna licenca.

Prisilna licenca se sme podeliti le tistemu, ki dokaže,
da razpolaga s tehnološkimi in proizvodnimi možnostmi, ki
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so potrebne za učinkovito izkoriščanje zavarovane sorte, in
potrebnimi materialnimi sredstvi.

Prisilne licence ni mogoče podeliti, če imetnik žlahtni-
teljske pravice dokaže, da obstajajo upravičeni razlogi za
neizkoriščanje ali nezadostno izkoriščanje zavarovane sorte.

Prisilne licence ni mogoče podeliti, če je od dneva
podelitve žlahtniteljske pravice do dneva vložitve zahteve za
podelitev obvezne licence preteklo manj kot tri leta.

S prisilno licenco pridobi nosilec licence neizključno
pravico za izvajanje dejanj iz 15. člena tega zakona delno ali
v celoti, z namenom oskrbe domačega tržišča.

Prisilna licenca se lahko podeli za obdobje najmanj
dveh in največ štirih let. Prisilno licenco je mogoče obnoviti,
če se po ponovni proučitvi pogojev iz prvega odstavka tega
člena ugotovi, da razlogi za podelitev prisilne licence še
obstajajo.

O zahtevi za podelitev oziroma za podaljšanje prisilne
licence odloča urad v upravnem postopku. Pred odločitvijo
glede podelitve oziroma podaljšanja prisilne licence mora
urad pridobiti mnenje prizadetih združenj.

V primeru podelitve prisilne licence pripada imetniku
žlahtniteljske pravice ustrezno plačilo.

O višini plačila iz prejšnjega odstavka se dogovorita
imetnik žlahtniteljske pravice in oseba, ki ji je prisilna licenca
dodeljena. Če dogovor ni dosežen, določi višino plačila
urad.

Urad lahko zahteva od imetnika žlahtniteljske pravice,
da nosilcu prisilne licence preskrbi izhodiščno količino se-
menskega materiala za uporabo sorte na podlagi prisilne
licence. Za semenski material dobi imetnik ustrezno plačilo.

V primeru podelitve prisilne licence lahko imetnik žlaht-
niteljske pravice zahteva od strokovne institucije, poob-
laščene za opravljanje strokovne kontrole nad pridelavo se-
mena, podatke o pridelavi semenskega materiala zavarova-
ne sorte.

VII. OBVEZNOSTI IMETNIKA ŽLAHTNITELJSKE PRAVICE
IN TRETJIH OSEB

43. člen
Za vzdrževanje žlahtniteljske pravice je imetnik dolžan

plačevati uradu letno pristojbino za vzdrževanje veljavnosti
žlahtniteljske pravice.

Pristojbina se plača na začetku koledarskega leta za
tekoče leto varstva, najpozneje do 31. januarja.

Če pristojbina za vzdrževanje žlahtniteljske pravice ni
plačana tudi v naknadnem roku, ki ga določi urad in ne sme
biti daljši od 6 mesecev po prejemu opozorila, ta pravica
preneha veljati.

44. člen
Dokler traja varstvo, mora imetnik vzdrževati zavarova-

no sorto oziroma njene dedne sestavine nespremenjene.
Na zahtevo urada mora imetnik v določenem roku pred-

ložiti uradu ali pooblaščeni instituciji podatke, dokumentaci-
jo ali semenski material, ki so potrebni za preverjanje
vzdrževanja sorte.

Če se s preskušanjem ugotovi, da imetnik ne vzdržuje
sorte, začne urad postopek za razveljavitev žlahtniteljske
pravice.

45. člen
Na zahtevo urada oziroma pooblaščene institucije mo-

ra imetnik v določenem roku priskrbeti primeren vzorec
semenskega materiala zavarovane sorte oziroma njenih ded-
nih sestavin za:

– varstveni vzorec oziroma obnovo varstvenega vzorca,
– izvajanje primerjalnih preizkusov drugih sort, ki so v

postopku varstva.
Urad lahko pooblasti imetnika žlahtniteljske pravice,

da sam hrani in obnavlja varstveni vzorec semenskega
materiala.

46. člen
Kdor brez dogovora oziroma v nasprotju z dogovorom

z imetnikom žlahtniteljske pravice gospodarsko izkorišča
oziroma razpolaga s semenskim materialom zavarovane
sorte, mora imetniku na njegovo zahtevo dati vse podatke v
zvezi s tem.

Če podatkov ne da prostovoljno, lahko imetnik žlahtni-
teljske pravice zahteva, da urad izda sklep, s katerim naloži
kršitelju dostavo podatkov. Pritožba zoper sklep ne zadrži
njegove izvršitve. Sklep se izvrši v upravnem postopku.

VIII. SODNO VARSTVO

47. člen
Kdor krši pravico iz prijavljene oziroma zavarovane no-

ve sorte, je odgovoren za škodo po splošnih predpisih o
povrnitvi škode.

Oseba, katere pravica je kršena, lahko poleg odškod-
nine zahteva, da se tistemu, ki krši njeno pravico, prepove
nadaljnje kršenje.

Kršenje žlahtniteljske pravice je vsako nepooblaščeno
gospodarsko izkoriščanje zavarovane sorte.

48. člen
Tožba zaradi kršenja žlahtniteljske pravice se lahko

vloži v roku treh let od dneva, ko je tožnik zvedel za kršitelja
oziroma za kršitev. Po preteku petih let od dneva kršitve se
tožba ne more več vložiti.

Tožba se vloži pri sodišču splošne pristojnosti, ki zade-
vo obravnava kot nujno.

IX. NADZOR

49. člen
Nadzor nad izvajanjem določb 11., 15., 16. in

46. člena tega zakona izvajajo kmetijski in gozdarski inšpek-
torji.

Kadar kmetijski ali gozdarski inšpektor pri opravljanju
nadzora utemeljeno sumi, da je storjen prekršek, začasno
zaseže predmete, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za
prekršek ali so s prekrškom nastali.

Kmetijski ali gozdarski inšpektor preda predmete, ki jih
začasno zaseže, takoj s predlogom za uvedbo postopka o
prekršku pristojnemu organu za postopek o prekrških.

50. člen
Če imetnik žlahtniteljske pravice izkaže za verjetno, da

bi bila z izvozom določenega materiala zavarovane sorte iz
Slovenije ali uvozom v Slovenijo njegova žlahtniteljska pravi-
ca kršena, lahko fitosanitarni inšpektorji na meji na njegov
predlog odredijo:

– da lahko imetnik ali njegov zastopnik pregleda ta
material;

– da se ta material zaseže, izključi iz prometa in shrani.
V predlogu iz prejšnjega odstavka mora upravičenec

predložiti fitosanitarnemu inšpektorju podroben opis mate-
riala zavarovane sorte, zadovoljive dokaze o žlahtniteljski
pravici in njeni verjetni kršitvi. Na zahtevo fitosanitarne inš-
pekcije mora imetnik založiti varščino za morebitno škodo,
ki bi nastala s temi ukrepi.
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Fitosanitarni inšpektor mora o sprejetih ukrepih ne-
mudoma obvestiti izvoznika oziroma uvoznika in prejemni-
ka materiala zavarovane sorte, če gre za uvoz materiala
zavarovane sorte v Slovenijo. Fitosanitarni inšpektor pre-
kliče sprejete ukrepe, če upravičenec v sedmih dneh ne
vloži tožbe ali ne začne drugega postopka v opravičilo
sprejetih ukrepov.

X. KAZENSKE DOLOČBE

51. člen
Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se za

prekršek kaznuje pravna oseba, če brez dovoljenja imetni-
ka žlahtniteljske pravice prideluje ali razmnožuje semenski
material po tem zakonu zavarovane sorte, če pripravlja
material zavarovane sorte za razmnoževanje, če da v pro-
met, uvozi ali izvozi semenski material zavarovane sorte ali
če hrani material zavarovane sorte za prej navedene name-
ne (15. člen).

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se za pre-
kršek iz prejšnjega odstavka kaznuje odgovorna oseba prav-
ne osebe.

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se za pre-
kršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik, ki
stori ta prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejav-
nosti.

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje
fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.

52. člen
Z denarno kaznijo najmanj 350.000 tolarjev se za pre-

kršek kaznuje pravna oseba:
– če v nasprotju s prvim odstavkom 11. člena spravi v

promet material zavarovane sorte, če pri tem ni navedeno
registrirano ime sorte ali če ime ni pravilno navedeno;

– če v nasprotju s petim odstavkom 11. člena uporabi
ime po tem zakonu zavarovane sorte ali ime, ki ga je mo-
goče zamenjati s tem imenom, za neko drugo sorto iste ali
sorodne vrste;

– če v nasprotju z drugim odstavkom 16. člena oziro-
ma s 46. členom ne da imetniku zahtevanih podatkov.

Z denarno kaznijo najmanj 70.000 tolarjev se za prekr-
šek iz prejšnjega odstavka kaznuje odgovorna oseba pravne
osebe.

Z denarno kaznijo najmanj 350.000 tolarjev se za pre-
kršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik, ki
stori ta prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejav-
nosti.

Z denarno kaznijo najmanj 70.000 tolarjev se kaznuje
fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

53. člen
Sorta, ki je bila do uveljavitve tega zakona zavarovana

po prej veljavnih predpisih, uživa varstvo po tem zakonu do
izteka pridobljene žlahtniteljske pravice.

Žlahtniteljska pravica za sorto iz prejšnjega odstavka se
lahko razglasi za nično in odpravi le, če se ugotovi, da ob
dodelitvi te pravice niso bili izpolnjeni pogoji glede razločlji-
vosti, izenačenosti oziroma nespremenljivosti sorte.

54. člen
Postopki za zavarovanje sorte, ki so ob uveljavitvi tega

zakona v teku, se nadaljujejo po tem zakonu.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko

izjemoma zavaruje sorta, ki na dan uveljavitve tega zakona ni
nova, če:

– je bila prijava za varstvo sorte vložena pred sprejet-
jem tega zakona,

– sorta izpolnjuje druge pogoje za zavarovanje iz
4. člena tega zakona in

– je zavarovana ali pa je v postopku za zavarovanje v
eni od držav podpisnic mednarodnih pogodb in konvencij,
ki jih je podpisala oziroma k njim pristopila Republika Slove-
nija, in se postopek konča z zavarovanjem sorte.

V primeru podelitve žlahtniteljske pravice po prejš-
njem odstavku traja žlahtniteljska pravica še največ 20 let
oziroma 25 let za lesnate rastline od dneva podelitve žlaht-
niteljske pravice v državi članici, v kateri je bila sorta naj-
prej zavarovana.

55. člen
Minister izda predpise na podlagi tega zakona najpoz-

neje v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
Vlada Republike Slovenije izda predpis o pristojbinah

najpozneje v enem mesecu po uveljavitvi tega zakona.
Urad se organizira v treh mesecih po uveljavitvi tega

zakona. Do začetka dela urada opravlja njegova dela in
naloge ministrstvo.

Republika Slovenija zagotovi prostore in opremo ter
finančna sredstva za organiziranje in delovanje urada.

56. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona se prenehajo uporab-

ljati:
a) določbe zakona o potrjevanju novih sort, dovolitvi

introdukcije tujih sort in o varstvu sort kmetijskih in gozdnih
rastlin (Uradni list SFRJ, št. 38/80 in 82/90), ki se nanaša-
jo na varstvo sort kmetijskih in gozdnih rastlin:

– iz poglavja I. TEMELJNE DOLOČBE: 1. člen v delu,
ki se nanaša na varstvo novih sort in tujih sort; 4. točka
2. člena, drugi odstavek 4. člena ter 7. do 10. člen;

– poglavje III. VARSTVO SORTE: 37. do 62. člen;
– iz poglavja IV. KAZENSKE DOLOČBE: 6. do 9. toč-

ka prvega odstavka 63. člena;
– iz poglavja V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE:

66. člen;
b) pravilnik o registru zavarovanih novih domačih sort in

registru zavarovanih tujih sort kmetijskih in gozdnih rastlin
(Uradni list SFRJ, št. 56/89);

c) pravilnik o vsebini in podatkih zahteve za varstvo sort
(kultivarjev) kmetijskih in gozdnih rastlin (Uradni list SFRJ,
št. 56/89).

57. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 801-12/98-3/1
Ljubljana, dne 3. decembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
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4412. Zakon o zagotovitvi sredstev za interventne
ukrepe pri odpravi posledic poplav, ki so v
obdobju september–november 1998 prizadela
Republiko Slovenijo (ZZSP98)

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 zagotovitvi sredstev
za interventne ukrepe pri odpravi posledic

poplav, ki so v obdobju september–november
1998 prizadela Republiko Slovenijo (ZZSP98)

Razglašam zakon o zagotovitvi sredstev za interventne
ukrepe pri odpravi posledic poplav, ki so v obdobju septem-
ber–november 1998 prizadela Republiko Slovenijo
(ZZSP98), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije
na seji 3. decembra 1998.

Št. 001-22-103/98
Ljubljana, dne 11. decembra 1998.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O ZAGOTOVITVI SREDSTEV ZA INTERVENTNE

UKREPE PRI ODPRAVI POSLEDIC POPLAV,
KI SO V OBDOBJU SEPTEMBER–NOVEMBER

1998 PRIZADELA REPUBLIKO SLOVENIJO
(ZZSP98)

1. člen
S tem zakonom se zagotavlja pomoč Republike Slove-

nije v letu 1998 pri izvedbi nujnih del, ki so potrebna, da se
zagotovijo normalni pogoji za delo in življenje na prizadetem
območju po neurjih in poplavah v mesecu september–no-
vember 1998 (v nadaljevanju: poplave) na prizadetem ob-
močju Republike Slovenije.

2. člen
Skupni obseg sredstev, s katerim se zagotavlja pomoč

iz prejšnjega člena, znaša 3.250,000.000 tolarjev.

3. člen
Sredstva iz 2. člena tega zakona se zagotovijo v pro-

računu Republike Slovenije za leto 1998 v okviru rezerv na
postavki “Rezerva Republike Slovenije” in sicer:

– 1.000,000.000 tolarjev s prerazporeditvijo sredstev
namenjenih za izgradnjo avtocest v letu 1998, ne glede na
obseg sredstev, ki jih določa za gradnjo avtocest tretji odsta-
vek 78. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96, 78/97 in 34/98);

– 500,000.000 tolarjev z uporabo sredstev rezerve
Republike Slovenije in s prerazporeditvijo sredstev tekoče
rezerve v proračunu letu 1998;

– 1.250,000.000 tolarjev s prerazporeditvijo sredstev,
zaradi preoblikovanja rednih programov, iz proračunskih po-
stavk finančnih načrtov ministrstev, kot sledi:

– Ministrstva za promet in zveze 130,000.000 to-
larjev,

– Ministrstva za okolje in prostor 60,000.000 to-
larjev,

– Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
110,000.000 tolarjev,

– Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve
850,000.000 tolarjev,

– Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
100,000.000 tolarjev,

– 500,000.000 tolarjev s prerazporeditvijo sredstev,
katera so bila začasno zadržana v letu 1998, skladno s
23. členom zakona o financiranju javne porabe (Uradni list
RS, št. 48/90, 34/91-I, 30/92, 52/92 – odločba US,
7/93 in 43 /93 – odločbo US).

4. člen
Sredstva po tem zakonu se dodelijo v naslednji višini:
– 1.000,000.000 tolarjev oškodovanim občinam za

najnujnejše ukrepe pri odpravi posledic škode povzročene
na lokalni infrastrukturi, objektih visoke gradnje, v kmetijstvu
ter zaradi posledic plazenja tal;

– 595,000.000 tolarjev Ministrstvu za okolje in pro-
stor za nujno sanacijo škode na področju vodnega gospo-
darstva;

– 705,000.000 tolarjev Ministrstvu za promet in zve-
ze za nujno sanacijo državne cestne ter železniške infra-
strukture;

– 100,000.000 tolarjev Ministrstvu za gospodarske
dejavnosti za škodo na elektroproizvodnih in distribucijskih
objektih;

– 750,000.000 tolarjev Ministrstvu za delo, družino in
socialne zadeve in sicer:

– 200,000.000 tolarjev za nujno sanacijo škode v
javnih, zavodih iz pristojnosti ministrstva ter

– 550,000.000 tolarjev za pomoč gospodarskim
družbam in samostojnim podjetnikom z namenom ohranja-
nja delovnih mest;

– 70,000.000 tolarjev Ministrstvu za šolstvo in šport
za sanacijo škod na objektih javnih zavodov v vzgoji in izo-
braževanju;

– 30,000.000 tolarjev Ministrstvu za obrambo za
pokritje interventnih stroškov Uprave RS za zaščito in
reševanje.

5. člen
Sredstva po tem zakonu se dodeljujejo brez obveznosti

vračanja.

6. člen
Sredstva iz prve alinee 4. člena tega zakona se dodeli-

jo posamezni občini po predložitvi dokazil o dejansko nasta-
lih stroških. Sredstva se dodelijo s sklepom, ki ga sprejme
državna komisija za sanacije, ki jo imenuje Vlada Republike
Slovenije (v nadaljevanju: državna komisija) in na podlagi
razdelilnika, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije na
predlog državne komisije.

Sredstva iz druge do sedme alinee 4. člena tega zako-
na se izplačujejo upravičencem na podlagi predloženih raču-
nov po dejanskih stroških, ki jih potrdijo pristojna ministrstva.

7. člen
Za namensko uporabo sredstev po tem zakonu je od-

govoren župan oziroma minister.
O poteku odpravljanja posledic poplave mora občina

tekoče poročati državni komisiji.

8. člen
Za zavarovanje namenske porabe sredstev po tem za-

konu občine pred nakazilom sredstev izročijo Ministrstvu za
okolje in prostor bianco akceptne naloge in akceptne izjave.
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9. člen
Ta zakon prične veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 433-07/98-14/1
Ljubljana, dne 3. decembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

PREDSEDNIK REPUBLIKE

4413. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije, četrte 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 uveljavljanju dobrega imena Slovenije v
Španiji in za krepitev prijateljskih odnosov med obema drža-
vama podeljujem

MINISTRSTVA

4414. Odredba o valorizaciji zneskov za odmero
davkov po zakonu o davkih občanov za leto
1999

Na podlagi 193.a člena zakona o davkih občanov
(Uradni list SRS, št. 36/88 in 8/89 ter Uradni list RS, št.
48/90, 8/91 in 7/93) ter na podlagi podatka Statističnega
urada Republike Slovenije izdaja minister za finance Repub-
like Slovenije

O D R E D B O
o valorizaciji zneskov za odmero davkov po

zakonu o davkih občanov za leto 1999

I
Zneski za odmero davka na dediščine in darila, določe-

ni v 150. členu zakona, se valorizirajo tako, da znašajo:

častni znak svobode Republike Slovenije Albertu Es-
tradi Vilarrasi, častnemu konzulu Republike Slovenije v
Barceloni.

Št. 996-01-32/98
Ljubljana, dne 7. decembra 1998.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

a) II. dedni red (starši, bratje, sestre in njihovi potomci)

Od vrednosti SIT Znaša davek
nad do SIT % SIT

 2.080.365 5
2.080.365 9.348.699 104.018,39 + 6 nad  2.080.365
9.348.699 16.625.662 540.118,24 + 7 nad  9.348.699

16.625.662 23.893.995 1.049.505,80 + 8 nad 16.625.662
23.893.995 31.170.958 1.630.972,32 + 9 nad 23.893.995
31.170.958 38.439.290 2.285.899,12 + 10 nad 31.170.958
38.439.290 45.716.254 3.012.732,32 + 11 nad 38.439.290
45.716.254 52.984.586 3.813.198,37 + 12 nad 45.716.254
52.984.586 60.261.551 4.685.398,28 + 13 nad 52.984.586
60.261.551 5.631.403,54 + 14 nad 60.261.551

b) III. dedni red (dedi in babice)

Od vrednosti SIT Znaša davek
nad do SIT % SIT

2.080.365 8
2.080.365 9.348.699 166.429,36 + 9 nad  2.080.365
9.348.699 16.625.662 820.579,34 + 10 nad  9.348.699

16.625.662 23.893.995 1.548.275,77 + 11 nad 16.625.662
23.893.995 31.170.958 2.347.792,19 + 12 nad 23.893.995
31.170.958 38.439.290 3.221.027,84 + 13 nad 31.170.958
38.439.290 45.716.254 4.165.910,96 + 14 nad 38.439.290
45.716.254 52.984.586 5.184.685,87 + 15 nad 45.716.254
52.984.586 60.261.551 6.274.935,66 + 16 nad 52.984.586
60.261.551 7.439.250,03 + 17 nad 60.261.551
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c) vse druge

Od vrednosti SIT Znaša davek
nad do SIT % SIT

2.080.365 11
2.080.365 9.348.699 228.840,33 + 13 nad 2.080.365
9.348.699 16.625.662 1.173.723,45 + 15 nad 9.348.699

16.625.662 23.893.995 2.265.268,18 + 17 nad 16.625.662
23.893.995 31.170.958 3.500.884,66 + 19 nad 23.893.995
31.170.958 38.439.290 4.883.507,93 + 21 nad 31.170.958
38.439.290 45.716.254 6.409.857,52 + 23 nad 38.439.290
45.716.254 52.984.586 8.083.559,22 + 25 nad 45.716.254
52.984.586 60.261.551 9.900.642,25 + 27 nad 52.984.586
60.261.551 11.865.422,66 + 30 nad 60.261.551

II
Zneski za odmero davka od premoženja, določeni v 159. in 165. členu zakona, se valorizirajo tako, da znašajo za:

a) stavbe

Od vrednosti SIT Znaša davek
nad do SIT % SIT

1.087.661 0,10
1.087.661 6.042.558 1.087,57 + 0,20 nad 1.087.661
6.042.558 12.085.112 10.997,32 + 0,30 nad 6.042.558

12.085.112 18.127.670 29.124,99 + 0,45 nad 12.085.112
18.127.670 24.170.226 56.316,39 + 0,65 nad 18.127.670
24.170.226 31.162.325 95.593,11 + 0,85 nad 24.170.226
31.162.325 155.025,96 + 1,00 nad 31.162.325

b) prostore za počitek in rekreacijo

Od vrednosti SIT Znaša davek
nad do SIT % SIT

1.087.661 0,20
1.087.661 6.042.558 2.175,36 + 0,40 nad 1.087.661
6.042.558 12.085.112 21.994,88 + 0,60 nad 6.042.558

12.085.112 18.127.670 58.250,21 + 0,80 nad 12.085.112
18.127.670 24.170.226 106.590,66 + 1,00 nad 18.127.670
24.170.226 31.162.325 167.016,21 + 1,25 nad 24.170.226
31.162.325 254.417,54 + 1,50 nad 31.162.325

c) poslovne prostore
Od vrednosti SIT Znaša davek

nad do SIT % SIT

1.087.661 0,15
1.087.661 6.042.558 1.631,10 + 0,35 nad 1.087.661
6.042.558 12.085.112 18.973,72 + 0,55 nad 6.042.558

12.085.112 18.127.670 52.207,65 + 0,75 nad 12.085.112
18.127.670 23.367.428 97.526,92 + 1,00 nad 18.127.670
23.367.428 149.924,56 + 1,25 nad 23.367.428

d) plovne objekte dolžine od 8 do 9 metrov 19.853 SIT, za vsak nadaljnji meter 7.771 SIT.

III
Vrednost dobitka, do katerega se davek od iger na srečo ne plačuje, določena v 169. členu zakona, se v 1998. letu

valorizira tako, da znaša 31.076 SIT.

IV
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 416-115/98
Ljubljana, dne 7. decembra 1998.

Mitja Gaspari l. r.
Minister

za finance
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4415. Odredba o dopolnitvi odredbe o določitvi
podjetij za opravljanje posebnih pregledov
motornih in priklopnih vozil za prevoz nevarnih
snovi glede izpolnjevanja pogojev za prevoz
nevarnih snovi

Na podlagi prvega odstavka 4. člena ustavnega zakona
za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neod-
visnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I),
zakona o prevozu nevarnih snovi (Uradni list SFRJ, št.
27/90, 45/90, 10/91, 17/91-I, 13/93 in 66/93) in v
zvezi z 9. členom pravilnika o načinu prevoza nevarnih snovi
v cestnem prometu (Uradni list SFRJ, št. 82/90) izdaja
minister za notranje zadeve

O D R E D B O
o dopolnitvi odredbe o določitvi podjetij

za opravljanje posebnih pregledov motornih
in priklopnih vozil za prevoz nevarnih snovi glede
izpolnjevanja pogojev za prevoz nevarnih snovi

1. člen
V odredbi o določitvi podjetij za opravljanje posebnih

pregledov motornih in priklopnih vozil za prevoz nevarnih
snovi glede izpolnjevanja pogojev za prevoz nevarnih snovi
(Uradni list RS, št. 56/92) se v 1. členu pika nadomesti s
podpičjem in doda se nova tretja točka, ki glasi:

“3. ZVD, Zavod za varstvo pri delu, d.d., Ljubljana,
Bohoričeva 22a.”

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki
glasi:

“ZVD, Zavod za varstvo pri delu, d.d., opravlja posebne
preglede samo za prevoz radioaktivnih snovi.”

2. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 0001/7-1-1460/98
Ljubljana, dne 11. decembra 1998.

Minister
za notranje zadeve
Mirko Bandelj l. r.

4416. Odredba o določitvi cen pšenice iz državnih
blagovnih rezerv

Na podlagi 8. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št.
1/91-I) in tretjega odstavka 9. člena zakona o blagovnih
rezervah (Uradni list RS, št. 60/95) izdaja minister za
ekonomske odnose in razvoj

O D R E D B O
o določitvi cen pšenice iz državnih blagovnih

rezerv

1. člen
Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve proda-

ja iz državnih, blagovnih rezerv pšenico po spodaj navedenih
cenah in sicer:

– pšenico pridelano v Republiki Sloveniji po ceni 25
SIT/kg fco skladišče Zavoda Republike Slovenije za
blagovne rezerve;

– uvoženo visokokakovostno pšenico (‘poboljševalec‘)
po ceni 30,30 SIT/kg fco skladišče Zavoda RS za blagovne
rezerve.

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

odredba o določitvi cen pšenice in pšenične moke iz blagov-
nih rezerv (Uradni list RS, št. 15/98).

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3426-75/98-3
Ljubljana, dne 14. decembra 1998.

dr. Marjan Senjur l. r.
Minister

za ekonomske odnose in razvoj

4417. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o vodenju poslovnih knjig in
sestavljanju letnega poročila za samostojnega
podjetnika posameznika

Na podlagi 74. člena zakona o gospodarskih družbah
(Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98 in 84/98)
in 24. člena zakona o Vladi RS (Uradni list RS, št. 4/93,
71/94, 23/96 in 47/97) izdaja minister za malo gospo-
darstvo in turizem v soglasju z ministrom za finance

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

o vodenju poslovnih knjig in sestavljanju letnega
poročila za samostojnega podjetnika

posameznika

1. člen
V pravilniku o vodenju poslovnih knjig in sestavljanju

letnega poročila za samostojnega podjetnika posameznika
(Uradni list RS, št. 5/95 in 76/97) se besedilo druge in
tretje alinee 2. člena spremeni tako, da se glasi:

– da so letni prihodki nižji od 25,200.000 SIT
– da povprečna vrednost aktive na začetku in na koncu

obračunskega leta ne presega 12,600.000 SIT
Besedilo drugega odstavka 2. člena se spremeni tako,

da glasi:
Zneska iz druge in tretje alinee prvega odstavka tega

člena se usklajujeta ob koncu vsakega leta, v katerem je bila
opravljena uskladitev v skladu z 11. členom zakona o go-
spodarskih družbah.

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

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
1999 dalje.
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Št. 479/98
Ljubljana, dne 1. decembra 1998.

Janko Razgoršek l. r.
Minister

za malo gospodarstvo

S soglasjem:
Mitja Gaspari l. r.
Minister
za finance in turizem

4418. Navodilo za določitev kategorije nastanitvenih
obratov na podlagi ocene

Na podlagi 13. in 22. člena pravilnika o merilih in
načinu kategorizacije nastanitvenih obratov in marin (Uradni
list RS, št. 26/97 in 51/98), izdaja minister za malo gospo-
darstvo in turizem

N A V O D I L O
za določitev kategorije nastanitvenih obratov

na podlagi ocene

1
Izhodišče za določitev kategorije nastanitvenega obra-

ta (NO) je samoocenitev, ki jo pripravi pravna ali fizična
oseba, ki opravlja gostinsko dejavnost – gostinec, kmet,
sobodajalec (v nadaljnjem besedilu: predlagatelj). V prime-
rih nastanitvenih obratov višje kakovosti mora predlagatelj
obvezno priložiti svoji ocenitvi tudi ocenitev ocenjevalca z
licenco.

Ocenitev je obvezna za:
– hotel, motel in penzion s štirimi ali petimi zvezdicami;
– apartma in gostišče s tremi ali štirimi zvezdicami;
– kmetijo z nastanitvijo s tremi ali štirimi jabolki;
– kampk, prenočišče in prostore pri sobodajalcih s

tremi zvezdicami;
– znak kakovosti;
– znak specializacije.
Angažiranje ocenjevalcev v vseh drugih primerih je

neobvezno.

2
Nastanitveni obrat s petimi zvezdicami in znakom kako-

vosti oceni komisija, ki jo imenuje minister pristojen za go-
stinstvo.

Obrat, ki želi pridobiti znak specializacije, oceni poleg
ocenjevalca z licenco še strokovnjak za opremljenost in
storitve v specializiranem obratu (zdraviliški, fitnes, športni,
igralniški, luksuzni in drugi).

3
Ocenjevalec opravi ocenjevanje na podlagi:
– pravilnika o merilih in načinu kategorizacije nastani-

tvenih obratov in marin,
– kategorizacijskega lista kategorijo oziroma ocenjeval-

nega lista za znak kakovosti ali znak specializacije ter druge
dokumentacije, ki je opisana v prilogi A, B in C pravilnika.

4
Ocenjevalec je dolžan svoj prihod v nastanitveni obrat

zaradi ocenjevanja kategorizacije nastanitvenega obrata na-

javiti najmanj tri dni pred prihodom, oziroma po dogovoru s
predlagateljem.

5
Ocenjevalcu je odgovorna oseba predlagatelja dolžna

omogočiti neoviran vstop v prostore nastanitvenega obrata,
ki se oceni.

Ocenjevalec med pregledom oziroma ocenjevanjem
ne sme motiti delovnega procesa in gostov.

6
Ocenjevalec posreduje odgovorni osebi predlagatelja

ugotovitve glede usklajenosti oziroma neusklajenosti predla-
gane samoocenitve za določeno kategorijo nastanitvenega
obrata z oceno ocenjevalca. Če se morebitna razhajanja ne
uskladijo, ocenjevalec v poročilu o opravljeni ocenitvi to
zabeleži in obrazloži, kateri elementi opremljenosti ali stori-
tve ne ustrezajo predlagani kategoriji oziroma kateri katego-
riji ustrezajo.

7
Ocenjevalec mora posredovati predlagatelju pisno po-

ročilo. Z oddajo pisnega poročila je ocenjevanje zaključeno.
Rok za oddajo pisnega poročila je največ 30 dni od dne
sprejema naročila za ocenitev nastanitvenega obrata.

8
Upravna enota v roku 15 dni po prejemu ocenitve izda

odločbo o kategorizaciji nastanitvenega obrata.
Predlagatelj na podlagi odločbe nabavi pri pooblašče-

nem izdelovalcu označevalno tablo.

9
Minister za malo gospodarstvo in turizem določi višino

nadomestila za opravljeno delo ocenjevalca, ki znaša za leto
1998 neto 4.000 SIT/uro/točko ter časovni normativ, ki je
naslednji:

Velikost NO Časovni normativ* Število točk

do 10 sob do 2 uri 2
do 50 sob do 5 ur 5
nad 50 sob do 8 ur 8
znak kakovosti do 8 ur 8
znak specializacije do 8 ur 8

(*) pri NO kjer ocenjuje komisija, velja normativ/člana komi-
sije

10
Ocenjevalec obračuna potne stroške in nadomestilo za

opravljeno delo v skladu s sprejeto tarifo, direktno s predla-
gateljem.

11
Z dnem izdaje tega navodila preneha veljati navodilo.

12
To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 017-2-2/98
Ljubljana, dne 9. decembra 1998.

Minister
za malo gospodarstvo

in turizem
Janko Razgoršek l. r.
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4419. Dopolnitev seznama zdravil skupine A in B

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

D O P O L N I T E V  S E Z N A M A
zdravil skupine A in B, za katera je bilo od 13. 6. 1998 do 9. 10. 1998 izdano dovoljenje za promet
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Št. 512-24/98-43
Ljubljana, dne 11. decembra 1998.

Direktorica
Urada Republike Slovenije za zdravila
Nada Irgolič, mag. farm. spec. l. r.
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4420. Dopolnitev seznama zdravil skupine A in B, za katera je bilo od 13. junija 1998 do 9. oktobra 1998 razveljavljeno
dovoljenje za promet

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

D O P O L N I T E V  S E Z N A M A
zdravil skupine A in B, za katera je bilo od 13. junija 1998 do 9. oktobra 1998 razveljavljeno

dovoljenje za promet
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Št. 512-25/98-44
Ljubljana, dne 11. decembra 1998.

Direktorica
Urada Republike Slovenije za zdravila
Nada Irgolič, mag. farm., spec. l. r.
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SODNI SVET

4421. Sklep o imenovanju sodnikov na višje sodniško
mesto

Sodni svet Republike Slovenije je na 128. seji dne
26. 11. 1998 sprejel

S K L E P

o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodni-
ce: na sodniško mesto višje sodnice na Upravnem sodišču
Republike Slovenije, se s 26. 11. 1998 imenuje

Alenka Belič,

o imenovanju sodnika na sodniško mesto višjega sod-
nika: na sodniško mesto višjega sodnika na Upravnem so-
dišču Republike Slovenije, zunanji oddelek v Novi Gorici, se
s 26. 11. 9198 imenuje

Andrej Orel,

o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sod-
nice, ki je dodeljena na delo na Vrhovno sodišče Republike
Slovenije: na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrož-
nem sodišču v Ljubljani, ki je dodeljena na delo na Vrhovno
sodišče RS, se s 26. 11. 1998 imenuje

Božena Novak.

Predsednik
Sodnega sveta

Republike Slovenije
Marko Šorli l. r.

4422. Sklep o imenovanju sodnikov na položaj
svetnika sodišča

Na podlagi 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94) in tretjega odstavka 24. člena zakona o sodniški
službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96 in 24/98) je Sodni
svet Republike Slovenije na 128. seji dne 26. 11. 1998
sprejel

S K L E P

o imenovanju sodnika na položaj svetnika višjega so-
dišča: na položaj svetnika višjega sodišča se imenuje

Miodrag Đorđević, višji sodnik na Višjem sodišču v
Ljubljani,

o imenovanju sodnika na položaj svetnika višjega so-
dišča: na položaj svetnika višjega sodišča se imenuje

Aleš Maček, višji sodnik na Višjem sodišču v Ljubljani,

o imenovanju sodnika na položaj svetnice okrožnega
sodišča: na položaj svetnice okrožnega sodišča se imenuje

Elizabeta Šoštarič, okrožna sodnica na Okrožnem so-
dišču na Ptuju.

Predsednik
Sodnega sveta

Republike Slovenije
Marko Šorli l. r.

4423. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k
vložitvi kandidatur

Na podlagi drugega odstavka 62. člena v zvezi s prvim
odstavkom 66. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št.
19/94) je Sodni svet Republike Slovenije na 128. seji dne
26. 11. 1998 sprejel

S K L E P

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

namestnika predstojnika Okrajnega sodišča v Lendavi.
Kandidati naj prijave z življenjepisom in dokazili o izpol-

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

Predsednik
Sodnega sveta

Republike Slovenije
Marko Šorli l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

4424. Sklep o potrditvi učbenika DELOVNI ZVEZKI ZA
4. RAZRED OSNOVNE ŠOLE JESEN, ZIMA,
POMLAD, PRED PRAVIM POLETJEM

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 12. 11. 1998 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika DELOVNI ZVEZKI

ZA 4. RAZRED OSNOVNE ŠOLE JESEN, ZIMA,
POMLAD, PRED PRAVIM POLETJEM

ki ga je napisala
Ana Marija Kozlevčar

Učbenik DELOVNI ZVEZKI ZA 4. RAZRED OSNOVNE
ŠOLE JESEN, ZIMA, POMLAD, PRED PRAVIM POLETJEM
se potrdijo kot delovni zvezki za pouk matematike in slovenš-
čine za učence Rome v 4. razredu osnovne šole za
2 šolski leti. Ilustracije: Aleksandra Zalar; recenzija: dr. Milan
Adamič, Darinka Sivec, Miroslava Bürmen, Franc Bürmen;
lektoriranje: Božidar Vračko. V letu 1999 bo izdala in založila
Tiskarna Novo mesto, Ragovska 7a, 8000 Novo mesto.

Št. 612- 221/98
Ljubljana, dne 13. novembra 1998.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje
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4425. Sklep o potrditvi učbenika SKRIVNI DNEVNIK
USTVARJALNEGA BRANJA

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 12 . 11. 1998 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika SKRIVNI DNEVNIK

USTVARJALNEGA BRANJA

ki sta ga napisali
Mojca Honzak in Marica Žveglič

Učbenik SKRIVNI DNEVNIK USTVARJALNEGA BRA-
NJA se potrdi kot delovni zvezek za pouk slovenščine v
7. razredu osnovne šole za 5 šolskih let. Ilustracije: Gorazd
Vahen; recenzija: dr. Igor Saksida in Lidija Koceli; lektorira-
nje: Mojca Honzak in Marica Žveglič; oblikovanje: Barbara
Šuštaršič. V letu 1998 izdala in založila Založba Rokus
d.o.o., Studenec 2a, Grad Fužine, 1001 Ljubljana.

Št. 612-222/98
Ljubljana, dne 13. novembra 1998.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4426. Sklep o potrditvi učbenika NEW HEADWAY
ENGLISH COURSE UPPER-INTERMEDIATE,
Student’s book

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 12. 11. 1998 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika NEW HEADWAY ENGLISH

COURSE UPPER-INTERMEDIATE, Student’s book

ki sta ga napisala
Liz & John Soars

Učbenik NEW HEADWAY ENGLISH COURSE UPPER-
INTERMEDIATE, Student’s book se potrdi kot učbenik za
pouk angleščine kot prvega tujega jezika v 3. in 4. letniku
gimnazij in strokovnih šol za 5 šolskih let. Ilustracije: Veroni-
ka Bailey et al.; recenzija: mag. Veronika Rot Gabrovec,
Irena Kordin. V letu 1998 izdala in založila Center Oxford,
Cankarjeva založba d.d., Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana.

Št. 612- 227/98
Ljubljana, dne 13. novembra 1998.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4427. SKLEP o potrditvi učbenika NEW HEADWAY
ENGLISH COURSE UPPER-INTERMEDIATE,
Workbook

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 12. 11. 1998 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika NEW HEADWAY ENGLISH
COURSE UPPER-INTERMEDIATE, Workbook

ki sta ga napisala
Liz & John Soars, Jo Devoy

Učbenik NEW HEADWAY ENGLISH COURSE UPPER-
INTERMEDIATE, Workbook se potrdi kot delovni zvezek za
pouk angleščine kot prvega tujega jezika v 3. in 4. letniku
gimnazij in strokovnih šol za 5 šolskih let. Ilustracije: Kathryn
Adams et al.; recenzija: mag. Veronika Rot Gabrovec, Dra-
gica Breščak, Irena Kordin. V letu 1998 izdala in založila
Center Oxford, Cankarjeva založba d.d., Kopitarjeva 2, 1000
Ljubljana.

Št. 612-228/98
Ljubljana, dne 13. novembra 1998.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4428. Sklep o potrditvi učbenika DELOVNI ZVEZEK 4
ZA ZGODOVINO

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 12. 11. 1998 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika DELOVNI ZVEZEK 4

ZA ZGODOVINO

ki ga je napisala
Irena Rahotina

Učbenik DELOVNI ZVEZEK 4 ZA ZGODOVINO se po-
trdi kot delovni zvezek za pouk zgodovine v 4. letniku gimna-
zij za 5 šolskih let. Oblikovanje: Simon Kajtna; recenzija:
dr. Božo Repe, Bojan Končan, Ana Kastelic; lektoriranje:
Pavle Vozlič. V letu 1998 izdala in založila DZS d.d., Mestni
trg 26, 1000 Ljubljana.

Št. 612- 229/98
Ljubljana, dne 13. novembra 1998.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje
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4429. Sklep o potrditvi učbenika UVOD V
SOCIOLOGIJO

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 12. 11. 1998 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika UVOD V SOCIOLOGIJO

ki so ga napisali
Andreja Barle Lakota, Mirjam Počkar, Bojana Novak Fajfar,

Tanja Popit, Alojz Pluško

Učbenik UVOD V SOCIOLOGIJO se potrdi kot učbenik
za pouk sociologije v 70-urnem programu v gimnazijah za
5 šolskih let. Ilustracije: Ksenja Konvalinka; recenzija:
dr. Ivan Bernik, Mira Janžekovič; lektoriranje: Tončka Sta-
nonik. V letu 1998 izdala in založila DZS d.d., Mestni trg 26,
1000 Ljubljana.

Št. 612-230/98
Ljubljana, dne 13. novembra 1998.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4430. Sklep o potrditvi učnega sredstva SVET M
1:25,000.000

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 12. 11. 1998 sprejel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva SVET

M 1:25,000.000

ki so ga napisali
Založba Stiefel, Igolstadt, Geodetski zavod Slovenije

Učno sredstvo SVET M 1:25,000.000 se potrdi kot
stenski zemljevid za pouk geografije v osnovni in srednji
šoli za 5 šolskih let. Ilustracije: Založba Stiefel, Igolstadt,
Geodetski zavod Slovenije; recenzija: dr. Karek Natek,
Ivica Krek, Nevenka Cigler; lektoriranje: Darinka Petkov-
šek Veselič. V letu 1998 izdala in založila Založba Stiefel,
Geodetski zavod Slovenije d.d., Zemljemerska 12, 1000
Ljubljana.

Št. 612-238/98
Ljubljana, dne 13. novembar 1998.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4431. Sklep o potrditvi učnega sredstva EVROPA M
1:4,500.000

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 12. 11. 1998 sprejel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva EVROPA

M 1:4,500.000

ki so ga napisali
Založba Stiefel, Igolstadt, Geodetski zavod Slovenije

Učno sredstvo EVROPA M 1:4,500.000 se potrdi kot
stenski zemljevid za pouk geografije v osnovni in srednji šoli
za 5 šolskih let. Ilustracije: Založba Stiefel, Igolstadt, Geo-
detski zavod Slovenije; recenzija: dr. Karek Natek, Ivica
Krek, Nevenka Cigler; lektoriranje: Darinka Petkovšek Ve-
selič. V letu 1998 izdala in založila Založba Stiefel, Geodet-
ski zavod Slovenije d.d., Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana.

Št. 612-231/98
Ljubljana, dne 13. novembra 1998.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4432. Sklep o potrditvi učnega sredstva JUŽNA AZIJA
M 1: 6,500.000

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 12. 11. 1998 sprejel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva JUŽNA AZIJA

M 1:6,500.000

ki so ga napisali
Založba Stiefel, Igolstadt, Geodetski zavod Slovenije

Učno sredstvo JUŽNA AZIJA M 1:6,5000.000 se potr-
di kot stenski zemljevid za pouk geografije v osnovni in
srednji šoli za 5 šolskih let. Ilustracije: Založba Stiefel, Igol-
stadt, Geodetski zavod Slovenije; recenzija: dr. Karek Na-
tek, Ivica Krek, Nevenka Cigler; lektoriranje: Darinka Pet-
kovšek Veselič. V letu 1998 izdala in založila Založba Stie-
fel, Geodetski zavod Slovenije d.d., Zemljemerska 12, 1000
Ljubljana.

Št. 612- 232/98
Ljubljana, dne 13. novembra 1998.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje
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4433. Sklep o potrditvi učnega sredstva SEVERNA
AZIJA M 1:6,500.000

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 12. 11. 1998 sprejel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva SEVERNA AZIJA

M 1:6,500.000

ki so ga napisali
Založba Stiefel, Igolstadt, Geodetski zavod Slovenije

Učno sredstvo SEVERNA AZIJA M 1:6,500.000 se
potrdi kot stenski zemljevid za pouk geografije v osnovni in
srednji šoli za 5 šolskih let. Ilustracije: Založba Stiefel, Igol-
stadt, Geodetski zavod Slovenije; recenzija: dr. Karek Na-
tek, Ivica Krek, Nevenka Cigler; lektoriranje: Darinka Pet-
kovšek Veselič. V letu 1998 izdala in založila Založba Stie-
fel, Geodetski zavod Slovenije d.d., Zemljemerska 12, 1000
Ljubljana.

Št. 612- 233/98
Ljubljana, dne 13. novembra 1998.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4434. Sklep o potrditvi učnega sredstva AVSTRALIJA
M 1: 5,500.000

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 12. 11. 1998 sprejel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva AVSTRALIJA

M 1:5,500.000

ki so ga napisali
Založba Stiefel, Igolstadt, Geodetski zavod Slovenije

Učno sredstvo AVSTRALIJA M 1: 5,500.000 se potrdi
kot stenski zemljevid za pouk geografije v osnovni in srednji
šoli za 5 šolskih let. Ilustracije: Založba Stiefel, Igolstadt,
Geodetski zavod Slovenije; recenzija: dr. Karek Natek, Ivica
Krek, Nevenka Cigler; lektoriranje: Darinka Petkovšek Ve-
selič. V letu 1998 izdala in založila Založba Stiefel, Geodet-
ski zavod Slovenije d.d., Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana.

Št. 612- 234/98
Ljubljana, dne 13. novembra 1998.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4435. Sklep o potrditvi učnega sredstva SEVERNA
AMERIKA M 1: 7,000.000

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 12. 11. 1998 sprejel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva SEVERNA AMERIKA

M 1:7,000.000

ki so ga napisali
Založba Stiefel, Igolstadt, Geodetski zavod Slovenije

Učno sredstvo SEVERNA AMERIKA M 1:7,000.000
se potrdi kot stenski zemljevid za pouk geografije v osnovni
in srednji šoli za 5 šolskih let. Ilustracije: Založba Stiefel,
Igolstadt, Geodetski zavod Slovenije; recenzija: dr. Karek
Natek, Ivica Krek, Nevenka Cigler; lektoriranje: Darinka Pet-
kovšek Veselič. V letu 1998 izdala in založila Založba Stie-
fel, Geodetski zavod Slovenije d.d., Zemljemerska 12, 1000
Ljubljana.

Št. 612-235/98
Ljubljana, dne 13. novembra 1998.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4436. Sklep o potrditvi učnega sredstva JUŽNA
AMERIKA M 1:7,000.000

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 12. 11. 1998 sprejel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva JUŽNA AMERIKA

M 1:7,000.000

ki so ga napisali
Založba Stiefel, Igolstadt, Geodetski zavod Slovenije

Učno sredstvo JUŽNA AMERIKA M 1:7,000.000 se
potrdi kot stenski zemljevid za pouk geografije v osnovni in
srednji šoli za 5 šolskih let. Ilustracije: Založba Stiefel, Igol-
stadt, Geodetski zavod Slovenije; recenzija: dr. Karek Na-
tek, Ivica Krek, Nevenka Cigler; lektoriranje: Darinka Pet-
kovšek Veselič. V letu 1998 izdala in založila Založba Stie-
fel, Geodetski zavod Slovenije d.d., Zemljemerska 12, 1000
Ljubljana.

Št. 612-236/98
Ljubljana, dne 13. novembra 1998.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje
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4437. Sklep o potrditvi učnega sredstva AFRIKA
M 1: 8,300.000

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 12. 11. 1998 sprejel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva AFRIKA

M 1:8,300.000

ki so ga napisali
Založba Stiefel, Igolstadt, Geodetski zavod Slovenije

Učno sredstvo AFRIKA M 1: 8,300.000 se potrdi kot
stenski zemljevid za pouk geografije v osnovni in srednji
šoli za 5 šolskih let. Ilustracije: Založba Stiefel, Igolstadt,
Geodetski zavod Slovenije; recenzija: dr. Karek Natek,
Ivica Krek, Nevenka Cigler; lektoriranje: Darinka Petkov-
šek Veselič. V letu 1998 izdala in založila Založba Stiefel,
Geodetski zavod Slovenije d.d., Zemljemerska 12, 1000
Ljubljana.

Št. 612-237/98
Ljubljana, dne 13. novembra 1998.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4438. Sklep o potrditvi učnega sredstva COMPI-
COMPUTERMAUS

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 12. 11. 1998 sprejel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva COMPI-

COMPUTERMAUS

ki ga je napisala
Irena Oman

Delovni listi COMPI- COMPUTERMAUS se potrdijo kot
učno sredstvo za pouk nemščine v 3., 4. in 5. razredu
osnovne šole za 5 šolskih let. Ilustracije: Ksenija Konvalin-
ka; recenzija: dr. Vesna Kondruč Horvat; lektoriranje: Tine
Logar. V letu 1998 izdala in založila ZRSŠ, Poljanska 28,
1000 Ljubljana.

Št. 612-244/98
Ljubljana, dne 13. novembra 1998.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4439. Sklep o potrditvi učnega sredstva
RAZISKUJEMO SKUPAJ, 1. zvezek, Uvajanje
mladih v raziskovalno preteklost

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 12. 11. 1998 sprejel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva RAZISKUJEMO

SKUPAJ, 1. zvezek, Uvajanje mladih
v raziskovalno preteklost

ki so ga napisali
Marica Čerič, Pavla Karba, Majda Fridl

Učno sredstvo RAZISKUJEMO SKUPAJ, 1. zvezek,
Uvajanje mladih v raziskovalno preteklost se potrdi kot učno
sredstvo za pouk zgodovine v 6. razredu osnovne šole za
5 šolskih let. Ilustracije: Mojca Lampe; recenzija: dr. Štefan
Trojar, dr. Jože Kastelic, Božidar Mrevlje, Janja Bukovec;
lektoriranje: Pavle Vozlič. V letu 1998 izdala in založila DZS
d.d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.

Št. 612-239/98
Ljubljana, dne 13. novembra 1998.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4440. Sklep o potrditvi učnega sredstva
RAZISKUJEMO SKUPAJ, 2. zvezek, Bučko
odkriva prazgodovino

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 12. 11. 1998 sprejel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva RAZISKUJEMO

SKUPAJ, 2. zvezek, Bučko odkriva prazgodovino

ki so ga napisali
Pavla Karba, Marica Čerič

Učno sredstvo RAZISKUJEMO SKUPAJ, 2. zvezek,
Bučko odkriva prazgodovino se potrdi kot učno sredstvo za
pouk zgodovine v 6. razredu osnovne šole za 5 šolskih let.
Ilustracije: Mojca Lampe; recenzija: dr. Štefan Trojar,
dr. Jože Kastelic, Božidar Mrevlje, Janja Bukovec; lektorira-
nje: Pavle Vozlič. V letu 1998 izdala in založila DZS d.d.,
Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.

Št. 612-240/98
Ljubljana, dne 13. novembra 1998.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje
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4441. Sklep o potrditvi učnega sredstva
RAZISKUJEMO SKUPAJ, 3. zvezek, Prve
civilizacije kot nas zanimajo

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 12. 11. 1998 sprejel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva RAZISKUJEMO
SKUPAJ, 3. zvezek, Prve civilizacije kot nas

zanimajo

ki so ga napisali
Marica Čerič, Pavla Karba

Učno sredstvo RAZISKUJEMO SKUPAJ, 3. zvezek,
Prve civilizacije kot nas zanimajo se potrdi kot učno sredstvo
za pouk zgodovine v 6. razredu osnovne šole za 5 šolskih
let. Ilustracije: Mojca Lampe; recenzija: dr. Štefan Trojar,
dr. Jože Kastelic, Božidar Mrevlje, Janja Bukovec; lektorira-
nje: Pavle Vozlič. V letu 1998 izdala in založila DZS d.d.,
Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.

Št. 612-241/98
Ljubljana, dne 13. novembra 1998.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4442. Sklep o potrditvi učnega sredstva OSNOVE
KLASIČNEGA PLESA

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 12. 11. 1998 sprejel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva OSNOVE

KLASIČNEGA PLESA

ki ga je napisala
Agrippina Jakovljev Vaganova

Učno sredstvo OSNOVE KLASIČNEGA PLESA se po-
trdi kot učno sredstvo za pouk baleta – plesa v programu
umetniške gimnazije za 5 šolskih let. Ilustracije iz originala
Oleg Zuev; recenzija: Maruša Vidmar, Olja Ilić; lektoriranje:
Branko Gradišnik. V letu 1999 bo izdala in založila Debora
d.o.o., Jeranova 1A, 1000 Ljubljana.

Št. 612-242/98
Ljubljana, dne 13. novembra 1998.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4443. Sklep o potrditvi učnega sredstva Z GIBANJEM
TELESA USTVARJAMO PLES

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 12. 11. 1998 sprejel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva Z GIBANJEM

TELESA USTVARJAMO PLES

ki ga je napisala
Marija Ogrinec

Učno sredstvo Z GIBANJEM TELESA USTVARJAMO
PLES se potrdi kot priročnik za vzgojiteljice za 5 šolskih let.
Ilustracije: Alenka Vuk; recenzija: dr. Mirjam Lasan, mag.
Alenka Cemič, Vilma Rupnik; lektoriranje: Matjaž Varšek. V
letu 1999 bo izdala in založila Debora d.o.o., Jeranova 1A,
1000 Ljubljana.

Št. 612-243/98
Ljubljana, dne 13. novembra 1998.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4444. Sklep o potrditvi učbenika: MOTORNO VOZILO

Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 22. seji dne 19. 11. 1998 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika: MOTORNO VOZILO

Avtorji:
Max Bohner, Rolf Gscheidle, Siegfried Leyer,

Wolfram Pichler, Wolfgang Sayer, Harro Schmidt, Paul
Siegmayer, Heinz Zwickel

Učbenik MOTORNO VOZILO se potrdi za 2. in
3. letnik pri predmetu Tehnologija v triletnem programu Stroj-
ništvo in programu Avtomehanik – dualni sistem.

Potrdi se za dobo petih šolskih let.
Recenzenti: doc. dr. Ferdinand Trenc, Marjan Klenov-

šek, Friderik Čeček, Frenk Tavčer; prevedla: Mateja Šmalc;
lektoriral: Ludvik Kaluža; ilustracije: po izvirniku.
V letu 1998 založila: Tehniška založba Slovenije, Lepi

pot 6, 1000 Ljubljana.

Št. 612-245/98
Ljubljana, dne 25. novembra 1998.

prof. dr. Zdenko Medveš l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno

izobraževanje
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4445. Sklep o potrditvi učnega sredstva:
INDUSTRIJSKA ELEKTRONIKA – PROSOJNICE

Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 22. seji dne 19. 11. 1998 sprejel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva: INDUSTRIJSKA

ELEKTRONIKA – PROSOJNICE

Avtor:
Janez Marn

Učno sredstvo INDUSTRIJSKA ELEKTRONIKA –
PROSOJNICE se potrdi za 4. letnik pri predmetu Industrij-
ska elektronika v programu Elektrotehnik.

Potrdi se za dobo petih šolskih let.
Recenzenti: prof. dr. Janez Trontelj, Jože Škrinjar; ilu-

striral: Janez Marn lektorirala: Jolanda Škofic Zakotnik.
V letu 1998 založil: Center RS za poklicno izobraževa-

nje, Kavčičeva 66, Ljubljana.

Št. 612-246/98
Ljubljana, dne 25. novembra 1998.

prof. dr. Zdenko Medveš l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno

izobraževanje

4446. Sklep o podaljšanju veljavnosti učbenika:
PREISKAVA MATERIALA

Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 22. seji dne 19. 11. 1998 sprejel

S K L E P
o podaljšanju veljavnosti učbenika: PREISKAVA

MATERIALA

Avtor:
dr. Jožica Bezjak

Učbenik PREISKAVA MATERIALA se potrdi za 3. in
4. letnik pri predmetih Tehnologija in Laboratorijske vaje v
programu Strojni tehnik in za 4. letnik pri predmetu Tehnolo-
gija v poklicno-tehniškem programu Strojni tehnik.

Veljavnost se podaljša za dobo treh šolskih let.
Učbenik so recenzirali: prof. dr. Ladislav Kosec, Zden-

ko Nosan;
lektoriral: Drago Šuligoj.
V letu 1993 založila: Tehniška založba Slovenije, Lepi

pot 6, 1000 Ljubljana

Št. 612-247/98
Ljubljana, dne 25. novembra 1998.

prof. dr. Zdenko Medveš l. r.
Predsednik

strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno

izobraževanje

4447. Sklep o potrditvi učbenika: VAJE IZ
TEHNIČNEGA RISANJA 1 IN 2

Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 22. seji dne 19. 11. 1998 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika: VAJE IZ TEHNIČNEGA

RISANJA 1 IN 2

Avtor:
Anton Likavec

Učbenik VAJE IZ TEHNIČNEGA RISANJA 1 IN 2 se
potrdi za 1. in 2. letnik za predmet Tehnično risanje v pro-
gramu Strojni tehnik.

Potrdi se za dobo petih šolskih let.
Prevedel: Alfonz Vreznik; recenzenti: dr. Jože Flašker,

Borut Čretnik; lektorirala: Vida Bano; ilustracije: po izvirniku.
V letu 1998 založila: Tehniška založba Slovenije, Lepi

pot 6, 1000 Ljubljana.

Št. 612-248/98
Ljubljana, dne 25. novembra 1998.

prof. dr. Zdenko Medveš l. r.
Predsednik

strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno

izobraževanje
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OBČINE

BISTRICA OB SOTLI

4448. Poročilo o izidu volitev za župana Občine
Bistrica ob Sotli

Občinska volilna komisija Bistrica ob Sotli je v skladu s
108. členom, v zvezi z 90. členom zakona o lokalnih voli-
tvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95,
70/95 in 20/98) na seji dne 7. 12. 1998 sestavila

P O R O Č I L O
o izidu volitev za župana Občine Bistrica ob Sotli

I
V volilne imenike je bilo vpisanih 1233 volivcev. Glaso-

valo je 873 volivcev, kar predstavlja 70,80% udeležbo. Od-
danih je bilo 873 glasovnic, od tega neveljavnih 6.

II
Kandidata sta prejela naslednje število glasov:
1. Jožef Pregrad 480 glasov (55,36%),
2. Jožef Uršič 387 glasov (44,64%).

III
Občinska volilna komisija skladno s 107. členom zako-

na o lokalnih volitvah ugotavlja, da je za župana Občine
Bistrica ob Sotli izvoljen Jožef Pregrad, rojen 27. 5. 1947,
stanujoč Trebče 87, Bistrica ob Sotli.

Bistrica ob Sotli, dne 7. decembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije
občine Bistrica ob Sotli
Simona Dobrnik l. r.

BLED

4449. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Bled za leto 1998

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/73, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98), zakona o financiranju občin (Uradni list
RS, št. 80/94 in 56/98) in šeste alinee četrtega odstavka
20. člena ter 77. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS,
št. 22/95 in 22/97) je Občinski svet občine Bled na
34. seji dne 12. 11. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o proračunu Občine Bled za leto 1998

1. člen
3. člen odloka o proračunu Občine Bled za leto 1998

(Uradni list RS, št. 37/98) se spremeni tako, da glasi:
Proračun sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter

račun financiranja:

Prihodki občine za financiranje javne porabe so:
SIT

– prihodki za zagotovljeno porabo 496,704.000
– prihodki za druge naloge 376,008.500
– prenos prihodkov iz preteklega leta 66,636.000
Prihodki skupaj 939,348.500
Odhodki:
– tekoča poraba 602,486.500
– investicijska poraba 318,862.000
– rezerve 12,800.000
– odplačilo dolga  5,200.000
Odhodki skupaj 939,348.500

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

nem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 1998.

Št. 40303-2/98
Bled, dne 12. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Bled
Franc Pelko l. r.

4450. Odlok o turistični taksi v Občini Bled

Na podlagi 23., 24., 27. in 28. člena zakona o pospe-
ševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98), druge alinee
2. podtočke A točke 14. člena, tretje alinee točke C
14. člena ter druge alinee 20. člena statuta Občine Bled
(Uradni list RS, št. 22/95, 22/97) je Občinski svet občine
Bled na 34. seji dne 12. 11. 1998 sprejel

O D L O K
o turistični taksi v Občini Bled

1. člen
S tem odlokom se določa višina turistične takse v Obči-

ni Bled, način poročanja in dodaten nadzor.

2. člen
Višina turistične takse je določena na podlagi obsega

ugodnosti in storitev, ki jih Občina Bled brezplačno nudi
turistom.

3. člen
Turistična taksa se določa v točkah.
Upoštevajoč kriterije iz 2. člena tega odloka se za

območje Občine Bled določi turistična taksa v višini 11 točk
na prenočitev.

Višina turistične takse se izračuna tako, da se število
točk pomnoži z vrednostjo točke.

Vrednost točke določa Vlada Republike Slovenije.
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4. člen
Pravne osebe in podjetniki posamezniki ter soboodda-

jalci, kmetje in društva, ki sprejemajo turiste na prenočeva-
nje, pobirajo in odvajajo turistično takso v skladu z določba-
mi zakona o pospeševanju turizma.

5. člen
Osebe iz 4. člena tega odloka so dolžne predložiti

mesečno poročilo o plačani turistični taksi občinski upravi
občine Bled, in sicer do 25. v mesecu za pretekli mesec, na
obrazcu, ki je sestavni del tega odloka.

Poročilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– naslov osebe iz 4. člena tega odloka,
– nastanitvene zmogljivosti,
– število gostov,
– število prenočitev,
– število prenočitev oseb, ki so uveljavljale olajšave ali

oprostitve v skladu z zakonom o pospeševanju turizma in
– znesek plačane turistične takse.
Poročilo so osebe iz 4. člena tega odloka dolžne poši-

ljati vsak mesec, ne glede na to, ali so imele goste na
prenočevanju ali ne. V zadnjem primeru se na poročilo pripi-
še, da gostov ni bilo na prenočevanju.

6. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse

ter vodenjem evidenc opravlja pristojni organ Občine Bled v
okviru svojih pooblastil.

Osebe iz 4. člena tega odloka so pristojnemu organu
Občine Bled dolžne omogočiti nadzor ter dati na vpogled
evidence, ki so jih dolžne voditi v skladu z 28. členom
zakona o pospeševanju turizma.

7. člen
Z denarno kaznijo 200.000 SIT se kaznuje pravna

oseba, 100.000 SIT podjetnik posameznik ter 60.000 SIT
sobooddajalci, kmetje in društva, ki sprejemajo turiste na
prenočevanje, če:

1. do 25. v mesecu za pretekli mesec občinski upravi
ne poda ali ne poda verodostojnih podatkov, z namenom
utaje plačila turistične takse in prikrivanja dohodka (5. člen),

2. ravna v nasprotju z drugim odstavkom 6. člena.
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se za prekršek iz prejš-

njega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe.

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

o krajevni turistični taksi v Občini Bled (Uradni list RS, št.
1/96).

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

nem listu RS.

Št. 01503-19/98
Bled, dne 12. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Bled
Franc Pelko l. r.

4451. Sklep o vrednosti točke za odmero taksne
obveznosti za leto 1999

Na podlagi tretjega odstavka 2. člena odloka o komu-
nalnih taksah v Občini Bled (Uradni list RS, št. 26/96 in
1/97) in druge alinee četrtega odstavka 20. člena statuta
Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95,22/97) je Občinski
svet občine Bled na 34. seji dne 12. 11. 1998 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za odmero taksne obveznosti

za leto 1999

I
V letu 1999 je vrednost točke za odmero taksne ob-

veznosti po predpisih o komunalnih taksah v Občini Bled
12 SIT.

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

nem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1999 dalje.

Št. 01503-19/98
Bled, dne 12. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Bled
Franc Pelko l. r.

4452. Sklep o začasnem financiranju proračunskih
potreb v letu 1999

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in šeste alinee
četretga odstavka 20. člena statuta Občine Bled (Uradni list
RS, št. 22/95, 22/97) je Občinski svet občine Bled na
34. seji dne 12. 11. 1998 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju proračunskih potreb

v letu 1999

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Bled za leto 1999 se

financiranje javne porabe v Občini Bled začasno nadaljuje
na podlagi proračuna Občine Bled za leto 1998.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se sme uporabiti

toliko sredstev, kolikor jih je bilo sorazmerno porabljenih v
istem obdobju prejšnjega proračunskega leta.

3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje

izvajanje investicij, ki so sprejete v proračunu za leto 1998
in začete v letu 1998.

4. člen
Prihodki in odhodki v času začasnega financiranja so

sestavni del proračuna Občine Bled za leto 1999.
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5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 1999 dalje.

Št. 40303-2/98
Bled, dne 12. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Bled
Franc Pelko l. r.

4453. Poročilo o izidu volitev župana Občine Bled

P O R O Č I L O
o izidu volitev župana Občine Bled

Občinska volilna komisija je na seji, dne 7. decembra
1998, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri
ugotavljanju izida glasovanja za volitve župana Občine Bled
na volitvah 6. decembra 1998, ugotovila rezultate glasova-
nja ter izid volitev za župana Občine Bled.

I
1. Na volitvah 22. 11. 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:
1.1. 5.475 volivcev glasovalo na volišču po volilnem

imeniku,
1.2. 8 volivcev je glasovalo po pošti.

II
Za volitve župana Občine Bled je bilo oddanih 5.483

glasovnic. Ker so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti
volje volivca, je bilo 346 glasovnic neveljavnih.

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

1. Borut Rus 1.222 glasov 23,79%
2. Rafael Pintar 360 glasov 7,01%
3. Branimir Dolžan 506 glasov 9,85%
4. Anton Poklukar 1.282 glasov 24,96%
5. Boris Malej 1.512 glasov 29,43%
6. Bogomir Miro Rozman 255 glasov 4,96%
Skupaj 5.137 glasov 100%

III
Ker noben kandidat ni dobil večine glasov, je občinska

volilna komisija v skladu s 107. členom zakona o lokalnih
volitvah na svoji 4. seji, dne 23. 11. 1998, sprejela sklep o
razpisu drugega kroga volitev za župana Občine Bled, in
sicer za nedeljo, 6. decembra 1998.

V drugi krog sta se uvrstila kandidata, ki sta v prvem
krogu dobila največ glasov. Na glasovnici sta bila kandidata
navedena po vrstnem redu glede na število dobljenih glasov
v prvem krogu volitev.

IV
1. Na volitvah 6. decembra 1998 je imelo pravico voliti

skupaj 8.885 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 4.500 volivcev ali 50,65% od

vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti. Od tega je:

2.1. 4.494 volivcev glasovalo na volišču po volilnem
imeniku,

2.2 6 volivcev glasovalo po pošti.

V
Za volitve župana Občine Bled je bilo oddanih 4.500

glasovnic. Ker so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti
volje volivca, je bilo 170 glasovnic neveljavnih. Veljavnih je
bilo 4330 glasovnic.

Kandidata sta dobila naslednje število glasov:

1. Boris Malej 2.384 glasov 55,06%
2. Anton Poklukar 1.946 glasov 44,94%

VI
Občinska volilna komisija je na podlagi prvega odstav-

ka 107. člena zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za
župana Občine Bled izvoljen: Boris Malej, rojen 5. 7. 1951,
Zasip, Ledina 6.

Št. 00602-1/98
Bled, dne 8. decembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Bled
Irena Kuzma l. r.

BOROVNICA

4454. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v
Občini Borovnica za leto 1999

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93) je Občinski svet občine Borovni-
ca na seji dne 4. 12. 1998 sprejel

O D L O K
o začasnem financiranju javne porabe v Občini

Borovnica za leto 1999

1. člen
Do sprejetja proračuna za leto 1999 se javna poraba

Občine Borovnica začasno financira po proračunu za leto
1998.

2. člen
Uporabniki proračunskih sredstev mesečno prejemajo

dvanajstine realiziranih sredstev po proračunu za leto 1998.
Financirati je mogoče le tiste naloge, ki so bile vključe-

ne v proračun leta 1998 in nove naloge, ki imajo osnovo v
sprejetih odlokih oziroma zakonih, od investicij pa le tiste, ki
se nadaljujejo iz leta 1998.

3. člen
Doseženi prihodki in odhodki po tem odloku so sestav-

ni del proračuna Občine Borovnica za leto 1999 in se
morajo izkazati v zaključnem računu.

4. člen
Določbe odloka o proračunu Občine Borovnica za leto

1998 se smiselno uporabljajo tudi v obdobju začasnega
financiranja.
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5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v urad-

nem glasilu, uporablja pa se od 1. 1. 1999 dalje.

Št. 066/3-1/5-36/98
Borovnica, dne 4. decembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Borovnice
Marjan Kržič l. r.

4455. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na
območju občine Borovnica

Na podlagi 11. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljišč na območju Občine Vrhnika (Uradni list
SRS, št. 1/90 in Uradni list RS, št. 13/90 in 47/92), zako-
na o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 –
odločba US in Uradni list RS, št. 57/94), zakona o financi-
ranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in statuta Občine
Borovnica (Naš časopis, marec 1995) je Občinski svet
občine Borovnica na seji dne 4. 12. 1998 sprejel

S K L E P
 o določitvi vrednosti točke za odmero

nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč
na območju Občine Borovnica

1
Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo

stavbnih zemljišč na območju Občine Borovnica za leto
1999 znaša 0,031 SIT in začne veljati s 1. 1. 1999.

2
Vrednost točke iz 1. člena skepa velja za obračun

nadomestila v obdobju od 1. 1. 1999 do 31. 12. 1999.

3
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS

in se uporablja od 1. 1. 1999.

Št. 066/3-2/5-36/98
Borovnica, dne 4. decembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Borovnice
Marjan Kržič l. r.

BREZOVICA

4456. Odlok o ureditvi zimske službe v Občini
Brezovica

Na podlagi drugega odstavka 8. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97), 14. točke (od 27. do
33. člena), 13. člena pravilnika o vrstah vzdrževalnih del
na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,

3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Urad-
ni list RS, št. 32/93), na podlagi 3. in 5. člena odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Brezovica (Uradni list
RS, št. 24/96), zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/94, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95,
63/95, 9/96) ter 10., 11., 12., 18., 31., 38. in 73. člena
statuta Občine Brezovica (Naš časopis, maj 95) je Občin-
ski svet občine Brezovica na 39. seji dne 26. novembra
1998 sprejel

O D L O K
o ureditvi zimske službe v Občini Brezovica

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
S tem odlokom se določi način opravljanja, organizaci-

ja ter izvajanje zimske službe, ki je sestavni del vzdrževanja
občinskih javnih cest in drugih javnih površin, kot obvezne
gospodarske javne službe na območju Občine Brezovica.

2. člen
Zimska služba se opravlja na naslednjih površinah: na

zbirni krajevni cesti, na lokalnih javnih cestah, javnih poteh,
kolesarskih javnih poteh, površinah za pešce, pločnikih,
intervencijskih poteh, avtobusnih postajališčih, parkirnih in
drugih podobnih površinah. Zimsko službo izvajata izvajalec
vzdrževalnih del na občinskih cestah in zavezanci po tem
odloku.

Zavezanci po tem odloku so lastniki zemljišč, stano-
vanjskih hiš, stanovanj in poslovnih prostorov ali njihovi na-
jemniki, v več stanovanjskih hišah pa upravniki, če je uprav-
ljanje hiše preneseno s pogodbo nanje.

Javne prometne površine so vse kategorizirane in ne
kategorizirane občinske ceste, ulice, trgi, kolesarske poti,
pločniki in javni parkirni prostori.

II. IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE

3. člen
V zimsko službo sodijo naslednja vzdrževalna dela:
1. zagotavljanje potrebnega števila prometnih znakov,

obvestil in snežnih kolov:
2. posipanje javnih prometnih površin s snovmi za pre-

prečevanje poledice;
3. pluženje, odstranjevanje in odvažanje snega z javnih

prometnih površin;
4. pluženje snega z glavnih pešpoti na javnih (zelenih)

površinah, otresanje snega z drevja in grmovja ter odstranje-
vanje poškodovanih dreves in odlomljenih vej, ki ogrožajo
varnost ljudi in stvari;

5. odvoz snega iz avtobusnih postajališč, križišč in pre-
hodov za pešce;

6. čiščenje objektov in naprav, zgrajenih za intervenci-
je in požarno varnost;

7. čiščenje odtokov uličnih požiralnikov v času odjuge;
8. * odstranjevanje ledenih sveč s streh in strešnih žle-

bov;
9. * namestitev in vzdrževanje lovilcev snega na stre-

hah, s katerih se lahko vsuje snežni plaz in je zaradi tega
ogrožena varnost občanov in premoženja;

10. * ureditev in vzdrževanje žlebov in strešnih odtoč-
nih cevi;
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11.čiščenje zasneženih prometnih znakov;
12. obveščanje javnosti o stanju cest;
13. druge naloge, katere omogočajo v zimskem času

promet na cestah.
* Vzdrževalna dela zimske službe, katera so predhod-

no navedena pod 8., 9. in 10. točko, se lahko izvajajo samo
v izrednih primerih, v imenu zavezanca na njegov račun, po
predhodni zahtevi pooblaščene osebe iz 18. člena tega
odloka.

III. NALOGE IZVAJALCA ZIMSKE SLUŽBE

4. člen
Zimsko službo na območju Občine Brezovica opravlja

fizična ali pravna oseba (v nadaljevanju: izvajalec zimske
službe) na podlagi podeljene koncesije v skladu z zakonom
o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ali
z neposredno pogodbo.

5. člen
Izvajalca zimske službe lahko na podlagi javnega razpi-

sa v skladu z zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, št.
24/97) ali na podlagi neposrednega zbiranja ponudb izbere
Občina Brezovica.

Medsebojne pravice in obveznosti izvajalca zimske služ-
be ter Občine Brezovica se uredijo s pogodbo o koncesiji ali
neposredno pogodbo.

Pogodba o koncesiji se sklepa za 5 let in jo je pred
potekom tega časa možno podaljšati.

Neposredna pogodba se sklepa za 2 leti in jo je pred
potekom tega časa možno podaljšati.

6. člen
Izvajalec zimske službe je dolžan vsako leto do

15. oktobra izdelati izvedbeni program zimske službe, ki
obsega popis vseh površin in objektov, na katerih se izvaja
zimska služba in ga predložiti Občini Brezovica v potrditev.

Z izvedbenim programom zimske službe iz prejšnjega
odstavka se določi vrsta, obseg in razpored potrebnih stro-
jev in druge opreme, delavcev in materiala, način uporabe
teh sredstev, zlasti organizacijo pluženja, posipanja in od-
stranjevanja snega s cest in ostalih javnih površin in pred-
nostni vrstni red posipavanja ter pluženja cest, čiščenja
odtokov uličnih požiralnikov, organizacijo stalne dežurne
službe, odstavne površine za vozila v primeru delnih ali po-
polnih zapor in nadzor nad izvajanjem zimske službe.

Zimska služba traja praviloma od 15. novembra do
15. marca. Izvedbeni program zimske službe mora vsebova-
ti tudi izvajanje zimske službe v primeru potreb pred in po
tem terminu.

7. člen
Naloge izvajalca zimske službe so da:
1. izdela izvedbeni program zimske službe in ga pred-

loži v potrditev županu občine;
2. redno vzdržuje naprave in opremo potrebno za zim-

sko službo;
3. skrbi za skladiščenje zadostne količine nasipnega

materiala in soli;
4. uvaja ekološko primernejše postopke in materiale

za posipavanje;
5. izvaja zimsko službo po potrjenem izvedbenem pro-

gramu zimske službe in le-tega prilagaja s sprotnimi mete-
orološkimi napovedmi;

6. posipa ceste po prednostnem vrstnem redu takoj,
ko se na vozišču zazna pojav poledice. Na cestah oziroma

cestnih odsekih, za katere je v operativnem planu predvide-
no tudi preventivno posipanje, se posipa že ob nastopu
okoliščin, v katerih se lahko pričakuje poledica;

7. prične praviloma odstranjevati novo zapadli sneg,
ko ga zapade 10 cm na cestiščih in 10 cm na pločnikih;

Višino snega ugotavlja izvajalec sam, po potrebi pa ga
na to opozori pristojni delavec občinske uprave. V izjemnih
primerih, ki jih ugotovi pristojni delavec občinske uprave, je
možno pričeti z odstranjevanjem snega tudi pri nižji višini
zapadlega snega, kot je določeno v prejšnjem odstavku.

8. organizira 24-urno stalno dežurno službo;
9. izdela poročilo in analizo zimske službe za preteklo

zimsko obdobje.

8. člen
Pri odstranjevanju snega mora izvajalec upoštevati tudi

naslednje prioritete:
1. prioriteta: šolske in delavske avtobusne proge;
2. prioriteta: pomembne občinske ceste;
3. prioriteta: druge javne poti in javne površine.

9. člen
Sneg mora biti odstranjen:
– s pločnikov tako, da je peščev hodnik, kjer dopušča-

jo razmere, širok najmanj 1 m,
– z vozišča tako, da je cestišče ali prometni pas, kjer

dopuščajo razmere, širok najmanj 3 m.
Sneg se praviloma ne sme odmetavati z vozišča na

pločnik, kolikor je širina pločnika manjša od 1 m. V izvedbe-
nem programu zimske službe se določi pločnike, ki jih čisti
izvajalec in tiste, ki jih čistijo zavezanci, izvajalec pa kasneje
sneg samo odpelje.

Sneg mora biti odstranjen do 6. ure oziroma najkasne-
je 24 ur po prenehanju sneženja s cest po prednostnem
vrstnem redu, oziroma se sneg odstrani takoj, ko so podani
pogoji iz sedme točke 7. člena tega odloka.

10. člen
Postajališča avtobusnega prometa morajo biti očiščena

v celotni dolžini:
– postajališča izven vozišča se očistijo v celotnem rav-

nem delu (brez dolžine uvoznega in izvoznega radija na
postajališču);

– postajališča ob robu zunanjega voznega pasu se oči-
sti v dolžini 20 m.

Na avtobusnih postajališčih v območjih križišč se sneg
odpelje, na ostalih avtobusnih postajališčih se snega ne
sme odložiti na pločnikih.

11. člen
Župan Občine Brezovica na področju zimske službe:
1. potrjuje operativni plan zimske službe;
2. spremlja izvajanje sprejetega operativnega plana zim-

ske službe;
3. zagotavlja finančna sredstva po sprejetem operativ-

nem planu za tekoče leto.

IV. OBVEZNOSTI ZAVEZANCEV V ČASU ZIMSKIH
RAZMER

12. člen
Zavezanci iz drugega odstavka 2. člena tega odloka so

dolžni okrog svoje zgradbe, ne glede na to, ali je to javna
površina, funkcionalna površina ali skupna funkcionalna po-
vršina:

1. sproti odstraniti s strehe in žlebov ledene sveče;
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2. sproti posipati pločnike za hojo pešcev ob poledici;
3. skrbeti, da so nameščeni in vzdrževani žlebovi in

odtoki meteornih voda, snežni ščitniki in podobno na proče-
ljih hiš, katere so obrnjene na cesto;

4. odstraniti novo zapadli sneg s pločnikov, parkirnih
prostorov in drugih dohodov k objektom najkasneje do
7. ure zjutraj, podnevi pa so ga dolžni odstranjevati sproti,
ko zapade 10 cm snega;

5. odstraniti sneg in led s površin, ki so potrebne za
intervencije in požarno varnost.

Zavezanci iz prvega odstavka tega člena so dolžni iz-
polnjevati svoje obveznosti tudi, če pločniki ne potekajo
neposredno ob objektu, temveč so med objekti in pločniki
funkcionalne površine objektov (zelenice, parkirišča, preho-
di ipd.).

Za obveznosti iz tega člena ob nezazidanih stavbnih
zemljiščih morajo skrbeti lastniki ali najemniki zemljišč.

13. člen
Če pooblaščena oseba za izvajanje lokalnega nadzora

ugotovi, da zavezanci niso opravili svojih obveznosti 7. in
12. člena tega odloka, odredi odstranitev snega izvajalcu
zimske službe na stroške zavezanca. Opravljeno storitev
poravna zavezanec.

14. člen
Pločniki za pešce in pešpoti se ob snegu in poledici

lahko posipajo le s soljo ali peskom oziroma drugim ustrez-
nim materialom.

Prepovedano je posipanje s pepelom, žaganjem, smet-
mi ali drugim nasipnim materialom.

Izvajalec lahko organizira prodajo soli in drugih so-
dobnih nasipnih materialov zavezancem iz 12. člena tega
odloka.

15. člen
Zgradbe, s katerih se lahko vsuje snežni plaz, kateri

ogroža varnost občanov in premoženja, morajo imeti ustrez-
ne zadrževalne lovilce snega. Žlebovi, strešne odtočne cevi
in odtoki meteornih voda na zgradbah ne smejo biti poško-
dovani. Sproti je treba odstranjevati ledene sveče.

Pred odstranjevanjem snega in ledenih sveč s streh je
potrebno pločnik za pešce ustrezno zavarovati.

16. člen
Pri odstranjevanju snega z javnih prometnih površin,

streh, funkcionalnih in drugih površin, je prepovedano one-
mogočanje prometa po teh površinah. Sneg se mora odla-
gati ob robu vozišča, pri čemer mora biti zagotovljen odvod
vode, ali na površini, kjer odstranjeni sneg ne ovira prehod-
nosti oziroma prevoznosti udeležencev v prometu.

V času odstranjevanja snega s površin, določenih s
tem odlokom, so lastniki vozil dolžni odstraniti svoja vozila z
javnih prometnih površin.

Hidranti, ki so v uporabi zaradi požarne varnosti, mora-
jo biti dostopni ob vsakem času.

V. UKREPI V PRIMERU IZREDNIH SNEŽNIH PADAVIN

17. člen
V času izrednih snežnih padavin ali velikih odjugah

župan poleg izvajalca zimske službe lahko aktivira Občinski
štab za civilno zaščito ter enote, službe in druge operativne
sestave za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Brezovica.
V tem primeru nadzor nad izvajanjem zimske službe prevza-
me Občinski štab za civilno zaščito.

VI. NADZOR

18. člen
Nadzor nad pravilnim izvajanjem tega odloka opravlja

pooblaščena oseba občinske uprave za izvajanje nadzora v
Občini Brezovica.

Pooblaščena oseba občinske uprave za izvajanje nad-
zora v Občini Brezovica opravlja med izvajanjem del po tem
odloku:

1. kvalitativni in količinski nadzor opravljenih del;
2. vodi operativne akcije ob izrednih vremenskih raz-

merah, ko je potrebno odstopiti od izvedbenega programa
zimske službe;

3. daje izvajalcu predloge oziroma zahteve za izboljša-
nje organizacije potrebnega dela.

VII. KAZENSKI DOLOČBI

19. člen
Z denarno kaznijo najmanj 250.000 tolarjev se kaznuje

izvajalec zimske službe, ki stori prekršek v zvezi z opravlja-
njem del, če ne izvaja nalog iz 7., 8., 9. in 10. člena tega
odloka.

Z denarno kaznijo najmanj 60.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba
pravne osebe.

20. člen
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje

za prekršek na kraju samem zavezanca, če:
– ne izvaja del, ki jih določa 12. člen,
– ne odstrani snega, kot to določa prvi odstavek

16. člena.
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje

za prekršek na kraju samem tudi odgovorna oseba pravne
osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

VIII. KONČNA DOLOČBA

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

listu RS.

Št. 47/98
Brezovica, dne 26. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Brezovica

Leopold Pristavec l. r.

4457. Odlok o občinskih cestah

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97), desete alinee drugega
odstavka 21. člena in prvega odstavka 65. člena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in 57/94) ter
18. člena statuta Občine Brezovica (Naš časopis, maj 1995)
je Občinski svet občine Brezovica na 39. seji dne 26. 11.
1998 sprejel
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O D L O K
o občinskih cestah

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
(predpisi o graditvi in vzdrževanju občinskih cest)
Občinske ceste se gradijo in vzdržujejo na način in pod

pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste, pred-
pisi, ki urejajo varstvo okolja, urejanje prostora in graditev
objektov, predpisi, ki urejajo varnost cestnega prometa, in
ta odlok.

2. člen
(namen odloka)

Ta odlok določa:
– občinske ceste na območju Občine Brezovica in po-

stopek njihove kategorizacije;
– upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občin-

skih cest in prometa na njih;
– način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvez-

ne gospodarske javne službe;
– inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami in

sankcioniranje kršitev tega odloka.

II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA

3. člen
(občinske ceste)

Občinske ceste na območju Občine Brezovica so vse
javne ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste.

4. člen
(kategorije občinskih cest)

(1) Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste,
javne poti in javne poti za kolesarje.

(2) Lokalne ceste v Občini Brezovica se v skladu z
merili za kategorizacijo javnih cest lahko razvrstijo v zbirne
krajevne ceste ali zbirne lokalne ceste.

5. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)

(1) Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet
občine Brezovica na predlog župana.

(2) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti pred-
hodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za
ceste po postopku, določenim v predpisu o merilih za kate-
gorizacijo javnih cest.

6. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)

(1) Spremembe kategorizacije občinskih cest in nado-
meščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot promet-
ne površine, se določijo po postopku iz prejšnjega člena
tega odloka.

(2) Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko
predlagajo občinski Odbor za komunalo, promet in zveze,
Občinski svet občine Brezovica, krajevne skupnosti, zainte-
resirane pravne osebe (podjetja in druge organizacije). Pred-
logi morajo biti utemeljeni v skladu z merili za kategorizacijo
javnih cest.

(3) O predlogu za prenos občinske ceste med državne
ceste sklepa Odbor za komunalo, promet in zveze, po pred-
hodnem mnenju župana o predlogu na svoji seji odloči
Občinski svet občine Brezovica.

(4) Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Repub-
like Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste
ima kategorijo, določeno v tem sklepu.

(5) Spremembe kategorizacije občinskih cest se opra-
vijo enkrat letno in se upoštevajo v planu razvoja in vzdrževa-
nja občinskih cest za naslednje leto.

7. člen
(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest)

Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s
katerim se nadomesti del te ceste, je iste kategorije kot
rekonstruirana cesta.

8. člen
(opustitev občinske ceste)

(1) Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se
zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.

(2) Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za
parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v pro-
metu ali pa se agrotehnično obdela skladno s svojim oko-
ljem.

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko
občinska cesta ali njen del, ki se opusti kot javna cesta, proti
plačilu primerne odškodnine prenese med nekategorizirane
ceste, če je tak prenos usklajen z bodočim upravljavcem te
ceste.

(4) O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali
njenega dela ter o njenem prenosu med nekategorizirane
ceste odloči Občinski svet občine Brezovica na predlog
župana.

9. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)

(1) Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen
javni promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravlja-
vec te ceste predlaga občini njen prenos med občinske
ceste.

(2) Nekategorizirana cesta se lahko prenese med ob-
činske ceste, če je bila v uporabi za javni promet najmanj
zadnjih pet (deset) let, če se njen prenos opravi brezplačno
(če se za njen prenos dogovori primerna odškodnina) in če
je vpisana v zemljiško knjigo.

(3) Določba prejšnjega odstavka ne velja za prenos
gozdnih cest med občinske ceste, ki ga določajo predpisi o
gozdovih.

(4) O prenosu nekategoriziranih cest med občinske
ceste odloči Občinski svet občine Brezovica na predlog
župana, njena kategorizacija pa se opravi po postopku iz
5. člena tega odloka.

10. člen
(planinske, turistične in druge poti)

(1) Planinske poti, turistične poti, poti v parkovnih goz-
dovih in druge poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi o
javnih cestah in ki so namenjene dostopu do planinskih koč
in vrhov ali dostopu in ogledu naravnih, kulturnih in drugih
spomenikov ali znamenitosti, niso javne poti po tem odloku.

(2) Če je pot iz prejšnjega odstavka namenjena dosto-
pu do naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znameni-
tosti, za ogled katerih je določeno plačilo, mora njihov uprav-
ljavec zgraditi in vzdrževati pot tako, da je njena uporaba
varna za uporabnike, katerim je namenjena.

(3) Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnje-
ga odstavka te teze se zagotavljajo iz vplačil za ogled narav-
nih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti in iz
dotacij občine njihovim upravljalcem.



Uradni list Republike Slovenije Št. 86 / 18. 12. 1998 / Stran 7441

III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST

11. člen
(upravljavec občinskih cest)

Z občinskimi cestami, ki so javno dobro v lasti občine,
upravlja Občina Brezovica.

12. člen
(plani (letni plan) razvoja in vzdrževanja občinskih cest)

(1) Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s kate-
rim se najmanj za obdobje štirih let določijo prednostne
naloge razvoja in vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za
njihovo uresničevanje ter letna dinamika njihovega uresniče-
vanja, sprejme Občinski svet občine Brezovica na predlog
župana.

(2) Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s
katerim se določi uresničevanje plana iz prejšnjega odstav-
ka v posameznem koledarskem letu, se usklajuje in spreje-
ma po postopku, določenim za občinski proračun, in je
njegov sestavni del.

(3) V letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih
cest se del sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukre-
pov na občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi
naravnih in drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občin-
skih cestah (odpravljanje posledic elementarnih in drugih
nezgod, zmrzlinskih poškodb po hitrih odjugah, odstranje-
vanje nepredvidenih ovir na občinskih cestah ipd.), in izved-
be tistih ukrepov, ki jih je odredil občinski inšpektor za
ceste, niso pa sestavni del rednega vzdrževanja in obnavlja-
nja občinskih cest po tem planu.

13. člen
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)

Strokovno-tehnične, razvojne, organizacijske in uprav-
ne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest
opravlja pristojen občinski upravni organ za ceste. Te obse-
gajo zlasti:

– izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in
vzdrževanja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov;

– naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest;
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
– izvajanje postopkov za oddajanje vzdrževalnih del na

občinskih cestah, za katere je predpisana izbira izvajalca na
podlagi javnega razpisa;

– izvajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega vzdr-
ževanja občinskih cest (če je tak postopek potreben glede
na rešitev iz 27. člena tega odloka);

– naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste;
– vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah in

zagotavljanje podatkov za potrebe izračuna zagotovljene po-
rabe občine in vodenja združene evidence o javnih cestah;

– organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in
obdelave zbranih podatkov;

– spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in
priprava predlogov sprememb njihove prometne ureditve
in/ali prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo
skozi Občino Brezovica;

– naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in
prometa na njih;

– naloge v zvezi z razpisom koncesij za gradnjo, vode-
nje in uporabo občinskih cest in objektov na njih ter v zvezi z
izbiro najugodnejšega ponudnika (če je taka rešitev določe-
na s 25. členom tega odloka);

– izdajanje dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za
varstvo občinskih cest in za zavarovanje prometa na njih;

– priprava programov in organizacija izdelave razisko-
valnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z

Direkcijo Republike Slovenije za ceste in sosednjimi občina-
mi pri pripravi in uresničevanju teh programov;

– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in
drugimi predpisi.

14. člen
(financiranje občinskih cest)

(1) Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest
se zagotavljajo v proračunu Občine Brezovica.

(2) Občinski svet občine Brezovica lahko predlaga Vla-
di Republike Slovenije, da predpiše posebno povračilo za
uporabo občinske ceste in objektov na njej, ki poteka po
območju s statusom zavarovanega naravnega bogastva (Kra-
jinski park »Barje«, območja varovalnih gozdov, pomem-
bnejših vodnih virov, območja rudnin, območja varovane
naravne in kulturne dediščine, rakitniškega in jezerskega
jezera ipd.) in določi prometno ureditev ter nivo njenega
vzdrževanja. Če je za vzdrževanje te ceste dana koncesija,
se z zbranimi sredstvi povračila krijejo stroški njenega vzdr-
ževanja.

IV. GRADITEV OBČINSKIH CEST

15. člen
(varstvo okolja vzdolž občinske ceste)

(1) Občinske ceste morajo biti projektirane in grajene v
skladu s predpisi o varstvu okolja in tako, da bodo škodljivi
vplivi na okolje zaradi pričakovanega prometa na njih čim
manjši.

(2) Če je izvedba gradbenih ukrepov, ki so potrebni
zaradi predpisanega varovanja okolja, cenejša na zemljišču
ali objektu soseda kot izvedba istih na zemljišču občinske
ceste, se lahko na podlagi pravnega posla, sklenjenega
med sosedom in investitorjem občinske ceste, ustanovi
stvarna služnost za takšno izvedbo.

16. člen
(projektiranje občinskih cest)

(1) Elementi za projektiranje občinske ceste se določi-
jo v skladu s predpisom o projektiranju javnih cest in njihovih
elementov s stališča zagotavljanja prometne varnosti in eko-
nomičnosti njihove graditve in vzdrževanja.

(2) V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstruk-
cijo občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev ob-
činske ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter
pristopov do objektov in zemljišč ob cesti ter predvidijo
površine zunaj vozišča ceste za parkirišča, avtobusna posta-
jališča in druge prometne površine, površine za opravljanje
spremljajočih dejavnosti, za gradnjo objektov za vzdrževanje
cest in za nadzor cestnega prometa.

17. člen
(pridobitev zemljišč za gradnjo občinske ceste)

Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo ali re-
konstrukcijo občinske ceste se lahko v skladu z zakonom na
zahtevo investitorja lastninska pravica na zemljišču in drugi
nepremičnini odvzame ali omeji, če ne pride do sklenitve
pogodbe med investitorjem in lastnikom te nepremičnine.

18. člen
(vračilo razlaščenih zemljišč)

(1) Če se razlaščena zemljišča in druge nepremičnine iz
prejšnje teze v štirih letih ne pričnejo uporabljati za namene
razlastitve, lahko razlaščenec zahteva vrnitev razlaščenih zem-
ljišč in drugih nepremičnin ali pravic v skladu z zakonom.
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(2) Če je bila med investitorjem in lastnikom zemljišča
ali druge nepremičnine sklenjena pogodba namesto razla-
stitve, lahko prejšnji lastnik v primeru iz prejšnjega odstavka
zahteva od investitorja sklenitev pogodbe o odkupu tega
zemljišča in drugih nepremičnin. Pri sklenitvi pogodbe o
odkupu se za določitev višine kupnine smiselno uporabljajo
podlage, ki so bile uporabljene pri sklenitvi pogodbe.

19. člen
(gradnja avtobusnih postajališč)

(1) Avtobusna postajališča na glavni občinski cesti mo-
rajo biti zunaj vozišča.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko
pristojen občinski upravni organ za ceste na predlog javne-
ga prevoznika in v soglasju z občinskim inšpektorjem za
ceste ter policijo po presoji okoliščin, pomembnih za var-
nost prometa, izjemoma izda dovoljenje za ureditev avtobu-
snega postajališča na vozišču glavne občinske ceste. Če
ugotovi, da za tako postajališče ni več potrebe ali da je
postalo prometno nevarno, prekliče dovoljenje.

(3) Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske
ceste določi gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč pri-
stojen občinski upravni organ za ceste ob upoštevanju pred-
logov javnih prevoznikov.

(4) Za gradnjo avtobusnih postajališč zunaj vozišča glav-
ne občinske ceste, ki niso v občinskem prostorskem planu
ali planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest, mora predla-
gatelj pridobiti soglasje pristojnega občinskega upravnega
organa za ceste. Stroške gradnje avtobusnega postajališča
krije njen predlagatelj. Tako zgrajeno avtobusno postajališ-
če postane objekt občinske ceste.

20. člen
(križanja občinskih cest in železniških prog)

(1) Križanja občinskih cest in železniških prog morajo
biti omejena na najugodnejši obseg in sicer tako, da se
dvoje ali več občinskih cest usmeri na skupno križanje z
železniško progo.

(2) Način križanja občinskih cest in železniških prog ter
razmejitev stroškov njihove gradnje ali rekonstrukcije, ki bre-
menijo cesto ali železniško progo, se uredita skladno s
predpisi o varnosti v železniškem prometu.

21. člen
(razmejitev obveznosti med upravljalcem občinskih cest in

upravljalci vodotokov)
(1) Stroške gradnje ali rekonstrukcije objektov in na-

prav, ki posegajo v vodni prostor in so potrebni zaradi iz-
gradnje občinske ceste, kadar prečka vodotok ali poteka ob
njem, krije investitor ceste.

(2) Vzdrževanje neposrednega zavarovanja podporne-
ga zidu in premostitvenega objekta (brežine pod objektom in
pragu pri objektu za zavarovanje temelja objekta) je sestavni
del vzdrževanja občinske ceste.

(3) Vzdrževanje objektov in naprav, ki služijo vodotoku,
ter obrežnih zavarovanj in zavarovanj struge vodotoka so
sestavni del vzdrževanja vodotoka.

22. člen
(obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)

(1) Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti
zaradi graditve drugega objekta ali naprave, mora biti pre-
stavljeni del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu
ceste in drugim zahtevam predpisov o cestah. Stroške pre-
stavitve občinske ceste krije investitor objekta ali naprave.

(2) Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva povr-
nitev stroškov prestavitve občinske ceste v obsegu, ki so
nastali zaradi zahteve pristojnega občinskega upravnega or-
gana za ceste za boljše elemente nadomeščenega dela
občinske ceste od elementov, določenih po prejšnjem od-
stavku.

23. člen
(obveznost usklajenega projektiranja)

(1) Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske
ceste predvideva tudi graditev komunalnih in drugih objek-
tov, naprav in napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi,
mora tehnična dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je
treba opraviti na območju ceste.

(2) Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstruk-
cije objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka je
odgovoren pristojen občinski upravni organ za ceste.

(3) Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije ob-
jektov, naprav in napeljav iz prvega odstavka te teze krije
investitor oziroma upravljavec posameznih objektov, naprav
in napeljav.

24. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)

(1) Pristojen občinski upravni organ za ceste mora o
gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste obvestiti investitorje
oziroma upravljavce drugih objektov in naprav v ali ob cest-
nem telesu najmanj 60 dni pred pričetkom del, da ti lahko
svoja dela uskladijo z gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.

(2) Pristojen občinski upravni organ za ceste mora dati
investitorju oziroma upravljavcu objektov in naprav iz prejš-
njega odstavka na razpolago načrte in podatke, potrebne za
uskladitev del.

(3) Določbe te teze veljajo smiselno tudi za investitorje
oziroma upravljavce objektov in naprav v ali ob cestnem
telesu, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje ob-
jekte in naprave v občinski cesti.

25. člen
(koncesija za graditev občinske ceste)

(1) Domača in tuja pravna ali fizična oseba lahko prido-
bi koncesijo za graditev občinske ceste in objektov na njej.

(2) Pogodbo o koncesiji za graditev občinske ceste in
objektov na njej sklene župan v skladu s pogoji, ki jih za
podelitev koncesije predpiše Občinski svet občine Brezo-
vica.

(3) Če je s pogodbo o koncesiji za graditev javne ceste
in objektov na njej določeno, da jo domača in tuja pravna ali
fizična oseba za določen čas po njeni zgraditvi vodi in upo-
rablja, se v tej pogodbi uredita tudi vzdrževanje te ceste in
izvajanje ukrepov za varstvo ceste in prometa na njej.

(4) Pravice in obveznosti, ki jih določajo predpisi o
javnih cestah in ta odlok glede vzdrževanja občinskih cest in
izvajanja ukrepov za varstvo občinskih cest in prometa na
njih, veljajo tudi za osebo iz prejšnjega odstavka pri vodenju
in uporabi občinske ceste in objektov na njej, če to ni s
predpisi o javnih cestah, s tem odlokom ali s pogodbo iz
prejšnjega odstavka drugače določeno.

V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

26. člen
(odgovornost za stanje občinskih cest)

(1) Občinske ceste se morajo redno vzdrževati in ob-
navljati tako da ob upoštevanju njihovega pomena za pove-



Uradni list Republike Slovenije Št. 86 / 18. 12. 1998 / Stran 7443

zovanje prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja,
predpisov, ki urejajo javne ceste in določbe 31. člena tega
odloka omogočajo varno odvijanje prometa.

(2) Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot
javne službe in izvajanje ukrepov iz tretjega odstavka
31. člena tega odloka je odgovoren izvajalec javne službe.

(3) Za organiziranje obnavljanja občinskih cest in izva-
janje ukrepov iz prvega odstavka 31. člena tega odloka je
odgovoren pristojen občinski upravni organ za ceste.

27. člen
(javna služba vzdrževanja občinskih cest)

(1) Za vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospo-
darska javna služba, ki obsega redno vzdrževanje teh cest in
organiziranje njihovega obnavljanja.

(2) Redno celoletno vzdrževanje občinskih cest se za-
gotavlja z oddajo koncesije ali neposredno s pogodbo prav-
ni ali fizični osebi po predpisih, ki urejajo gospodarske javne
službe.

(3) Izbira koncesionarja oziroma izvajalca javne službe
se lahko opravi brez javnega razpisa, če tako na predlog
župana odloči Občinski svet občine Brezovica.

(4) Koncesionar oziroma izvajalec javne službe mora v
primeru stavke svojih delavcev zagotoviti vzdrževanje občin-
skih cest v obsegu in pod pogoji, določenimi s predpisi o
javnih cestah.

(5) Ne glede na določbo drugega in tretjega odstavka
tega člena lahko Občinski svet občine Brezovica na predlog
župana odloči, da redno vzdrževanje občinskih cest ali dela
teh cest (npr. javnih poti) zagotavljajo na svojem območju
krajevne skupnosti. Občinski svet občine Brezovica hkrati
določi tudi program rednega vzdrževanja teh cest, potrebna
sredstva, ki se zagotovijo iz proračuna občine in določi
odgovorno osebo za izvedbo programa. Za stanje občinskih
cest je Občina Brezovica subsidiarno odgovorna.

(6) Obnovitvena dela na občinskih cestah se oddajajo v
izvedbo na podlagi javnega razpisa. Obnovitvena dela odda-
ja pristojen občinski upravni organ za ceste, po postopku in
pod pogoji, ki so z zakonom določeni za oddajo javnih
naročil.

28. člen
(vzdrževanje križišč in križanj)

(1) Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategori-
ziranimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v ob-
močju cestnega sveta občinske ceste skrbi pristojen občin-
ski upravni organ za ceste.

(2) Vzdrževanje križanj občinskih cest z železniško pro-
go urejajo predpisi o varnosti v železniškem prometu.

29. člen
(vzdrževanje cestnih objektov na nekategoriziranih cestah

nad občinskimi cestami)
Za vzdrževanje premostitvene in podporne konstrukci-

je nadvozov in drugih cestnih objektov na nekategoriziranih
cestah, po katerih je dovoljen javni promet, nad občinskimi
cestami je pristojen občinski upravni organ za ceste.

30. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)

(1) Pristojen občinski upravni organ za ceste lahko
zaradi zapore občinske ceste začasno preusmeri promet na
državno cesto ali nekategorizirano cesto, po kateri je dovo-
ljen javni promet.

(2) O preusmeritvi prometa z občinske na državno ce-
sto, ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste,

se mora pristojen občinski upravni organ za ceste predhod-
no uskladiti z Direkcijo Republike Slovenije za ceste.

(3) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na neka-
tegorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora
pristojen občinski upravni organ za ceste predhodno prido-
biti soglasje lastnika te ceste ali od njega pooblaščenega
upravljavca ceste. Če je med preusmeritvijo prometa z ob-
činske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovo-
ljen javni promet, treba povečati obseg vzdrževanja te ceste
ali pa jo je treba pred tem usposobiti za prevzem dodatnega
prometa, krije stroške teh ukrepov predlagatelj preusmeritve
prometa.

VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH

1. Varstvo občinskih cest

31. člen
(omejitve uporabe občinske ceste)

(1) Če je občinska cesta v takem stanju:
– da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo pro-

met posameznih vrst vozil,
– da bi promet posameznih vrst vozil škodoval tej cesti
ali
– če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo

na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. po-
sebne razmere zaradi snega, poledice, odjuge, močnega
vetra, poškodb ceste zaradi naravnih in drugih nesreč in
podobno),

lahko predstojnik občinskega upravnega organa za ce-
ste s sklepom začasno, najdalj za čas enega leta, prepove
ali omeji promet vseh ali posameznih vrst vozil na tej cesti ali
njenem delu ali zmanjša dovoljeno skupno maso, osno obre-
menitev ali dimenzije vozil, dokler so razlogi za takšen ukrep.

(2) Predstojnik občinskega upravnega organa za ceste
mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz prve ali druge
alinee prejšnjega odstavka, obvestiti policijo in občinskega
inšpektorja za najmanj petnajst dni ter javnost po sredstvih
javnega obveščanja najmanj tri dni pred njihovo označitvijo s
prometno signalizacijo na občinski cesti.

(3) Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alinee
prvega odstavka tega člena, lahko izvedeta tudi izvajalec
rednega vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih
in drugih nesrečah. O teh ukrepih se morajo nemudoma
obvestiti policija, občinskega inšpektorja za ceste in javnost
po sredstvih javnega obveščanja. Izvajalec rednega vzdrže-
vanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih nesre-
čah morata o teh ukrepih obvestiti tudi pristojen občinski
upravni organ za ceste.

(4) Prepovedi in omejitve prometa, katerih trajanje je iz
razlogov, določenih v prvem odstavku tega člena, daljše od
enega leta se določi v skladu z določbo 52. člena tega
odloka.

(5) Določbe tega člena se nanašajo na prometno uredi-
tev, označeno na občinskih cestah ob uveljavitvi tega odloka.

32. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)

(1) Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor
ob občinski cesti na občinsko cesto in promet na njej, je
ob teh cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora
omejena.

(2) Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter
postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varo-
valnem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem
pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.
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(3) Pristojen občinski upravni organ za ceste izda so-
glasje iz prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v
varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske
ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega
razvoja prometa ter varovanja njenega videza.

(4) Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas
občinske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za
zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej, določenih s
15. členom tega odloka.

(5) Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega
sveta in je na vsako stran občinske ceste širok

- pri zbirni lokalni (krajevni) cesti 8 m
- pri lokalni cesti 6 m
- pri javni poti 4 m
- pri javni poti za kolesarje 2 m
(6) Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja,

urejena s prostorskimi izvedbenimi akti Občine Brezovica.

33. člen
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav)

(1) Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizko-
napetostni električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija,
vodovodi, toplovodi ter druge podobne naprave, katerih in-
vestitor ni Občina Brezovica, se smejo napeljevati oziroma
postavljati v območju občinske ceste in njenega varovalne-
ga pasu le pod pogoji in na način, določenimi s soglasjem
pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.

(2) Pristojen občinski upravni organ za ceste lahko
zahteva od upravljavca vodov in naprav, da jih preuredi ali
prestavi, kadar je to potrebno zaradi obnavljanja ali rekon-
strukcije občinske ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje
te ceste in prometa na njej. Stroške prestavitve ali preuredi-
tve vodov in naprav krije njihov upravljavec, razen če to ni v
nasprotju s pogoji iz soglasja za njihovo napeljavo oziroma
postavitev.

(3) Pristojen občinski upravni organ za ceste lahko
odkloni izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi
vodi in naprave ogrožali občinsko cesto ali promet na njej,
bistveno oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočali more-
bitno rekonstrukcijo te ceste.

34. člen
(dela na občinski cesti)

(1) Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na ob-
činski cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem pristojnega
občinskega upravnega organa za ceste.

(2) V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega od-
stavka se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem
teh del.

(3) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potreb-
no, če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v
občinsko cesto, neposredno ogroženi varen promet oziro-
ma življenja in zdravje občanov ali bi lahko nastala večja
gospodarska škoda. Upravljavec naprav in napeljav mora
takoj odstraniti neposredno nevarnost in o tem obvestiti
izvajalca rednega vzdrževanja ceste. Upravljavec naprav in
napeljav mora čim hitreje odstraniti poškodbe na njih, vzpo-
staviti cesto v prvotno stanje in o končanih delih obvestiti
izvajalca rednega vzdrževanja ceste.

(4) Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občin-
sko cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej
omejiti promet posameznih vrst vozil, mora upravljavec na-
prav in napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi pro-
meta in o njenem prenehanju takoj obvestiti policijo.

35. člen
(opravljanje del ob občinski cesti)

Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanja in
opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih vzdolž
občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet,
poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževa-
nja, je potrebno soglasje pristojnega občinskega upravne-
ga organa za ceste. V soglasju se določijo pogoji za oprav-
ljanje teh del.

36. člen
(izredni prevoz)

(1) Vozila ne smejo presegati predpisanih pogojev gle-
de osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzij.

(2) Prevoz z vozili, ki sama ali skupaj z nedeljivim tovo-
rom presegajo s predpisi dovoljene osne obremenitve, skup-
no maso, širino, dolžino in višino, velja za izredni prevoz. Za
izredni prevoz se šteje tudi prevoz, pri katerem je vozilo
samo ali skupaj z nedeljivim tovorom v mejah s predpisom
dovoljenih mer, mase ali obremenitev, vendar pa presega
omejitev katerega koli od teh elementov, ki je odrejena na
občinski cesti ali njenem delu s prometnimi znaki.

(3) Za izredni prevoz je potrebno dovoljenje, s katerim
se določijo način in pogoji prevoza ter višina povračila za
izredni prevoz. Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo
po občinskih cestah, izda pristojen občinski upravni organ
za ceste v 15 dneh po vložitvi popolne zahteve. O izdanih
dovoljenjih obvesti policijo, občinskega inšpektorja za ceste
in izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.

(4) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za
izredne prevoze, ki se morajo opraviti takoj zaradi vzpostavi-
tve prevoznosti občinskih cest v zimskem času, intervencije
ob naravnih in drugih nesrečah ali ob izrednih razmerah in
zaradi obrambnih potreb. Izvajalec prevoza mora pred za-
četkom izrednega prevoza s pristojnim občinskim upravnim
organom za ceste uskladiti potek izrednega prevoza in o
tem obvestiti policijo.

37. člen
(nadzor izrednih prevozov)

(1) Največje dovoljene osne obremenitve, skupno ma-
so in dimenzije vozil na občinskih cestah nadzorujejo izvajal-
ci rednega vzdrževanja občinskih cest v sodelovanju s poli-
cisti.

(2) Vozilo, ki opravlja izredni prevoz brez dovoljenja iz
tretjega odstavka prejšnjega člena, policist izključi iz prome-
ta. Izvajalec prevoza mora plačati povračilo za izredni prevoz
in povrniti škodo na občinski cesti, če jo je povzročil.

38. člen
(spremljajoče dejavnosti ob občinski cesti)

(1) Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti,
določene v skladu z določbo drugega odstavka 16. člena
tega odloka, in površine, ki jih za te namene pristojen občin-
ski upravni za ceste določi ob obstoječih občinskih cestah,
ta pravni organ (služba) odda najugodnejšemu ponudniku za
opravljanje teh dejavnosti.

(2) Razmerja v zvezi s postavitvijo objektov in naprav za
opravljanje spremljajočih dejavnosti in drugimi pogoji rabe
površin iz prejšnjega odstavka se uredijo s pogodbo, ki jo
podpiše župan.

(3) Za vsako gradbeno spremembo objektov in naprav
za opravljanje spremljajočih dejavnosti ali spremembo de-
javnosti je potrebno soglasje pristojnega občinskega uprav-
nega organa za ceste.
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39. člen
(priključki na občinsko cesto)

(1) Priključki nekategoriziranih cest, dovoznih cest in
pristopov do objektov ali zemljišč na občinske ceste se
lahko gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem pristojnega
občinskega upravnega organa za ceste. S soglasjem se
določijo tehnični in drugi pogoji graditve in vzdrževanja pri-
ključka ter njegova opremljenost s prometno signalizacijo.

(2) Pri gradnji ali rekonstrukciji občinskih cest ter ob-
jektov in naprav ob njih je treba ureditev priključkov predvi-
deti že v lokacijski ali projektni dokumentaciji za te gradnje.

(3) Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na ob-
činsko cesto, vključno s postavitvijo potrebne prometne
signalizacije, krije njegov investitor.

(4) Priključek nekategorizirane ceste, po kateri je do-
voljen javni promet, je skupaj s pripadajočo prometno signa-
lizacijo v območju cestnega sveta občinske ceste sestavni
del te ceste.

(5) Pri izvedbi tehničnega pregleda zgrajenega priključ-
ka mora sodelovati pristojen občinski upravni organ za ceste
zaradi ugotovitve njegove skladnosti s tehničnimi in drugimi
pogoji, določenimi v soglasju iz prvega odstavka tega člena.

40. člen
(obvezna rekonstrukcija priključka)

Če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega
prometa ali uporabe za drugačen promet, kot je bil upošte-
van ob izdaji soglasja za njegovo ureditev, ni več ustrezen,
lahko pristojen občinski upravni organ za ceste z upravno
odločbo zahteva njegovo prilagoditev spremenjenim razme-
ram. Stroške preureditve priključka krije investitor priključka
ali njegov pravni naslednik.

41. člen
(ukinitev priključka)

(1) Občinski inšpektor za ceste lahko zahteva ustrezno
ureditev priključka na občinsko cesto, odredi prepoved upo-
rabe priključka ali njegovo ukinitev, če ta ni vzdrževan v
skladu s pogoji iz soglasja iz 39. člena ali je zgrajen brez
soglasja ali če ta ni preurejen v skladu z odločbo iz 40. člena
tega odloka.

(2) Stroške za izvedbo ukrepa iz prejšnjega odstavka
krije investitor priključka ali njegov pravni naslednik.

42. člen
(varovalni gozdovi in hudourniki ob občinski cesti)
(1) Pristojen občinski upravni organ za ceste lahko

pristojnemu upravnemu organu za gozdarstvo predlaga, da
se gozd vzdolž občinske ceste ali v njeni bližini, ki je po-
memben zaradi njenega varovanja pred drsenjem zemljišča,
bočnega vetra, snežnimi plazovi in podobnega, razglasi za
varovalni gozd v skladu s predpisi o gozdovih.

(2) Pravne ali fizične osebe, ki ob občinski cesti pogoz-
dujejo ali urejajo hudournike ter deroče reke, morajo sode-
lovati s pristojnim občinskim upravnim organom za ceste in
prilagoditi vrsto in obseg del tako, da se zavaruje cesta.

(3) Pristojen občinski upravni organ za ceste krije del
stroškov za pogozditev goljav ter za ureditev hudournikov in
deročih rek glede na pomen, ki ga imajo takšna dela za
varstvo občinske ceste.

43. člen
(graditev žičniških naprav čez občinske ceste)

(1) Za graditev žičniških naprav nad občinskimi cestami
ali ob njih mora investitor dobiti soglasje pristojnega občin-
skega upravnega organa za ceste.

(2) Občinska cesta, ki jo prečka žičniška naprava, mo-
ra biti zavarovana z ustrezno lovilno napravo. Stroške posta-
vitve in vzdrževanja lovilne naprave krije investitor oziroma
upravljavec žičniške naprave.

44. člen
(izkoriščanje kamnin ob občinski cesti)

(1) Kamnolomi, peskokopi in glinokopi lahko obratuje-
jo le v takšni oddaljenosti od občinske ceste, da to ne vpliva
na stabilnost cestnega telesa, na vzdrževanje ceste in na
varnost prometa.

(2) Za odpiranje objektov iz prejšnjega odstavka mora
investitor pridobiti soglasje pristojnega občinskega upravne-
ga organa za ceste.

45. člen
(omejitve opravljanja del zunaj varovalnega pasu občinske

ceste)
Za opravljanje del zunaj varovalnega pasu občinske

ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma
višine podzemnih voda in bi zato vplivala na stabilnost cest-
nega telesa, na stroške vzdrževanja ceste ali na promet na
cesti, mora investitor pridobiti soglasje pristojnega občin-
skega upravnega organa za ceste. Taka dela se lahko oprav-
ljajo le pod pogoji, ki jih določa soglasje.

46. člen
(prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej)

(1) Prepovedano je začasno ali trajno zasesti občinsko
cesto ali njen del, izvajati ali opustiti kakršna koli dela na
cesti in zemljišču ali objektih ob cesti, ki bi utegnila poško-
dovati cesto ali objekte na njej ter ovirati ali ogrožati promet
na cesti. Vse stroške zavarovanja in odstranitve ovire na
cesti in drugih posledic prepovedanih dejanj nosi tisti, ki jih
je povzročil.

(2) Prepovedano je predvsem:
1. odvajati na cesto vodo, odplake in druge tekočine;
2. puščati na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne

nanjo;
3. ovirati odtekanje vode s ceste;
4. z mazili ali drugimi snovmi pomastiti cesto;
5. voziti ali parkirati po bankinah, površinah za kolesar-

je in pešce ali drugih delih ceste, ki niso namenjeni za
vožnjo z vozili, razen če sta parkiranje in ustavljanje na njih
izrecno dovoljeni;

6. postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali
druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati na
ali ob cesti les, opeko, odpadni ali drug material ali predme-
te, če se s tem poslabša ali onemogoči preglednost ceste
ali drugače ovira ali ogroža promet, poškoduje cesta ali
poslabša njena urejenost;

7. nameščati in uporabljati na cesti ali ob njej luči ali
druge svetlobne naprave, ki bi lahko ovirale ali ogrožale
promet;

8. spuščati po brežinah ceste kamenje, les in drug
material ali predmete;

9. nameščati na cesto kakršne koli predmete z name-
nom oviranja ali onemogočanja nemotenega in varnega od-
vijanja prometa;

10. poškodovati prometno signalizacijo;
11. uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključka

nanjo;
12. puščati na cesti ali metati na cesto kakršne koli

predmete ali sneg, razsipati po cesti sipek material ali kako
drugače onesnaževati cesto;
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13. puščati na cesto živali brez nadzorstva, napajati
živali v obcestnih jarkih, pasti živino na cestnem svetu ali
graditi ob cesti napajališča za živali;

14. voditi po cesti konje ali druge živali, ki so tako
podkovane, da lahko poškodujejo cesto;

15. namerno zažigati ob cesti strnišča, odpadne in
druge gorljive snovi;

16. orati v razdalji 4 m od ceste v smeri proti njej ali v
širini 1 m od ceste vzporedno z njo;

17. obračati na cesti živali, traktorje, pluge ter drugo
kmetijsko orodje in stroje;

18. zavirati vprežna vozila s privezovanjem koles ali s
coklami;

19. vlačiti po cesti hlode, veje, skale in podobne pred-
mete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter
druge dele tovora.

47. člen
(naležne ploskve na kolesih vozil)

(1) Vozila, ki vozijo po občinskih cestah, morajo imeti
kolesa s takšnimi naležnimi ploskvami, da ne poškodujejo
vozišča.

(2) Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po občin-
skih cestah samo, če imajo gosenice obložene s primernimi
oblogami, ki ne poškodujejo vozišča.

48. člen
(obveznosti sosedov ob občinski cesti)

(1) Sosedi ob občinski cesti morajo dopustiti prost
odtok vode in odlaganje snega na njihovo zemljišče ob
cesti.

(2) Sosedi ob občinski cesti morajo v skladu z zako-
nom in za odškodnino dopustiti dostop do cestnih objektov
zaradi njihovega vzdrževanja, gradnjo odtočnih in ponikoval-
nih jarkov in drugih naprav za odvod vode od cestnega
telesa ter postavitev začasnih ali stalnih naprav in ureditev za
zaščito ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi,
zameti, hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vpli-
vi, če teh ni mogoče postaviti na zemljišče, ki je sestavni del
ceste.

(3) Sosedi ob občinski cesti morajo imeti na strehah
objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg,
pritrjene snegolove. Sosedi morajo z objektov ob občinski
cesti odstraniti ledene sveče pravočasno in tako, da ne
ogrozijo varnosti udeležencev v prometu.

2. Ukrepi za varstvo prometa

49. člen
(zapora ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti)

(1) Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na
promet na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popol-
no zapreti za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem iz
50. člena tega odloka.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka dovolje-
nje za delno ali popolno zaporo ceste ni potrebno za redno
vzdrževanje cest ter za opravljanje tistih obnovitvenih del na
cesti, za katera je izvedba zapore ceste urejena v pogodbi o
oddaji teh del.

(3) Dovoljenje za zaporo občinske ceste je treba prido-
biti tudi za športne in druge prireditve na njej. Na glavni
krajevni cesti delna ali popolna zapora ceste zaradi športne
ali druge prireditve ni dovoljena. Dovoljenje za druge občin-
ske ceste se lahko izda, če je promet mogoče preusmeriti
na druge javne ceste ali če se promet zaradi zapore na zbirni
krajevni cesti in krajevni cesti ne ustavi za daljši čas. Dovo-

ljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste, razen
glavne krajevne ceste, se lahko izjemoma izda tudi v prime-
ru, da prometa ni mogoče preusmeriti na druge javne ceste,
vendar samo v času izven prometnih konic.

50. člen
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)

(1) Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske
ceste izda pristojen občinski upravni za ceste. O izdanih
dovoljenjih pristojen občinski upravni organ za ceste obvesti
policijo, občinskega inšpektorja za ceste in izvajalca redne-
ga vzdrževanja občinskih cest. Dovoljenju mora biti prilože-
na od pristojnega občinskega upravnega organa za ceste
potrjena prometno tehnična dokumentacija začasne pro-
metne ureditve v času delne ali popolne zapore občinske
ceste.

(2) O delnih ali popolnih zaporah občinske ceste zaradi
izvajanja obnovitvenih del, za katere na podlagi drugega
odstavka 49. člena tega odloka ni potrebno pridobiti dovo-
ljenja, mora izvajalec teh del najmanj tri dni pred začetkom
njihovega izvajanja obvestiti policijo, občinskega inšpektorja
za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja ceste, na kateri se
bodo dela izvajala. Obvestilu mora biti priložena od pristoj-
nega občinskega upravnega organa za ceste potrjena pro-
metno tehnična dokumentacija začasne prometne ureditve
v času delne ali popolne zapore občinske ceste.

(3) Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo
pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zara-
di zapore ceste in čas njenega trajanja.

(4) Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena
najmanj 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in
mora vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi
katerih se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu
in času trajanja njihove izvedbe ter prometno tehnično doku-
mentacijo začasne prometne ureditve v času delne ali po-
polne zapore ceste. Izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste
lahko spremeni čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta
predlaga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih
športnih prireditev, med turistično sezono ali med povečani-
mi prometnimi obremenitvami ceste.

(5) Določba prejšnjega odstavka o vsebini vloge za
zaporo občinske ceste zaradi del na cesti se smiselno upo-
rablja tudi za športne in druge prireditve na občinski cesti.

(6) Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve
prometa zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj. Predla-
gatelj popolne zapore ceste mora o njej in o preusmeritvi
prometa obvestiti policijo ter javnost po sredstvih javnega
obveščanja najmanj tri dni pred zaporo ceste.

51. člen
(polje preglednosti)

(1) V bližini križišča občinske ceste v ravnini z drugo
cesto ali železniško progo v ravnini (pregledni trikotnik) ter
na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) ni do-
voljeno saditi dreves, grmovja ali visokih poljskih kultur, po-
stavljati predmetov in naprav ali storiti kar koli drugega, kar
bi oviralo preglednost občinske ceste ali železniške proge
(polje preglednosti).

(2) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora v polju
preglednosti na zahtevo občinskega inšpektorja za ceste ali
policista odstraniti ovire.

(3) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča ima v polju
preglednosti zaradi omejitev uporabe zemljišča pravico do
odškodnine. Omejitev uporabe zemljišča in odškodnino ure-
dita lastnik oziroma uporabnik zemljišča in pristojen občin-
ski upravni organ za ceste v skladu z zakonom.
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(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lastnik
oziroma uporabnik zemljišča v polju preglednosti ni upravi-
čen do odškodnine, če je bila taka omejitev uporabe zem-
ljišča določena v soglasju pristojnega občinskega upravne-
ga organa za ceste iz 32. člena tega odloka.

52. člen
(prometna signalizacija na občinskih cestah)

(1) Prometno signalizacijo na občinskih cestah določa
Občinski svet občine Brezovica na predlog župana, po pred-
hodnem predlogu Odbora za komunalo, promet in zveze,
razen v primerih iz 31. člena tega odloka in v primerih, ko je
njena postavitev, zamenjava, dopolnitev ali odstranitev po-
sledica odredb o prepovedih ali omejitvah prometa na javnih
cestah, za izdajo katerih so s predpisi o varnosti cestnega
prometa pristojni minister, pristojen za promet, minister,
pristojen za notranje zadeve in minister, pristojen za okolje
in prostor.

(2) Na občinski cesti se smejo postavljati table in napi-
si, ki opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter
naravno znamenitost ali turistično pomembno območje ali
naselje in podobno (turistična in druga obvestilna signaliza-
cija), samo v skladu s predpisi o prometni signalizaciji. O
predlogu zainteresirane pravne ali fizične osebe za postavi-
tev turistične in druge obvestilne signalizacije odloči pred-
stojnik občinskega upravnega organa za ceste s sklepom.
Pristojen občinski upravni organ za ceste ima pravico do
povrnitve stroškov za postavitev signalizacije, njeno vzdrže-
vanje in odstranitev.

53. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)

(1) Postavljanje nagrobnih in spominskih znamenj ob
občinskih cestah je prepovedano. Postavljanje tabel, napi-
sov in drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno
obveščanje in oglaševanje je ob občinskih cestah zunaj
naselja prepovedano v varovalnem pasu ceste. Pristojen
občinski upravni organ za ceste lahko izda soglasje za njiho-
vo postavitev znotraj te razdalje samo, če so obvestila po-
membna za udeležence v prometu in zanje ni predpisana
prometna signalizacija. S soglasjem se določijo pogoji njiho-
ve postavitve, vzdrževanja in odstranitve.

(2) Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnje-
ga odstavka se ob občinskih cestah v naselju lahko postav-
ljajo le zunaj območja vzdolž vozišča ceste, določenega za
postavitev prometne signalizacije v predpisih o javnih ce-
stah. Soglasje za njihovo postavitev izda pristojen občinski
upravni organ za ceste. V soglasju določi pogoje postavitve,
ki morajo biti v skladu s predpisi o varstvu cest in varnosti
prometa na njih, ter pogoje vzdrževanja in odstranitve teh
objektov in naprav.

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se so-
glasje za izobešanje transparentov preko občinske ceste
lahko izda le za določen čas (za čas trajanja prireditve,
razstave, sejma ipd.) in za tiste občinske ceste, ki jih določi
Občinski svet občine Brezovica. Transparenti morajo biti
izobešeni najmanj 4,5 m nad voziščem občinske ceste.

54. člen
(opravljanje dejavnosti ob občinskih cestah (zunaj naselja))

(1) Kdor namerava ob občinski cesti (zunaj naselja)
opravljati dejavnost (gostinsko, trgovsko, servisno in podob-
no), ki neposredno vpliva na odvijanje prometa (ustavljanje,
parkiranje in vključevanje vozil v promet), mora v skladu z
določbo 39. in 40. člena tega odloka zagotoviti ustrezen
priključek oziroma pristop do objekta ter zadostno število

mest za parkiranje vozil, če ta možnost ni zagotovljena z
javnim parkiriščem.

(2) V postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor
ter uporabnega dovoljenja za objekte in prostore za opravlja-
nje dejavnosti iz prejšnjega odstavka je treba pridobiti mne-
nje pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.

55. člen
(pritožbeni organ)

Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku
pridobitve dovoljenja za poseg v prostor in katera po določ-
bah tega odloka izdaja pristojen občinski upravni organ za
ceste, ter zoper sklep iz drugega odstavka 52. člena tega
odloka je dovoljena pritožba na župana.

VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST

56. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)

Uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov
o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske
ceste, nadzira občinski inšpektor za ceste.

57. člen
(pogoji za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Za občinskega inšpektorja za ceste je lahko imenovan

diplomirani inženir gradbeništva, ki ima najmanj pet let de-
lovnih izkušenj ter opravljen strokovni izpit za delo v državni
upravi in izpolnjuje druge splošne pogoje, predpisane za
delo v državni upravi.

58. člen
(naloge inšpekcijskega nadzorstva)

(1) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinskih
cest ima občinski inšpektor za ceste poleg pravic in dolžno-
sti, ki jih ima po drugih predpisih, še naslednje pravice in
dolžnosti:

1. nadzorovati opravljanje rednega vzdrževanja in odre-
diti odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti;

2. nadzorovati dela pri obnavljanju cest, pregledovati
dokumentacijo za ta dela in odrediti ustavitev del, če se ta
dela izvajajo brez odločbe o dovolitvi priglašenih del ali v
nasprotju s projektno dokumentacijo za obnovitvena dela ali
opisom teh del;

3. nadzorovati izvajanje ukrepov za varstvo cest in pro-
meta na njih ter ustaviti vsa dela na cesti, katera se opravljajo
brez izdanega dovoljenja ali soglasja ali v nasprotju z njim;

4. odrediti odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti na
cesti, katere ogrožajo varnost prometa;

5. v nujnih primerih, ko bi bila ogrožena varnost prome-
ta na cesti ali bi lahko nastala škoda na njej, odrediti zača-
sne ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči škodo;

6. odrediti ukrepe za zagotovitev polja preglednosti;
7. nadzorovati izvajanje predpisanih pogojev pri pose-

gih v varovalnem pasu ceste;
8. odrediti začasno prepoved prometa na novi, rekon-

struirani ali obnovljeni cesti, katera še ni tehnično pregleda-
na ali ni izročena prometu.

(2) Rok za pritožbo zoper odločbo, izdano na podlagi
prvega odstavka tega člena, je 8 dni od dneva njene vroči-
tve. Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi tretje, pete in
osme točke prvega odstavka tega člena, ne zadrži njene
izvršitve.

(3) V zadevah iz 5. točke prvega odstavka tega člena,
ko je zaradi neposredne ogroženosti občinske ceste ali
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varnosti prometa na njej ogrožena tudi varnost udeležencev
v prometu, občinski inšpektor za ceste lahko odloči po
skrajšanem postopku brez zaslišanja strank. V nujnih prime-
rih lahko občinski inšpektor za ceste odloči tudi ustno ter
odredi, da se odločba izvrši takoj.

(4) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora ima občinski
inšpektor za ceste pravico:

– pregledovati prostore, objekte, naprave, materiale
ter predmetno poslovanje in predmetno dokumentacijo
upravnih organov, gospodarskih družb, podjetnikov posa-
meznikov, drugih organizacij in skupnosti;

– zaslišati stranke in priče v upravnem postopku;
– pregledati listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost

oseb;
– vzeti vzorce materiala ter opraviti druga dejanja, kate-

ra so v skladu z namenom inšpekcijskega nadzorstva;
– pridobiti osebne podatke o pravnih in fizičnih ose-

bah, podatke o lastništvu vozil, podatke o lastništvu zemljišč
in objektov v varovalnem pasu ceste in druge podatke, po-
trebne za vodenje postopkov v zvezi s kršitvami tega odloka
in predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo
za občinske ceste;

– proti potrdilu za največ 8 dni odvzeti dokumentacijo,
ki jo potrebuje za ugotavljanje dejanskega stanja v obravna-
vani zadevi, če meni, da je utemeljen sum kršitve tega odlo-
ka in predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporablja-
jo za občinske ceste;

– od odgovorne osebe zavezanca zahtevati da v roku,
ki ga določi občinski inšpektor za ceste, poda pisno pojasni-
lo in izjavo v zvezi s predmetom nadzorstva.

(5) O ukrepih, ki jih je odredil po 5. točki prvega
odstavka tega člena, mora občinski inšpektor za ceste
obvestiti župana, pristojen občinski upravni organ za ceste
in policijo.

(6) Če občinski inšpektor za ceste pri izvajalcu rednega
vzdrževanja občinskih cest ugotovi pogoste kršitve obvez-
nosti pri izvajanju rednega vzdrževanja občinskih cest kot
javne službe, lahko poda koncedentu utemeljen predlog za
uveljavitev sankcij, določenih s koncesijsko pogodbo.

(7) Stroške inšpekcijskega postopka (dnevnice, potnih
ter ostalih stroškov, kateri so nastali v zvezi z uvedbo po-
stopka), kateri se je končal neugodno za zavezanca, trpi
zavezanec.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

59. člen
(prekrški)

(1) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik,
ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejav-
nosti, če:

1. brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene objek-
te v varovalnem pasu občinske ceste ali v njem postavlja
kakršnekoli druge objekte in naprave (drugi odstavek
32. člena);

2. brez soglasja postavi ali napelje nadzemne telefon-
ske, telegrafske in druge kabelske vode, nizkonapetostne
električne oziroma napajalne vode, kanalizacijo, vodovod,
toplovod in druge podobne naprave (prvi odstavek 33.
člena);

3. brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja
druga dela na občinski cest ali opravlja ta dela v nasprotju z
dovoljenjem (prvi odstavek 34. člena);

4. brez soglasja podira drevesa, spravlja les ali opravlja
izkope, vrtanja in druga dela na zemljiščih ali na objektih

vzdolž občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala pro-
met, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdr-
ževanja (35. člen);

5. postavi na površinah ob občinski cesti, objekte in
naprave za opravljanje spremljajočih dejavnosti brez pred-
hodne sklenitve pogodbe ali če spremeni objekte in naprave
ali samo dejavnost brez soglasja pristojnega občinskega
upravnega organa za ceste (38. člen);

6. brez soglasja gradi ali rekonstruira priključek na
občinsko cesto ali ga gradi ali rekonstruira v nasprotju s
tehničnimi in drugimi pogoji tega soglasja (prvi odstavek 39.
člena);

7. vrste in obsega del pri pogozdovanju ali urejanju
hudournikov ter deročih rek ne prilagodijo tako, da se zava-
ruje občinska cesta (drugi odstavek 42. člena);

8. brez soglasja gradi žičniške naprave nad občinskimi
cestami ali ne zavaruje žičnice z ustrezno lovilno napravo
(43. člen);

9. brez soglasja ob cesti odpira kamnolome, peskoko-
pe in glinokope, ki bi lahko vplivali na stabilnost cestnega
telesa, vzdrževanje občinske ceste ali varnost prometa na
njej (44. člen);

10. brez soglasja opravlja dela zunaj varovalnega pasu
občinske ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodosta-
ja oziroma višine podzemnih voda in tako vplivala na cesto in
varnost prometa na njej, ali jih opravlja v nasprotju s pogoji
tega soglasja (45. člen);

11. začasno ali trajno zasede občinsko cesto ali njen
del ali izvaja ali opusti kakršna koli dela na cesti in zemljišču
in objektih ob občinski cesti, ki bi lahko poškodovala cesto
ali objekte na njej ter ovirala ali ogrožala promet na cesti (46.
člen);

12. vozi vozilo s takšnimi naležnimi ploskvami koles, ki
bi lahko poškodovala vozišče (prvi odstavek 47. člena);

13. vozi njeno motorno vozilo z gosenicami, ki niso
obložene s primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča
(drugi odstavek 47. člena);

14. ne pritrdi snegolovov na strehe objektov, s katerih
se lahko na občinsko cesto vsuje sneg ali ne odstrani lede-
nih sveč s teh objektov, ki ogrožajo varnost udeležencev v
prometu (tretji odstavek 48. člena);

15. brez dovoljenja izvede delno ali popolno zaporo
občinske ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali
športne ali druge prireditve na cesti (prvi in tretji odstavek
49. člena);

16. ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o izvedbi
delne ali popolne zapore občinske ceste zaradi izvajanja
obnovitvenih del, za katero ni bilo treba pridobiti dovoljenja
(drugi odstavek 50. člena);

17. izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste v
nasprotju s pogoji za njeno izvedbo, delno ali popolno zapo-
ro ceste in začasno prometno ureditev ne označi v skladu s
predpisi in potrjeno prometno tehnično dokumentacijo za-
časne prometne ureditve ali preseže dovoljeni čas njenega
trajanja (tretji odstavek 50. člena);

18. ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v
polju preglednosti (prvi odstavek 51. člena);

19. postavi nagrobno ali spominsko znamenje ob ob-
činski cesti ali brez soglasja postavi tablo, napis in drug
objekt ali napravo za slikovno in zvočno obveščanje in ogla-
ševanje ob občinski cesti ali jih postavi v nasprotju s pogoji
iz soglasja (53. člena).

(2) Z denarno kaznijo najmanj s 100.000 tolarjev se
kaznuje odgovorna oseba pravne osebe in najmanj s
100.000 tolarjev odgovorna oseba podjetnika posamezni-
ka, če storita prekršek iz prejšnjega odstavka.
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60. člen
(prekrški posameznikov)

Z denarno kaznijo najmanj z 100.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje posameznik, ki stori katero od dejanj iz
prvega odstavka prejšnjega člena.

61. člen
(kršitev obveznosti vzdrževanja cest)

(1) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja občin-
skih cest:

1. če teh cest ne vzdržuje redno tako da omogočajo
varno odvijanje prometa (prvi in drugi odstavek 26. člena);

2. če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob
morebitni stavki (četrti odstavek 26. člena).

(2) Z denarno kaznijo najmanj 60.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna ose-
ba izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.

62. člen
(kršitev obveznosti uskladitve del)

(1) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek investitor objektov in naprav v ali ob
cestnem telesu občinske ceste, če o nameravanih delih ne
obvesti pristojnega občinskega upravnega organa za ceste
ali če ji ne da na razpolago potrebnih podatkov in načrtov
(tretji odstavek 24. člena).

(2) Z denarno kaznijo najmanj 60.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna ose-
ba investitorja.

(3) Z denarno kaznijo najmanj 60.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek odgovorna oseba pristojnega občinskega
upravnega organa za ceste, če pred začetkom gradnje ali
rekonstrukcije občinske ceste ne obvesti investitorjev oziro-
ma upravljavcev drugih objektov in naprav v ali ob cestnem
telesu zaradi pravočasne medsebojne uskladitve del (prvi
odstavek 24. člena).

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

63. člen
(večletni plan)

Pristojen občinski upravni organ za ceste najkasneje v
enem letu po uveljavitvi tega odloka pripravi predlog plana
razvoja in vzdrževanja občinskih cest iz prvega odstavka
12. člena tega odloka.

64. člen
(legalizacija priključkov)

Investitorji in njihovi pravni nasledniki, ki so zgradili
priključek nekategorizirane ceste na občinsko cesto brez
predpisanega dovoljenja ali soglasja pristojnega organa, mo-
rajo vložiti vlogo za pridobitev tega soglasja pri pristojnem
občinskem upravnem organu za ceste najkasneje v enem
letu po uveljavitvi tega odloka. Po preteku tega roka se
uveljavijo ukrepi iz 41. člena tega odloka.

65. člen
(namestitev snegolovov)

Lastniki ali od njih pooblaščeni upravljavci objektov ob
občinskih cestah, s katerih se lahko na občinsko cesto
vsuje sneg, morajo na strehe objektov namestiti snegolove
najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.

66. člen
(prilagoditev neprometnih znakov)

(1) Neprometni znaki, ki so postavljeni ob občinskih
cestah na podlagi dovoljenja iz drugega odstavka 106. čle-
na zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in
37/87), se morajo prilagoditi določbam 52. in 53. člena
tega odloka ter določbam novega predpisa o prometni sig-
nalizaciji in prometni opremi na javnih cestah najkasneje v
petih letih po uveljavitvi tega predpisa.

(2) Neprometni znaki, ki so postavljeni brez dovoljenja
iz drugega odstavka 106. člena zakona o cestah (Uradni list
SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87), se morajo prilagoditi
določbam 52. in 53. člena tega odloka (za javne poti) ali so
postavljeni v nasprotju s pogoji, določenimi v dovoljenju, se
odstranijo.

67. člen
(vpis v zemljiško knjigo)

(1) Zemljišče, ki je bilo do uveljavitve tega odloka upo-
rabljeno za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste, pa ni
bilo vpisano v zemljiško knjigo kot družbena lastnina, se
vpiše v zemljiško knjigo kot javno dobro po skrajšanem
postopku brez zemljiškoknjižne listine ne glede na svojo
vrednost.

(2) Prejšnji lastniki zemljišč iz prejšnjega odstavka tega
člena, ki za svoje zemljišče še niso prejeli odškodnine, jo
imajo pravico zahtevati v skladu z zakonom.

68. člen
(pogoji za opravljanje ustreznega obsega strokovnih nalog

za občinske ceste)
Obseg strokovnih nalog Občine Brezovica iz 13. in 14.

člena tega odloka bo opravljen sorazmerno z višino po pro-
računu zagotovljenih sredstev in razpoložljivega strokovne-
ga kadra.

69. člen
(začetek veljavnosti odloka)

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

Št. 46/98
Brezovica, dne 26. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Brezovica

Leopold Pristavec l. r.

CANKOVA

4458. Poročilo o izidu volitev za župana Občine
Cankova na volitvah

P O R O Č I L O
o izidu volitev za župana Občine Cankova

Občinska volilna komisija je na seji dne 7. decembra
1998 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov ugotovi-
la rezultate glasovanja ter izid volitev za župana Občine
Cankova.
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I
1. Na volitvah 6. 12. 1998 je imelo pravico glasovati

1759 volivcev. S potrdilom ni glasoval nobeden volivec.
2. Skupaj je glasovalo 1145 volivcev ali 65,09% od

tega je:
a) 1.139 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem ime-

niku,
b) 6 volivcev je glasovalo po pošti,
c) s potrdilom ni glasoval nobeden volivec.

II
Za volitve župana občine je bilo oddanih 1145 glasov-

nic. Neveljavnih je bilo 9 glasovnic.
Kandidata za župana Občine Cankova sta dobila na-

slednje število glasov:
1. Viktor Voršič 662 glasov ali 58,27% glasov
2. Štefan Flisar 474 glasov ali 41,73% glasov
Občinska volilna komisija je ugotovila, da je za župana

Občine Cankova izvoljen:
Viktor Voršič, roj. 13. 7. 1959, stanujoč Cankova 3.
Viktor Voršič je po poklicu policist. Sedaj opravlja delo

samostojnega podjetnika. Njegovo kandidaturo je podprla
stranka – ZLSD.

Št. 12/98
Predsednik

Občinske volilne komisije
Stanislav Jug, dipl. jur. l. r.

Tajnik OVK:
Ljudmira Majer Šinko l. r.

Člani:
Janko Durič l. r.
Nataša Vogrinčič l. r.
Ema Hari l. r.
Bernarda Železen l. r.
Tamara Ilić l. r.
Renata Kerec l. r.

CELJE

4459. Poročilo o izidu volitev za župana Mestne občine
Celje v prvem in drugem krogu volitev

P O R O Č I L O
o izidu volitev za župana Mestne občine Celje

v prvem in drugem krogu volitev

l
Prvi krog volitev, dne 22. novembra 1998
Občinska volilna komisija Mestne občine Celje je na

seji dne 23. novembra 1998 na podlagi zapisnikov o delu
volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja na volitvah
dne 22. novembra 1998 ugotovila naslednje rezultate gla-
sovanja ter izid volitev za župana Mestne občine Celje.

1
Za volitve župana Mestne občine Celje je bilo oddanih

20.692 glasovnic, od tega je bilo veljavnih 19.800 glasov,
892 glasov pa je bilo neveljavnih.

2
Posamezni kandidati za župana so dobili naslednje šte-

vilo glasov:

Kandidat Št. glasov % glasov

1. Jožef Zimšek 7762 39.20
2. Janez Črnej, dr. vet. med. 1974 9.97
3. Bojan Šrot 6124 30.93
4. Stanislav Lorger 1254 6.33
5. Milan Čepin 284 1.43
6. Željko Cigler 1739 8.78
7. Marjan Kitek 121 0.61
8. Peter Thaler 542 2.74

3
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 nihče od kandidatov ni dobil
potrebne večine glasov. Zaradi tega je skladno s 107. čle-
nom navedenega zakona razpisala drugi krog volitev za žu-
pana Mestne občine Celje, in sicer za nedeljo, dne
6. decembra 1998.

4
V drugi krog volitev sta se uvrstila kandidata, ki sta

dobila največ glasov in to:
1. Jožef Zimšek s 7762 dobljenimi glasovi.
2. Bojan Šrot s 6124 dobljenimi glasovi.

ll
Drugi krog volitev, dne 6. decembra 1998.
Občinska volilna komisija Mestne občine Celje je na

seji dne 7. 12. 1998 na podlagi zapisnikov o delu volilnih
odborov pri ugotavljanju izida glasovanja na volitvah dne 6.
decembra 1998 ugotovila naslednje rezultate glasovanja ter
izid volitev za župana Mestne občine Celje.

1
Za volitve župana Mestne občine Celje je bilo oddanih

19083 glasovnic, od tega je bilo veljavnih 18805 glasov,
278 glasov pa je bilo neveljavnih.

2
Kandidata za župana Jožef Zimšek in Bojan Šrot sta

dobila naslednje število glasov:

Kandidat Št. glasov % glasov

1. Jožef Zimšek 8132 43,24
2. Bojan Šrot 0673 56,76

Občinska volilna komisija Mestne občine Celje je na
podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da
je za župana Mestne občine Celje izvoljen

Bojan Šrot, roj. 9. 2. 1960 stanujoč Zagrad 56 Celje,
ki je dobil večino oddanih veljavnih glasov.

Št. 00800/0002/98
Celje, dne 7. decembra 1998.

Predsednik
Občinske volilne komisije

mestne občine Celje
Matevž Žugelj, dipl. prav. l. r.

Člani:
Petra Robič l. r.
Bernarda Zidanšek l. r.
Silvan Božič l. r.
Jožefa Dolenšek l. r.
Stane Rozman l. r.
Vida Bogataj l. r.
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DIVAČA

4460. Odlok o spremembah odloka o gospodarskih
javnih službah

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93) in 16. člena statuta
Občine Divača (Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet
občine Divača na 44. redni seji dne 1. 12. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o gospodarskih javnih

službah

1. člen
V odloku o gospodarskih javnih službah (Uradne obja-

ve PN, št. 5/97, 11/98) se 2. člen spremeni tako, da
8. točka postane 9. točka, pod 8. točko pa se določi novo
besedilo, in sicer: pokopališka in pogrebna dejavnost.

2. člen
V 3. členu se črtata 3. in 4. točka, 5. točka postane

3. točka, 6. točka postane 4. točka, 7. točka postane 5.
točka  in 8. točka postane 6. točka.

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

nem listu RS.

Št. 44/16
Divača, dne 1. decembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Divača
Drago Škamperle l. r.

4461. Odlok o pokopališkem redu

Na podlagi 25. člena zakona o pokopališki in pogrebni
dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št.
34/84), 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih služ-
bah (Uradni list RS, št. 32/93), 3. in 25. člena zakona o
prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90
in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93) in 16. člena
statuta Občine Divača (Uradni lis RS, št. 34/95) je Občinski
svet občine Divača na 44. redni seji dne 1. 12. 1998
sprejel

O D L O K
o pokopališkem redu

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S pokopališkim redom se predpiše; način in čas poko-

pa, zvrsti grobov, tehniče normative za grobove, postavlja-
nje, spreminjanje ali odstranjanje spomenikov, obnovo grob-
nic in vsak drug poseg v prostor na pokopališču, vzdrževa-
nje reda, čistoče in miru na pokopališču, določa pokopališ-
ča, določa mirovalno dobo in druga vprašanja.

2. člen
Pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje poko-

pališč je gospodarska javna služba

3. člen
Pokopališko in pogrebno dejavnost opravlja in pokopa-

lišča ureja izvajalec gospodarske javne službe oziroma kra-
jevna skupnost (v nadaljevanju: upravljalec pokopališča), če
tako odloči Občinski svet občine Divača.

4. člen
Upravljalec pokopališča opravlja pokopališko in pogreb-

no dejavnost in ureja pokopališče na krajevno običajen na-
čin in na podlagi zakona in tega odloka z dostojanstvom in
spoštovanjem do umrlih.

5. člen
Umrli do pogrebne svečanosti in pokopa praviloma leži

v mrliški vežici. V krajih kjer ni mrliške vežice se umrli izjemo-
ma čuva doma.

6. člen
Prevoz umrlega oziroma žare je dovoljen samo s pose-

bej prirejenimi vozili upravljalca pokopališča.
Upravljalec pokopališča je dolžan v najkrajšem času

oziroma najkasneje v 8 urah po nastopu smrti in sporočilu
svojcev, opraviti prevoz pokojnika v mrliško vežico.

7. člen
Umrli se po prevozu na pokopališče položi v mrliško

vežico ali hrani v hladilni komori. Če pokop in pogrebne
svečanosti organizirajo civilne pravne osebe javnega prava,
ki jih določa zakon, se umrli pred pokopom izjemoma lahko
položi tudi v določen objekt zunaj pokopališča.

8. člen
Pokop oziroma upepelitev se opravi na podlagi listine o

prijavi smrti matičarju in ko je preteklo najmanj 36 ur od
nastopa smrti.

Pogrebne svečanosti se opravijo v obsegu po dogovo-
ru med upravljalcem pokopališča in svojci oziroma drugimi
fizičnimi in pravnimi osebami, ki imajo interes.

9. člen
Na pokopališčih v Občini Divača se pokopi lahko oprav-

ljajo vsak dan med 9. in 19. uro v dogovoru z upravljalcem
pokopališča.

10. člen
Na pokopališčih, kjer je organizirano čuvanje umrlega v

mrliških vežicah so le te odprte v zimskem času, to je od
31. oktobra do 30. aprila od 8. do 19. ure, v poletnem
času, to je od 1. maja do 30. oktobra pa od 7. ure do
21. ure.

II. UREDITEV POKOPALIŠČ IN NAČIN POKOPA

11. člen
Pokopališča morajo biti ograjena z zidom ali gosto živo

mejo. Morajo imeti shrambo za orodje, urejeno smetišče,
organiziran odvoz smeti, napeljano vodo in prostor za odla-
ganje spomenikov.

Upravljalec pokopališča mora imeti izdelan načrt poko-
pališča z razdelitvijo na pokopališčne oddelke in grobove v
merilu 1:1000, in evidenco grobov z izkazom pokopanih
oseb, datumom pokopa in zaznambo groba.
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12. člen
Na pokopališčih so dovoljene naslednje vrste grobov:
– enojni grobovi,
– dvojni grobovi,
– otroški grobovi,
– žarni grobovi,
– grobnice.
Ne glede na gornja določila se mora pri novih pokopa-

liščih oziroma širitvi obstoječih pokopališč predvideti še od-
delke za vrstne grobove, skupna grobišča, prostor za ano-
nimne pokope in prostor za raztrositev pepela.

Graditev novih grobnic ni dovoljena.

13. člen
Mere grobne jame so: dolžina 2,60, širina do 1 metra

in globina najmanj 1,80 m.
V vsakem primeru je nujen poglobljen izkop, kadar se v

isti jami predvideva več pokopov. Jama mora biti pogloblje-
na tako, da znaša plast zemlje nad zadnjo krsto najmanj
1,50 m.

Žare s pepelom umrlih se shranjujejo v žarnih grobovih,
razorju ali obstoječih grobovih in grobnicah.

Shranjevanje žar doma ni dovoljeno.

14. člen
Prekop groba in pokop umrlega na isto mesto v grobu,

kjer je bil kdo pokopan, se sme opraviti po preteku miroval-
ne dobe. Mirovalna doba je 10 let.

Pred potekom mirovalne dobe se sme grob odpreti le v
primerih, ki jih določa zakon in v primeru, ko je bil narejen
poglobljen izkop.

Določbe prejšnega odstavka ne veljajo za žarne gro-
bove.

V obstoječe grobnice se sme umrle pokopavati le v
krstah iz trdega lesa s kovinskim vložkom.

15. člen
Poti med vrstnimi grobovi smejo biti široke največ 0,40 m.
Nagrobniki in nagrobni spomeniki se morajo postavljati

ob vzglavju groba in ne smejo presegati naslednjih zunanjih
mer okvirja:

– enojni grob 0,85 x 2 m
– dvojni grob 1,60 x 2 m
– otroški grob 0,60 x 1,50 m
– žarni grob 0,60 x 0,60 m
Višina nagrobnika je lahko največ 1,30 m, kar velja tudi

za razne vrste sadik.

III. PRIJAVA POKOPA IN SKLENITEV NAJEMNE
POGODBE ZA GROB

16. člen
Svojci umrlega so dolžni prijaviti pokop izvajalcu poko-

pališke oziroma pogrebne dejavnosti najmanj 24 ur pred
pokopom in se istočasno dogovoriti o lokaciji pokopa.

Pokop se ne sme opraviti brez ustreznih mrliških doku-
mentov ali dovoljenj pristojnega upravnega organa.

17. člen
Sorodniki pokojnika oziroma najemniki groba sklenejo

ob prijavi pokopa najemno pogodbo za grob z upravljalcem
pokopališča. Z plačilom najemnine je plačano tudi vzdrževa-
nje pokopališča oziroma skupnih naprav.

Najemnino in ceno pogrebnih storitev določi s poseb-
nim cenikom upravljalec pokopališča na podlagi soglasja
Občinskega sveta občine Divača.

18. člen
Najemnik pridobi pravico razpolaganja z grobom s skle-

njeno najemno pogodbo, ki mora vsebovati:
– podatke o grobu,
– obveznosti najemnika in upravljalca pokopališča,
– višino najmenine,
– čas prvega najema, ki nemore biti krajši od 10 let,
– rok rednega plačila.
Prostor za grobove se oddaja za določeno dobo 10 let

z možnostjo podaljšanja.
Po poteku najemnega razmerja je upravljalec pokopa-

lišča dolžan pozvati najemnika, da obnovi najemno pogod-
bo. Če najemnik ne sklene najemne pogodbe se grob sma-
tra kot opuščen.

19. člen
Upravljalec pokopališča razveljavi sklenjeno pogodbo v

naslednjih primerih:
– če najemnik po predhodnem opozorilu ne poravna

najemnine za preteklo leto,
– če najemnik ne vzdržuje redno groba kljub pisnemu

opozorilu,
– če najemnik ne uredi groba v skladu z ureditvenim

načrtom pokopališča,
– ob opustitvi pokopališča.
Neredno vzdrževan je grob takrat, kadar nagrobnik

ogroža varnost ljudi oziroma je grob tako zanemarjen, da
kvari estetski videz pokopališča.

20. člen
Po razveljavitvi najemne pogodbe se smatra grobni

prostor kot opuščen grob do konca mirovalne dobe, na kar
se prekoplje in odda drugemu najemniku.

Najemnik grobnega prostora mora odstraniti opremo
groba v 15 dneh po poteku ali razveljavitvi najemne pogod-
be. Kolikor ne odstrani opreme v določenem roku jo po
predhodnem opozorilu, odstrani upravljalec pokopališča na
stroške najemnika.

21. člen
Najemna pogodba se sklene, če se zainteresirani ob-

veže zgraditi oziroma urediti grob v roku enega leta od dneva
pokopa, ga redno vzdrževati in plačevati najemnino in pris-
pevke za stroške vzdrževanja pokopališča in pokopaliških
objektov.

22. člen
Grobovi na pokopališču se urejajo v skladu z ureditve-

nim načrtom pokopališča, ki ga izdela upravljalec pokopa-
lišča.

IV. VZDRŽEVANJE REDA IN MIRU NA POKOPALIŠČU

23. člen
Pokopališke poti, zgradbe, ograje, drevesa in druge

pokopališke objekte mora redno vzdrževati upravljalec po-
kopališča.

24. člen
Vstop na pokopališče je dovoljen vsak dan med 5. in

21. uro.

25. člen
Obiskovalci pokopališča ali mrliške vežice so dolžni

opustiti vse, kar žali pieteto do umrlih.
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Na pokopališču in v mrliški vežici je predvsem prepove-
dano:

– vsaka uporaba odprtega ognja,
– nedostojno vedenje, vpitje, kričanje, glasno smeja-

nje, stopanje in hoja po grobovih in grobnicah,
– odlaganje smeti in odpadkov izven prostora, ki je za

to določen,
– onesnaževanje pokopališkega prostora in vežice,
– vodenje živali na pokopališče in v vežico,
– vožnja z dvokolesi in motornimi vozili ali njih shranje-

vanje na pokopališču,
– poškodovanje grobov, grobnic in obeležij, vežice,

dreves, naprav in predmetov na pokopališču,
– odtujevanje predmetov iz tujih grobov,
– petje in glasba sta na pokopališču dovoljena samo

ob pogrebnih obredih in komemoracijah.

26. člen
Uresničevanje tega odloka nadzoruje Občinska uprava

občine Divača.

V. KAZENSKA DOLOČBA

27. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 do 30.000 SIT se kaznu-

je za prekršek občan, ki ravna v nasprotju z določbami
23. člena.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

28. člen
Pokopališko in pogrebno dejavnost kot gospodarsko

javno službo v skladu s tem odlokom je potrebno začeti
izvajati najkasneje v 6 mesecih od začetka veljavnosti tega
odloka. Že sklenjene pogodbe o upravljanju pokopališč, ki
so jih sklepale krajevne skupnosti veljajo do ureditve uprav-
ljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti kot gospodarske
javne službe.

29. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka, preneha za Občino

Divača veljati odlok o pokopališkem redu za pokopališča na
območju Občine Sežana (Uradne objave PN, št. 1/86).

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

nem listu RS.

Št. 44/17
Divača, dne 1. decembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Divača
Drago Škamperle l. r.

4462. Sklep o začasnem financiranju javne porabe
Občine Divača od 1. 1. 1999 do 31. 3. 1999

Na podlagi 148. člena ustave Republike Slovenije,
17. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list
RS, št. 48/90, 34/91, 30/92, 7/93), ter na podlagi pete-
ga odstavka 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni

list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US in
Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US 63/95
– obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US,
26/97, 70/97 in 10/98) in 16. člena statuta Občine Diva-
ča (Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Diva-
ča na 44. redni seji dne 1. 12. 1998 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe Občine

Divača od 1. 1. 1999 do 31. 3. 1999

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Divača za leto 1999,

se financiranje javne porabe v Občini Divača začasno nada-
ljuje na podlagi proračuna Občine Divača v letu 1998.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se sme mesečno

porabiti toliko sredstev, kolikor jih je bilo povprečno porab-
ljenih v istih dobah po proračunu za leto 1998, razen
sredstev za naloge, opredeljene z zakonskimi predpisi in-
vesticije.

Sredstva za naloge, opredeljene z zakonskimi predpisi
se uporabljajo v višini, določeni z zakonom.

V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje
izvajanje investicij, ki so sprejete v proračunu za leto 1998
in začete v letu 1998.

3. člen
Prihodki in odhodki v času začasnega financiranja so

sestavni del proračuna Občine Divača v letu 1999.

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

nem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1999 dalje do
sprejema proračuna za leto 1999.

Št. 44/15
Divača, dne 1. decembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Divača
Drago Škamperle l. r.

DOBREPOLJE

4463. Sklep o začasnem financiranju javne porabe
Občine Dobrepolje za leto 1999

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, št.
45/94 – odl. US, št. 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95
– odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96, 44/96 – odl. US,
26/97, 70/97, 10/98 in 68/98 – odl. US) in 18. člena
statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 26/95) je
Občinski svet občine Dobrepolje na 1. seji dne 9. 12. 1998
sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe Občine

Dobrepolje za leto 1999
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1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Dobrepolje za leto 1999

se javna poraba Občine Dobrepolje začasno financira po
proračunu za leto 1998.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se uporabljajo sreds-

tva v višini povprečnih mesečnih dvanajstin po proračunu za
leto 1998.

3. člen
Prihodki in njihova razporeditev po tem sklepu so se-

stavni del proračuna Občine Dobrepolje za leto 1998.

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

nem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1999 dalje.

Št. 40302-2/98
Dobrepolje, dne 9. decembra 1998.

Župan
Občine Dobrepolje
Anton Jakopič l. r.

4464. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega
načrta za stanovanjsko območje Predstruge

Na podlagi 46. člena zakona o urejanju prostora (Urad-
ni list SRS, št. 18/48 in 15/89), 2. in 6. člena zakona o
urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št.
48/90) in na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
57/85, in 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90) ter 16. in
90. člena statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št.
26/95) je Občinski svet občine Dobrepolje na 1. seji dne
9. 12. 1998 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta

za stanovanjsko območje Predstruge

1. člen
Javno se razgrne osnutek zazidalnega načrta za stano-

vanjsko območje Predstruge, ki ga je izdelala Fakulteta za
arhitekturo v Ljubljani, v novembru 1998.

2. člen
Osnutek zazidalnega načrta bo javno razgrnjen v pro-

storih Občine Dobrepolje, Videm 35.
Razgrnitev bo trajala 30 dni in se začne 3 dni po objavi

v Uradnem listu RS.

3. člen
Pripombe in predloge k osnutku zazidalnega načrta za

stanovanjsko območje Predstruge lahko zainteresirane prav-
ne in fizične osebe podajo v času javne razgrnitve, pisno na
sedež Občine Dobrepolje.

V času javne razgrnitve bo na sedežu občine organizi-
rana javna razprava, ki bo dne 19. 1. 1999 ob 18. uri.

4. člen
Ta sklep začne veljati z objavo v Uradnem listu RS.

Št. 35005-1/98
Dobrepolje, dne 9. decembra 1998.

Župan
Občine Dobrepolje
Anton Jakopič l. r.

4465. Sklep o uvedbi posebnega samoprispevka za
financiranje modernizacije lokalnih in krajevnih
cest na področju Občine Dobrepolje

Na podlagi 8. člena zakona o referendumih in drugih
oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77,
18/88 in 8/90), 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85) in 16. člena statuta Občine Dobrepolje
je Občinski svet občine Dobrepolje na 18. seji dne 11. 4.
1996 sprejel

S K L E P
o uvedbi posebnega samoprispevka

za financiranje modernizacije lokalnih
in krajevnih cest na področju Občine Dobrepolje

1. člen
Uvede se posebni samoprispevek v denarju na območ-

ju Občine Dobrepolje

2. člen
Posebni samoprispevek v denarju se predpisuje za

modernizacijo krajevnih cest v vaseh: Cesta, Kompolje, Ma-
la vas, Podgorica, Ponikve, Podtabor in Rapljevo.

3. člen
Posebni samoprispevek lahko zavezanci poravnajo do

31. 12. 1998

4. člen
Posebni samoprispevek bodo plačala posamezna go-

spodinjstva in posamezniki, ki so v 6. členu tega sklepa
poimensko nevedeni.

5. člen
Posamezno gospodinjstvo in posameznik plača poseb-

ni samoprispevek v višini, ki je navedena v 6. členu tega
sklepa in je bil dogovorjen med udeleženci zborov občanov
posamezne vaške skupnosti.

6. člen
Posebni samoprispevek plačajo občani, ki so navedeni

v naslednjem seznamu:

Zap. Priimek in ime Bivališče Obveznost v SIT
št.

1. Adamič Anton Ponikve 79/A 94.220
2. Babič Anton Potiskavec 7 92.000
3. Bambič Metod Cesta 30 22.000
4. Baštjančič Jože Cesta 36 12.000
5. Benašek Zlatko Ponikve 79/B 23.555
6. Boštjančič Anton Cesta 71 22.000
7. Brundula Dušan Cesta 66 22.000
8. Brodnik Jože Ponikve 81 95.000
9. Cimerman Anton Mala vas 7 45.000
10. Cimprič Milan Veliki vrh pri Šmarju 14 22.000
11. Dernulc Anton Kompolje 86 94.080
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Zap. Priimek in ime Bivališče Obveznost v SIT
št.

12. Drobnič Janez Cesta 59/C 22.000
13. Drobnič Jože Cesta 3 12.000
14. Drobnič Alojzij Cesta 59/B 22.000
15. Erjavec Alojzija Potiskavec 11 92.000
16. Flajšoker Jana Ilirska 6, Ljubljana 47.205
17. Francelj Darinka Ponikve 79 47.110
18. Gačnik Alojzij Cesta 63 12.000
19. Glač Jože Cesta 40/A 22.000
20. Glač Franci Cesta 45 22.000
21. Glač Robert Cesta 45 11.000
22. Godec Stane Cesta 28 35.000
23. Godec Franc Cesta 26 22.000
24. Grandovec Anton Cesta 15 11.000
25. Grandovec Ivan Cesta 24 22.000
26. Grm Jože Ane Ziherlove 6 22.000
27. Hegler Janez Potiskavec 8 92.000
28. Hren Ivanka Ponikve 84  9.400
29. Hren Zalka Tbilisijska 38, Ljubljana 15.000
30. Jamnik Alojz, Alojzija Podgorica 5 50.000
31. Jerič Slavka Cesta 46 22.000
32. Kaplan Anton Podgorica 7 50.000
33. Kastelic Anton Cesta 62 10.000
34. Kastelic Janez Cesta 34 35.000
35. Kastelic Ana Mala vas 8 45.000
36. Kralj Marjan Lovska 10, Ljubljana 22.000
37. Kralj Anton Mala vas 22 20.000
38. Klinc Janez Cesta 39 10.000
39. Klinc Jože Cesta 37 22.000
40. Klinc Franc Cesta 55/A 12.000
41. Klinc Stane Cesta 33 10.000
42. Kočevar Joža Ponikve 84  9.400
43. Kočevar Marija Ponikve 84  9.422
44. Kovačič Jože Ponikve 77 90.000
45. Kuzmin Nevenka Ponikve 84  9.400
46. Kužnik Ciril Glasselljeva 10 12.000
47. Marolt Jože Cesta 2 10.000
48. Meglen Marko Potiskavec 5 92.000
49. Meglen Stanislav Potiskavec 6 92.000
50. Meglen Marjan Potiskavec 1 92.000
51. Meglen Alojz Potiskavec 2 92.000
52. Meglen Ignac Potiskavec 14 92.000
53. Mestek Lenčka Gotska 12, Ljubljana 15.000
54. Miklič Tomislav Zvezda 20, Ljubljana 18.500
55. Mlinarič Marija Ponikve 79 45.000
56. Mohar Jože Cesta 20 10.000
57. Nose Franc Potiskavec 4 92.000
58. Nose Štefan Cesta 42 22.000
59. Novak Stanko Potiskavec 6/A 92.000
60. Nučič Anton Cesta 4 12.000
61. Omahen Roman Cesta 35 12.000
62. Papež Štefan Potiskavec 10 92.000
63. Pavli Borut Glavarjeva ul. 49 32.400
64 Petrušen Miro Cesta 50 22.000
65. Poreber Marija Ponikve 84  9.400
66. Pugelj Jože Potiskavec 9 92.000
67. Pugelj Jelka Potiskavec 3 92.000
68. Pugelj Cene Ul. Koroškega bat. 5,

Ljubljana 47.500
69. Rozman Slavko Ponikve 79/B 23.555
70. Rus Ignac Podtabor 33.000
71. Rus Jože Rapljevo 16 65.100
72. Steklasa Anton Videm 41/C 22.000
73. Strnad Milan Cesta 4/B 12.000
74. Strnad Janez Cesta 7 22.000
75. Strnad Tone Cesta 9 22.000
76. Strnad Jože Cesta 32 35.000
77. Strnad Franci Cesta 54 50.000
78. Strnad Dušan Cesta 48 46.250
79. Štih Franc Videm 61/B 12.000
80. Težak Meta Pokljukarjeva 4, Ljubljana 25.000
81. Turk Vinko Ponikve 84  9.400
82. Vehovar Mira Ponikve 79/B 23.555

Zap. Priimek in ime Bivališče Obveznost v SIT
št.

83. Vidmar Maks Partizanska 29, Grosuplje 47.500
84. Zabukovec Ignacij Cesta 53 18.500
85. Zabukovec Slavko Cesta 54/A 50.000
86. Zabukovec Janez Cesta 54/B 46.250
87. Zabukovec Zvonimir Cesta 56 22.000
88. Zabukovec Zdravko Cesta 60 10.000
89. Zupančič Anton Cesta 51 18.500
90. Zupančič Anton Cesta 38 37.000
91. Zupančič Anton Podgorica 6 50.000
92. Žgajnar Aleš Cesta 47 22.000
93. Žnidaršič Marija Cesta 12 11.000

7. člen
Plačani zneski posebnega samoprispevka se odštejejo

od osnove za dohodnino (9. člen zakona o dohodnini, Urad-
ni list RS, št. 71/93).

8. člen
S sredstvi posebnega samoprispevka upravlja Občina

Dobrepolje.

9. člen
S posebnim samoprispevkom zbrana sredstva so stro-

go namenska in se uporabljajo za namene iz 2. člena tega
sklepa.

10. člen
Posamezni vaški odbori in Občina Dobrepolje, ki so

odgovorni za zbiranje denarja in izvajanje del, so dolžni po
zaključku del poročati na zboru občanov posamezne vasi o
uporabi sredstev, zbranih s posebnim samoprispevkom.

11. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS, in velja od dneva

objave.

Št. 42001-1/98
Dobrepolje, dne 8. decembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Dobrepolje

Brane Brodnik, dipl. inž. l. r.

4466. Poročilo o izidu glasovanja na zborih občanov
za uvedbo posebnega samoprispevka za vasi:
Cesta, Kompolje, Mala vas, Podgora, Podgorica,
Ponikve, Podtabor in Rapljevo

P O R O Č I L O
o izidu glasovanja na zborih občanov za uvedbo

posebnega samoprispevka za vasi: Cesta,
Kompolje, Mala vas, Podgora, Podgorica,

Ponikve, Podtabor in Rapljevo

Zbori občanov za uvedbo posebnega samoprispevka
so bili izvedeni v vaških skupnostih: Cesta, Kompolje, Mala
vas, Podgora, Podgorica, Ponikve, Podtabor in Rapljevo.
Ugotovljeni so bili naslednji rezultati:

1. na zbore občanov je bilo vabljanih 106 upravičen-
cev;
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2. na zborih občanov je glasovalo 78 upravičencev;
3. ZA uvedbo posebnega samoprispevka je glasovalo

71 upravičencev;
4. PROTI uvedbi posebnega samoprispevka je glaso-

valo 7 upravičencev;
5. zborov občanov se ni udeležilo 28 upravičencev;
6. ugotavlja se, da je bil predlog za uvedbo posebnega

samoprispeveka na zborih občanov sprejet.

Dobrepolje, dne 8. decembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Dobrepolje

Brane Brodnik, dipl. inž. l. r.

DOBROVA–HORJUL–POLHOV GRADEC

4467. Odlok o razglasitvi kmečkih hiš Polhov Gradec
33 in Polhov Gradec 17 za kulturni spomenik

Na podlagi 18. člena zakona o naravni in kulturni de-
diščini (Uradni list SRS, št. 1/81), 21. člena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94,
57/94, 14/95, 20/95, in 9/96) in 17. člena statuta Obči-
ne Dobrova–Horjul–Polhov Gradec (Uradni list RS, št.
42/95) ter na podlagi Ljubljanskega regionalnega zavoda za
varstvo naravne in kulturne dediščine je Občinski svet obči-
ne Dobrova–Horjul–Polhov Gradec na seji dne 10. 12.
1998 sprejel

O D L O K
o razglasitvi kmečkih hiš Polhov Gradec 33
in Polhov Gradec 17 za kulturni spomenik

1. člen
S tem odlokom se razglašata kmečki hiši Polhov Gra-

dec 33 z imenom »Ošteterjeva hiša« (EŠD 555) in Polhov
Gradec 17 »Severjeva« oziroma »Jutrškova hiša« (EŠD
9914) z ožjim območjem varovanja za kulturni spomenik z
značilnimi umetnostno-zgodovinskimi, arhitekturnimi in et-
nološkimi lastnostmi.

2. člen
1. »Ošteterjeva hiša«, Polhov Gradec 33
Poznogotska, zidana, nadstropna stavba, šeststranega

notranjskega tlorisa stoji v starem jedru Polhovega Gradca.
Zaradi številnih ohranjenih arhitekturnih elementov lahko sle-
dimo stavbni zgodovini vse od 16. stoletja. Domače ime »pri
Ošteterju« je ohranjeno iz časov, ko naj bi tu po ustnem
izročilu prebival grajski oskrbnik (Ošteter iz nemščine Hof-
statter).

2. Polhov Gradec 17, »Severjeva« ali »Jutrškova« hiša
Poznobaročna, vrhhlevna hiša je predstavnik skromne

kmečke arhitekture. Zaradi svoje značilne regionalne stavb-
ne podobe in izjemne lege izven strnjenega starega jedra
soustvarja značilno podobo Polhovega Gradca.

3. člen
Meja varovanega območja »Ošteterjeve hiše« je parc.

št. 13 k.o. Polhov Gradec.
Meja varovanega območja hiše Polhov Gradec 17 ob-

segajo naslednje parc. št. 83, 175, 177/4, 177/5 in del
parc. št. 177/6, vse k.o. Polhov Gradec.

4. člen
Sestavni del tega odloka je grafični prikaz varovanega

območja, vrisan na katastrskem načrtu v merilu 1:2880.

5. člen
Varstveni režimi
Za obe stavbi, Polhov Gradec 33 in Polhov Gradec 17,

velja varstveni režim za arhitekturne spomenike, ki varuje
kulturne, zgodovinske in estetske vrednote, kar pomeni stal-
no redno vzdrževanje še ohranjenih ter sanacijo in po potre-
bi rekonstrukcijo ogroženih in propadajočih prvin.

6. člen
Strokovne naloge v zvezi z varstvom spomenikov oprav-

lja Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne
dediščine, ki daje tudi smernice oziroma določa pogoje za
vse posege na spomenikih oziroma v prostoru območja
spomenikov.

7. člen
Spomenika morata biti pod določenimi pogoji dostop-

na širši javnosti.

8. člen
Občinski upravni organi in inšpekcijski organi morajo

preprečevati posege, s katerimi bi se utegnile spremeniti v
tem odloku opredeljene lastnosti spomenikov. Za posege,
ki niso v skladu z varstvenim režimom in s presojo strokovne
službe ter spreminjajo lastnosti spomenikov, je povzročitelj
odgovoren po zakonu.

9. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja inšpekcij-

ska služba.

10. člen
V skladu z drugim odstavkom 24. člena zakona o na-

ravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81) se
razglašena spomenika označi na način, kot ga predpisuje
pravilnik o obliki in namestitvi oznak spomenikov in znameni-
tosti (Uradni list SRS, št. 33/85).

11. člen
Občinski upravni organ, pristojen za premoženjsko

pravne zadeve, poda predlog za vpis spomenikov v zemljiš-
ko knjigo po parcelnih številkah z lastniki oziroma imetniki
pravice upravljanja v skladu s 4. členom tega odloka.

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

listu RS.

Št. 66-1660/98
Dobrova, dne 11. decembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Dobrova–Horjul–Polhov Gradec
Anton Gerjolj l. r.
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4468. Odlok o začasni razglasitvi kmečke hiše
Šentjošt nad Horjulom št. 9 »Možinetove hiše«
za kulturni spomenik

Na podlagi 18. člena zakona o naravni in kulturni de-
diščini (Uradni list SRS, št. 1/81), 21. člena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94,
57/94, 14/95, 20/95, in 9/96) in 17. člena statuta Obči-
ne Dobrova–Horjul–Polhov Gradec (Uradni list RS, št.
42/95) ter na podlagi Ljubljanskega regionalnega zavoda za
varstvo naravne in kulturne dediščine je Občinski svet obči-
ne Dobrova–Horjul–Polhov Gradec na seji dne 10. 12.
1998 sprejel

O D L O K
o začasni razglasitvi kmečke hiše Šentjošt

nad Horjulom št. 9 »Možinetove hiše«
za kulturni spomenik

1. člen
Z namenom, da se ohranijo zgodovinske, kulturne in

estetske vrednosti ter zagotovi nadaljnji obstoj se kmečka
hiša Šentjošt nad Horjulom št. 9 »Možinetova hiša« (EŠD
9916) začasno razglasi za kulturni spomenik z lastnostmi
etnološkega spomenika.

2. člen
Kmečka hiša Šentjošt nad Horjulom 9 je regijsko zna-

čilna enonadstropna zidana hiša s tradicionalno tlorisno za-
snovo. Kamnita portala nosita letnici 1842 in 1894, na hiši
so še ostanki zidne poslikave.

3. člen
Hiša stoji na parc. št. 33/8 k.o. Šentjošt. Poleg te

parc. št. obsega meja varovanega območja še brežino za
hišo na parc. št. 30/8, 33/11 in 33/12 vse k.o. Šentjošt.

4. člen
Varstveni režimi
Za hišo, Šentjošt nad Horjulom 9, velja varstveni režim

za arhitekturne spomenike, ki varuje kulturne, zgodovinske
in estetske vrednote, kar pomeni stalno redno vzdrževanje
še ohranjenih ter sanacijo in po potrebi rekonstrukcijo ogro-
ženih in pripadajočih spominskih prvin. Po predhodni preso-
ji pristojne organizacije za varstvo naravne in kulturne dediš-
čine so dopustni posegi adaptacij v smislu funkcionalne
prilagoditve objekta.

Neposredno okolico objekta znotraj varovanega ob-
močja je potrebno primerno urediti in jo nameniti funkciji ter
zanjo izdelati projekt zunanje ureditve. Ohranja se nepozida-
nost brežine nad objektom.

5. člen
Strokovne naloge v zvezi z varstvom spomenika oprav-

lja Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne
dediščine, ki daje tudi smernice oziroma določa pogoje za
vse posege v območju spomenika.

6. člen
Spomenik mora biti pod določenimi pogoji dostopen

strokovnemu preučevanju in širši javnosti.

7. člen
Občinski upravni organi in inšpekcijski organi morajo

preprečevati posege, s katerimi bi se utegnile spremeniti v
tem odloku opredeljene lastnosti spomenika. Za posege, ki

niso v skladu z varstvenim režimom in s presojo strokovne
službe ter spreminjajo lastnosti spomenika, je povzročitelj
odgovoren po zakonu.

8. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja inšpekcij-

ska služba.

9. člen
Občinski upravni organ, pristojen za premoženjsko

pravne zadeve, poda predlog za vpis spomenika v zemljiško
knjigo po parcelnih številkah z lastniki oziroma imetniki pra-
vice upravljanja v skladu s 4. členom tega odloka.

10. člen
Sestavni del tega odloka je izpisek iz preglednega kata-

strskega načrta v merilu 1:2880 z vrisanimi mejami varova-
nega območja.

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

listu RS in velja za obdobje 12 mesecev.

Št. 66-1661/98
Dobrova, dne 11. decembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Dobrova–Horjul–Polhov Gradec
Anton Gerjolj l. r.

4469. Sklep o določitvi cen programov v vrtcih na
območju občine

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96) in 17. člena statuta Občine Dobrova-Horjul-
Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 42/95) je Občinski svet
občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec na 34. redni seji,
dne 10. 12. 1998 sprejel

S K L E P
o določitvi cen programov v vrtcih na območju

občine

I
Cene vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na območ-

ju občine znašajo mesečno na otroka (zneski v SIT):
1. Oddelki starostne skupine od 1 do 3 let 52.623
2. Oddelki starostne skupine od 1 do

3 let do 4 ure z malico 23.680
3. Oddelki starostne skupine od 1 do

3 let do 4 ure z malico in kosilom 31.574
4. Oddelek starostne skupine nad

3 do 7 let 43.402
5. Oddelek starostne skupine nad

3 do 7 let do 4 ure z malico in kosilom 26.041
6. Oddelek starostne skupine nad

3 do 7 let do 4 ure z malico 19.530

II
Stroški živil znašajo 296 SIT na dan oziroma 6.510 SIT

mesečno.



Stran 7458 / Št. 86 / 18. 12. 1998 Uradni list Republike Slovenije

III
V primeru predhodno napovedane odsotnosti otroka,

se za vsak dan odsotnosti plačilo staršev zniža za stroške
živil.

IV
Višino plačila staršev se določi na podlagi pravilnika o

plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št.
44/96).

Starši pravico do znižanega plačila uveljavljajo z vlogo
pri pristojnem občinskem organu.

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

nem listu RS, uporablja pa se s prvim dnem meseca, ki sledi
mesecu objave.

Št. 64-01-2646/98
Dobrova, dne 11. decembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec
Anton Gerjolj l. r.

GORIŠNICA

4470. Odlok o spremembah odloka o proračunu
Občine Gorišnica za leto 1998

V skladu z zakonom o financiranju občin (Uradni list
RS, št. 80/94 in Uradni list RS, št. 56/98) in na podlagi
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) in odloka o prora-
čunu Občine Gorišnica za leto 1998, je Občinski svet obči-
ne Gorišnica na 45. redni seji, ki je bila dne 4. 12. 1998
sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine

Gorišnica za leto 1998

1. člen
Spremeni se 2. člen odloka o proračunu Občine Gori-

šnica za leto 1998 (Uradni list RS, št. 28/98), tako da glasi:
»Proračun Občine Gorišnica za leto 1998 obsega pri-

hodke v višini 570,392.019 SIT in odhodke v višini
570,392.019 SIT.«

2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejetja občinskega

sveta, objavi se v Uradnem listu RS.

Št. 002-03-17/98
Gorišnica, dne 7. decembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Gorišnica

Stanislav Vojsk l. r.

GORNJI PETROVCI

4471. Poročilo o volilnih izidih glasovanja za župana
Občine Gornji Petrovci

P O R O Č I L O
o volilnih izidih glasovanja za župana Občine

Gornji Petrovci

I
Na rednih volitvah za župana Občine Gornji Petrovci

dne 22. novembra 1998 so bili doseženi naslednji volilni
izidi:

1. kandidat za župana Franc Šlihthuber iz Stanjevec
96 je dobil 1.399 glasov ali 86,51%,

2. kandidat za župana Vladimir Hozjan iz Šulinec 87/a
je dobil 161 glasov ali 9,95%,

3. kandidat za župana Karel Nemec iz Šulinec 2 je
dobil 50 glasov ali 3,09%.

Neveljavnih glasov je bilo 7.

II
Za župana Občine Gornji Petrovci je bil izvoljen Franc

Šlihthuber iz Stanjevec 96.

Št. 4069/98
Gornji Petrovci, dne 23. novembra 1998.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Gornji Petrovci
Martin Vinčec, dipl. prav. l. r.

4472. Poročilo o volilnih izidih glasovanja za člane
Sveta občine Gornji Petrovci na volitvah

P O R O Č I L O
o volilnih izidih glasovanja za člane Sveta občine

Gornji Petrovci na volitvah

Na rednih volitvah za člane Občinskega sveta občine
Gornji Petrovci, dne 22. novembra 1998 so bili doseženi
naslednji volilni izidi:

A) Volilna enota št. 1
– Socialdemokratska stranka Slovenije je dobila 182

glasov ali 24,9%,
– Liberalna demokracija Slovenije je dobila 210 glasov

ali 28,7%,
– Demokratična stranka upokojencev je dobila 41 gla-

sov ali 5,6%,
– Združena lista socialnih demokratov je dobila 29 gla-

sov ali 4%,
– Slovenska ljudska stranka je dobila 269 glasov ali

36,8%.
Volilna komisija je ugotovila, da so bili po 15. in 16.

členu zakona o lokalnih volitvah v Svet občine Gornji Petrov-
ci izvoljeni naslednji kandidati:

1. Aleksander Ružič, Gornji Petrovci 20/b iz SDSS,
2. Aleksander Kerčmar, Gornji Petrovci 31/a iz SDSS,
3. Aleksander Bagar, Gornji Petrovci 56 iz LDS,
4. Zdenko Hari, Križevci 141 iz LDS,



Uradni list Republike Slovenije Št. 86 / 18. 12. 1998 / Stran 7459

5. Štefan Kardoš, Križevci 9 iz SLS,
6. Štefan Kuhar, Košarovci 26 iz SLS.
B) Volilna enota št. 2
– Slovenski krščanski demokrati so dobili 185 glasov

ali 22,3%,
– Združena lista socialnih demokratov je dobila 37 gla-

sov ali 4,5%,
– Lista neodvisnih kandidatov je dobila 145 glasov ali

17,4%,
– Socialdemokratska stranka Slovenije je dobila 111

glasov ali 13,4%,
– Liberalna demokracija Slovenije je dobila 128 glasov

ali 15,4%,
– Demokratična stranka upokojencev Slovenije 13 gla-

sov ali 1,6%,
– Slovenska ljudska stranka je dobila 212 glasov ali

25,5%.
Volilna komisija je ugotovila, da so bili po 15. in

16. členu zakona o lokalnih volitvah v Svet občine Gornji
Petrovci izvoljeni naslednji kandidati:

1. Ernest Škerlak, Šulinci 40 iz SKD,
2. Vladimir Hozjan, Šulinci 87/a iz liste neodvisnih kan-

didatov,
3. Stanko Lepoša, Lucova 10 iz SDSS,
4. Ernest Kerčmar, Adrijanci 23 iz LDS,
5. Drago Svetec, Ženavlje 23 iz SLS,
6. Ciril Kozar, Martinje 32 iz SLS,
7. Stanko Kozic, Stanjevci 103 iz SLS.
Podrobni podatki so navedeni v zapisniku in njegovih

prilogah.

Št. 4070/87
Gornji Petrovci, dne 23. novembra 1998.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Gornji Petrovci
Martin Vinčec, dipl. prav. l. r.

HRPELJE–KOZINA

4473. Odlok o turistični taksi v Občini Hrpelje–Kozina

Na podlagi 23. člena zakona o pospeševanju turizma
(Uradni list RS, št. 57/98) in 16. člena statuta Občine
Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 33/95) je Občinski svet
občine Hrpelje–Kozina, na 33. seji dne 16. 11. 1998
sprejel

O D L O K
o turistični taksi v Občini Hrpelje–Kozina

1. člen
S tem odlokom se določa višina turistične takse v Obči-

ni Hrpelje–Kozina, način poročanja in nadzor.

2. člen
Turistična taksa se določa v točkah v skladu z zakonom

o pospeševanju turizma.

3. člen
Za območje Občine Hrpelje–Kozina se določi turistič-

na taksa v višini 8 točk.
Znesek turistične takse se izračuna tako, da se število

točk pomnoži z vrednostjo točke.
Vrednost točke določa Vlada Republike Slovenije.

4. člen
Pravne osebe in podjetniki ter sobodajalci, kmetje in

društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje morajo pobi-
rati turistično takso hkrati s plačilom storitev za prenočeva-
nje, ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.

5. člen
Osebe iz 4. člena, ki sprejemajo goste na prenočeva-

nje so dolžne voditi ustrezno evidenco iz katere je razvidno
število prenočitev in znesek plačane takse. Pobrana turistič-
na taksa se nakazuje na poseben račun občine.

Pristojnemu davčnemu organu in Občini Hrpelje-Kozi-
na morajo do 25. v mesecu za pretekli mesec mesečno
predložiti poročilo o plačani turistični taksi.

Poročilo iz prejšnjega odstavka mora obsegati naslov
pravne ali fizične osebe, društva, nastanitvene zmogljivosti,
število prenočitev turistov, število prenočitev oseb, ki so
uveljavljale olajšave in oprostitve, število turistov, 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 TT-1, ki
je predpisan s tem odlokom in je sestavni del tega odloka.

6. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse

ter vodenjem evidenc opravlja pristojni davčni organ. Nad-
zor opravlja tudi pristojen organ občinske uprave v okviru
svojih pooblastil. Nadzor se opravi na podlagi oddanega
poročila o plačani turistični taksi.

Osebe iz prvega odstavka sedmega člena tega odloka
so dolžne izvajalcem nadzora ob zahtevi predložiti knjige na
vpogled.

7. člen
Kazenske določbe se uporabljajo tako, kot jih navaja

zakon o pospeševanju turizma.

8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

krajevni taksi v Občini Sežana (Uradne objave, št. 28/91).

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

listu RS.

Št. 303-98
Hrpelje, dne 16. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Hrpelje–Kozina
Karlo Kastelic l. r.
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KAMNIK

4474. Poročilo o izidu volitev župana Občine Kamnik

Občinska volilna komisija občine Kamnik je skladno s
85. in 90. členom zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS,
št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) na
podlagi zapisnika občinske volilne komisije, ki je ugotovila
izid glasovanja za volitve župana – drugi krog, ugotovila
rezultate glasovanja in daje

P O R O Č I L O
o izidu volitev župana Občine Kamnik

Na volitvah župana Občine Kamnik – drugi krog, ki so
bile dne 6. 12. 1998 je od 19.652 volilnih upravičencev, ki
so vpisani v volilne imenike skupaj glasovalo 9.511 volivcev.
Volilna udeležba je bila 48,40%. Neveljavnih glasovnic je
bilo 119. S potrdilom ni glasoval nihče. Kandidata za župa-
na Občine Kamnik sta dobila naslednje število glasov:

1. Anton Tone Smolnikar 6.079 glasov – 64,73% vseh
veljavnih glasovnic

2. Marjeta Humar 3.313 glasov – 35,27% vseh veljav-
nih glasovnic

Občinska volilna komisija ugotavlja, da je večino vseh
veljavnih glasov dobil kandidat Anton Tone Smolnikar.

Občinska volilna komisija ugotavlja, da je za župana
Občine Kamnik izvoljen Anton Tone Smolnikar.

Št. 00601-0006/98-31
Kamnik, dne 7. decembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Kamnik
Nina Kodra Balantič, dipl. prav. l. r.

Člani:
Mojca Koretič l. r.
Majda Kovačič l. r. – namestnica člana
Milan Windschnurer l. r. – namestnik člana

KOBARID

4475. Sklep o začasnem financiranju potreb iz
občinskega proračuna do sprejetja proračuna
za leto 1999

Na podlagi 9. in 16. člena statuta Občine Kobarid
(Uradni list RS, št. 43/95) in v skladu s 44. in 45. členom
zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) je
Občinski svet občine Kobarid na 48. redni seji dne 10. 12.
1998 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju potreb iz občinskega
proračuna do sprejetja proračuna za leto 1999

1. člen
Potrebe porabnikov sredstev občinskega proračuna se

do sprejetja občinskega proračuna za leto 1999 začasno
financirajo po tem sklepu.

Začasno financiranje se izvaja mesečno sorazmerno z
realizirano porabo sredstev proračuna za leto 1998 ter na
osnovi obveznosti, določenih z zakoni in na osnovi domicil-
nega načela.

2. člen
Uporabniki morajo izvrševati svoje naloge v okviru pro-

gramov, sprejetih za leto 1998 ter sredstev iz 1. člena tega
sklepa.

3. člen
Odhodki po tem sklepu so sestavni del proračuna Ob-

čine Kobarid za leto 1999 in se morajo izkazati v njegovem
zaključnem računu.

4. člen
Ta sklep se uporablja od 1. 1. 1999 in se objavi v

Uradnem listu RS.

Št. 40302-1/99
Kobarid, dne 10. decembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Kobarid
Pavel Sivec, dipl. inž. l. r.
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4476. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Kobarid za leto 1999

Na podlagi 22. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94, 45/97 in 67/97 – ustavna odločba ter
56/98), 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list
RS, št. 44/97) in 16. člena statuta Občine Kobarid (Uradni
list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Kobarid na
47. redni seji dne 24. 11. 1998 sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za izračun

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Kobarid za leto 1999

I
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča v Občini Kobarid za leto 1999 znaša
27,20 SIT.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in velja od 1. 1.

1999 dalje.

Št. 423-5/98
Kobarid, dne 24. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Kobarid
Pavel Sivec, dipl. inž. l. r.

KOČEVJE

4477. Odlok o turistični taksi v Občini Kočevje

Na podlagi določb zakona o pospeševanju turizma
(Uradni list RS, št. 57/98) in 16. člena statuta Občine
Kočevje (Uradni list RS, št. 39/95, 48/95 – popravek,
23/97, 65/98 in 77/98) je Občinski svet občine Kočevje
na 42. redni seji dne 26. 11. 1996 sprejel

O D L O K
o turistični taksi v Občini Kočevje

1. člen
S tem odlokom se določa višina turistične takse v Obči-

ni Kočevje, način poročanja in nadzor nad njenim izvaja-
njem.

2. člen
Turistična taksa je pavšalni znesek, ki ga plačuje turist

za vsak dan bivanja v kraju izven stalnega bivališča. Z njo
turist v registriranem prenočitvenem obratu poravna storitev
ali ugodnosti, ki jih je v kraju deležen brezplačno.

3. člen
Na območju Občine Kočevje se določa turistična taksa

v višini 10 točk. Višina turistične takse se izračuna tako, da
se točkovna vrednost pomnoži z vrednostjo točke. Trenutna
vrednost točke znaša 14 tolarjev. Vrednost točke usklajuje
enkrat letno Vlada Republike Slovenije, na podlagi gibanja
cen življenjskih potrebščin.

4. člen
1. Plačila turistične takse so oproščeni:
– otroci do 7. leta starosti,
– invalidne osebe na podlagi članske izkaznice,
– osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih

ali bolnicah,
– učenci, dijaki in študentje, udeleženci vzgojno-izo-

braževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organi-
zirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter
verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti,

– dijaki in študentje v dijaških oziroma študentskih do-
movih,

– 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.

2. Turistično takso v višini 50% plačujejo:
– osebe od 7. do 18. leta,
– 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.

5. člen
Pravne osebe, podjetniki posamezniki, sobodajalci,

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 morajo pobirati in odva-
jati turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če
mu ne zaračunajo plačila storitev za prenočevanje.

6. člen
Če je turist oproščen plačila celotne ali dela turistične

takse, mora biti vpisan razlog iz prve ali druge točke 4. člena
tega odloka v evidenci, ki jo predpiše minister, pristojen za
turizem.

7. člen
Osebe iz 5. člena tega odloka nakazujejo pobrano

turistično takso do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na
račun Občine Kočevje št. 51300-840-048-32062.

Osebe iz 5. člena tega odloka so v roku, ki ga določa
prejšnji odstavek, dolžne predložiti občini in pristojnemu
davčnemu organu mesečno poročilo, iz katerega mora biti
razvidno število prenočitev in znesek turistične takse.

8. člen
Osebe iz 5. 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
in vodenjem evidenc opravlja pristojni davčni organ. Nadzor
opravlja pristojen občinski organ oziroma komunalni inšpek-
tor, razen če zakon ne določa drugače.

9. člen
Zbrana sredstva turistične takse so prihodek proraču-

na Občine Kočevje in se razporejajo v skladu z zakonom o
pospeševanju turizma in letnim proračunom Občine Ko-
čevje.



Stran 7462 / Št. 86 / 18. 12. 1998 Uradni list Republike Slovenije

10. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznu-

jejo pravne osebe in najmanj s 30.000 tolarjev podjetniki
posamezniki, sobodajalci in kmetje ter društva, ki sprejema-
jo turiste na prenočevanje, za prekršek po prvi in drugi točki
4. člena tega odloka:

– če ne pobirajo turistične takse po prvi in drugi točki
4. člena tega odloka,

– če ne nakazujejo pobrane turistične takse v skladu z
določbo 7. člena tega odloka,

– če ne vodi evidenc v skladu z 8. členom tega odloka.
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se za prekr-

šek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe.

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

nem listu RS.

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

o višini krajevne takse v Občini Kočevje (Uradni list RS, št.
27/91).

Št. 417-3/98-136
Kočevje, dne 27. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kočevje
Alojz Košir l. r.

4478. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Zbora odposlancev, Kočevje

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 Občine Kočevje (Uradni list
RS, št. 39/95, 48/95 - popravek, 23/97, 65/98 in 77/98),
je Občinski svet občine Kočevje na 42. redni seji dne
26. 11. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o ustanovitvi javnega

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Zbora odposlancev, Kočevje

1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega

zavoda Osnovna šola Zbora odposlancev, Kočevje, se v
celoti spremeni dosedanji 9. člen, tako da se novo besedilo
glasi:

“9. člen
Osnovna šola Zbora odposlancev je ustanovljena za

izvajanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki
obsega: naselje Mahovnik in v naselju Kočevje naslednje
ulice: Bračičeva ulica, Cankarjeva ulica, Cesta na stadion,
Cesta na Trato, Dimnikarska pot, Grajska pot, Kajuhovo
naselje, Kekčeva ulica, Kidričeva ulica, Kolodvorska cesta,
Ljubljanska cesta, Novomeška cesta, Ob Mahovniški cesti,
Opekarska ulica, Podgorska ulica, Pri Unionu, Reška cesta

do vključno hišne številke 16a na desni strani ulice in št.
11a na levi strani ulice, Rožna ulica, Šeškova ulica, Tesar-
ska ulica, Tomšičeva cesta, Trata I do Trata XV, Trg svetega
Jerneja, Trg zbora odposlancev in Turjaško naselje.”

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

listu RS.

Št. 061-1/95-20
Kočevje, dne 27. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kočevje
Alojz Košir l. r.

4479. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Ob Rinži, Kočevje

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 Občine Kočevje (Uradni list
RS, št. 39/95, 48/95 - popravek, 23/97, 65/98 in 77/98),
je Občinski svet občine Kočevje na 41. redni seji dne
26. 11. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o ustanovitvi javnega

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Ob Rinži, Kočevje

1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega

zavoda Osnovna šola Ob Rinži, Kočevje (Uradni list RS, št.
2/97), se v celoti spremeni dosedanji 9. člen, tako da se
novo besedilo glasi:

“9. člen
Matična Osnovna šola Ob Rinži je ustanovljena za izva-

janje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki ob-
sega:

1. šolski okoliš centralne OŠ Ob Rinži:
v naselju Kočevje naslednje ulice: Bezgova pot, Boro-

va pot, Brestova pot, Brezova pot, Brinova pot, Bršljanova
pot, Cesta v Mestni log, Čopova ulica, Črnomeljska cesta,
Finžgarjeva ulica, Frankopanska ulica, Iztokova ulica, Koc-
ljeva ulica, Mestni log I do Mestni log V, Nabrežje, Prešerno-
va ulica, Reška cesta od hišne številke 16a dalje na desni
strani in od vključno hišne številke 13 dalje na levi strani
ulice, Roška cesta, Rozmanova ulica, Rudarsko naselje,
Rudnik, Samova ulica, Streliška ulica, Ulica heroja Marinc-
lja, Ulica Veronike Deseniške, Uskoška ulica; in v naselju
Dolga vas naslednje ulice: Cesta v log, Kočevska cesta do
vključno hišne številke 26 na desni strani in hišne številke
45 na levi strani ulice, Obrežje, Omerzova ulica, Prečna
ulica in Remihova ulica; ter

naselja: Cvišlerji, Hrib pri Koprivniku, Laze pri Oneku,
Mačkovec, Onek, Rajhenav, Staro Brezje in Šalka vas;
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2. šolski okoliš podružnice OŠ Livold:
naselja Črni Potok pri Kočevju, Dolga vas – samo

Kočevska cesta od vključno hišne številke 28 na desni
strani in hišne številke 47 na levi strani ceste in Gozdna
cesta, Kačji Potok, Knežja Lipa, Kočarji, Livold, Mozelj,
Podlesje, Rajndol, Spodnji Log, Suhi Potok, Svetli Potok in
Zajčje Polje;

3. šolski okoliš podružnične OŠ Kočevska Reka:
naselja Borovec pri Kočevski Reki, Dolnja Briga, Drež-

nik, Gornja Briga, Gotenica, Koče, Jesenov vrt, Kočevska
Reka, Kuhlarji, Mlaka pri Kočevski Reki, Morava, Novi Lazi,
Ograja, Preža, Primoži, Puc, Rogati Hrib, Sadni Hrib, Su-
hor, Škrilj, Šalcerji in Zdihovo.

Znotraj okoliša matične Osnovne šole Ob Rinži svet
šole določi podrobnejše razmejitve okolišev glede na orga-
nizacijo dela.”

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

listu RS.

Št. 061-1/95-20
Kočevje, dne 27. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kočevje
Alojz Košir l. r.

4480. Poročilo o izidu drugega kroga volitev župana

P O R O Č I L O
o izidu drugega kroga volitev župana

Občinska volilna komisija občine Kočevje je na seji
dne 8. 12. 1998 ugotovila:

I
a) V Občini Kočevje, ki je ena volilna enota, je vpisanih

v volilni imenik 12.927 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 12.927.
d) Skupno število volivcev, ki so glasovali je 7.158.

II
Rezultati glasovanja za župana:
a) Število oddanih glasovnic je 7.158,
b) Število neveljavnih glasovnic je 132,
c) Število veljavnih glasovnic je 7.026,
č) Kandidata sta dobila naslednje število in odstotek

glasov:

število glasov % glasov

1. Janko Veber 3.904 55,57
2. Alenka Gabrič 3.122 44,43%

d) Za župana Občine Kočevje je bil izvoljen Janko
Veber.

Št. 008-5/98-112
Kočevje, dne 8. decembra 1998.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Kočevje
Roman Poklač l. r.

KOMEN

4481. Poročilo o izidu volitev župana v Občini Komen,
drugi krog

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 v Občini Komen,

drugi krog

1. Drugi krog volitev župana v Občini Komen je bil
opravljen dne 6. decembra 1998. Pravico glasovanja je
imelo 2945 volivcev, glasovalo pa je 2144 volivcev, kar
znaša 72,80%. Vsi volilni upravičenci, ki so glasovali so
vpisani v volilni imenik. Predčasno je glasovalo 7 volivcev,
po pošti pa 10 volivcev.

2. Oddanih je bilo 2144 glasovnic, od katerih je bilo
2079 veljavnih, 65 pa neveljavnih.

3. Kandidata sta prejela naslednje število glasov:

Kandidat Št. glasov % glasov

1. Jožef Adamič 1009 48,53%
2. Uroš Slamič 1070 51,47%

Občinska volilna komisija je ugotovila, da je na podlagi
107. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št.
72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) za župana
Občine Komen izvoljen Uroš Slamič, roj. 13. 2. 1970,
Komen 18, Komen.

Št. 00607-01/98
Komen, dne 9. decembra 1998.

Predsednica
OVK Komen

Soraja Buda Marušič l. r.

KIDRIČEVO

4482. Poročilo o izidu volitev za župana v Občini
Kidričevo na lokalnih volitvah

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)
po ugotovljenem izidu glasovanja na lokalnih volitvah 22.
novembra 1998 je Občinska volilna komisija občine Kidri-
čevo, na seji dne 23. 11. 1998 sprejela

P O R O Č I L O
o izidu volitev za župana v Občini Kidričevo

na lokalnih volitvah
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I. VOLILNA UDELEŽBA

Na volitvah, dne 22. novembra 1998 je imelo pravico
glasovati 5373 volivcev, od tega jih je glasovalo 3487 voliv-
cev oziroma 64,90%.

Na predčasnih volitvah od 17. novembra do 19. no-
vembra 1998 je glasovalo 16 volivcev.

Po pošti je glasovalo 8 volivcev.

II. VOLILNI IZID VOLITEV ZA ŽUPANA

Na volitvah za župana je bilo oddanih 3486 glasovnic,
od tega jih je bilo 94 neveljavnih in 3392 veljavnih glasov-
nic.

Posamezni kandidati so prejeli naslednje število gla-
sov:

Kandidat  Št. glasov % glasov

1. Janko Baštevc  974 28,71
2. Vojteh Rajher  777 22,91
3. Alojz Šprah  1337 39,42
4. Zvonimir Holc  198  5,84
5. Franc Hvalec  106  3,13

Noben kandidat ni dobil večine glasov, zato se na
podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah, opravi drugi
krog volitev za župana. Drugi krog volitev med kanidatoma,
ki sta dobila v prvem krogu največ glasov, se opravi
6. decembra 1998. To sta:

1. Alojz Šprah; roj. 22. 6. 1943; stalno prebivališče:
Mihovce 55/a; poklic: gozdarski tehnik; delo, ki ga oprav-
lja: revirni gozdar;

2. Janko Baštevc; roj. 22. 2. 1953; stalno prebivali-
šče: Zg. Jablane 40; poklic: gimnazijski maturant; delo, ki
ga opravlja: referent za lokacijske in gradbene zadeve.

Št. 006-07/98

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Kidričevo
Matilda Klasinc l. r.

Člani:
Marjana Forbici l. r.
Jože Soršak l. r.
Ivan Kopušar l. r.

4483. Poročilo o izidu volitev za župana v Občini
Kidričevo na lokalnih volitvah

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)
po ugotovljenem izidu glasovanja na lokalnih volitvah
6. decembra 1998 je Občinska volilna komisija občine Ki-
dričevo, na seji dne 7. 12. 1998 sprejela

P O R O Č I L O
o izidu volitev za župana v Občini Kidričevo

na lokalnih volitvah

I. VOLILNA UDELEŽBA

Na volitvah, dne 6. decembra 1998 je imelo pravico
glasovati 5389 volivcev, od tega jih je glasovalo 2940 oziro-
ma 54,56%.

Na predčasnih volitvah od 1. decembra do 3. decem-
bra 1998 je glasovalo 11 volivcev.

Po pošti je glasovalo 6 volivcev.

II. VOLILNI IZID VOLITEV ZA ŽUPANA

Na volitvah za župana je bilo oddanih 2940 glasovnic,
od tega jih je bilo 45 neveljavnih in 2895 veljavnih glasov-
nic.

Posamezna kandidata sta prejela naslednje število
glasov:

Kandidat  Št. glasov % glasov

1. Alojz Šprah  1638 56,58
2. Janko Baštevc  1257 43,42

Občinska volilna komisija je skladno z določbami
107. člena zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za
župana izvoljen naslednji kandidat:

Alojz Šprah, roj. 22. 6. 1943; stalno prebivališče: Mi-
hovce 55/a; poklic: gozdarski tehnik; delo, ki ga opravlja:
revirni gozdar.

Št. 006-07/98

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Kidričevo
Matilda Klasinc l. r.

Člani:
Marjana Forbici l. r.
Jože Soršak l. r.
Ivan Kopušar l. r.

4484. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta
občine Kidričevo

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

Kidričevo

Občinska volilna komisija občine Kidričevo je na seji
dne 25. novembra 1998 ugotovila naslednji izid glasovanja
za volitve članov Občinskega sveta občine Kidričevo.

I
Posamezne liste kandidatov so skupno v Občini Kidri-

čevo dobile naslednje število glasov:

Glasov % gl. Št. Ime liste
872 26,8% 1. Slovenska ljudska stranka, SLS

89 2,7% 2. Slovenska nacionalna stranka, SNS
96 3,0% 3. Vrabič Samo

254 7,8% 4. Valentan Branko
702 21,6% 5. Liberalna demokracija Slovenije, LDS
465 14,3% 6. Socialdemokratska stranka Slovenije,

Socialdemokrati slovenije, SDS
363 11,2% 7. Združena lista socialnih demokratov,

Združena lista, ZSLD
166 5,1% 8. Zeleni Slovenije, Zeleni
214 6,6% 9. Slovenski krščanski demokrati, SKD

33 1,0% 10. Danilo Beranič
3254
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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 obeh volilnih enotah skupaj listam kandidatov direkt-
no podeljenih 10 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
kandidati:

volilna enota 1
volilni količnik 184.750000

Glasov % gl. MA % ost. Št. Ime liste

232 15,7%  1 25,6%  1. Slovenska ljudska stranka,
SLS

49  3,3% 0 26,5%  2. Slovenska nacionalna
stranka, SNS

96  6,5% 0 52,0%  3. Vrabič Samo
254 17,2%  1 37,5%  4. Valentan Branko
209 14,1%  1 13,1%  5. Liberalna demokracija

Slovenije, LDS
184 12,4%  0 99,6%  6. Socialdemokratska stranka

Slovenije, Socialdemokrati
Slovenije, SDS

272 18,4%  1 47,2%  7. Združena lista socialnih
demokratov, Združena
lista,
ZSLD

105  7,1%  0 56,8%  8. Zeleni Slovenije, Zeleni
77  5,2%  0 41,7%  9. Slovenski krščanski

demokrati, SKD
1478

volilna enota 2
volilni količnik 197.333333

Glasov % gl. MA % ost. Št. Ime liste

640 36,0%  3 24,3%  1. Slovenska ljudska stranka,
SLS

40  2,3%  0 20,3% 2. Slovenska nacionalna
stranka, SNS

493 27,8%  2 49,8% 5. Liberalna demokracija
Slovenije, LDS

281 15,8%  1 42,4%  6. Socialdemokratska stranka
Slovenije, Socialdemokrati
Slovenije, SDS

91  5,1%  0 46,1% 7. Združena lista socialnih
demokratov, Združena
lista, ZLSD

61  3,4%  0 30,9%  8. Zeleni Slovenije, Zeleni
137  7,7%  0 69,4% 9. Slovenski krščanski

demokrati, SKD
33  1,9%  0 16,7% 10. Danilo Beranič

1776

III
V skladu s 16. členom zakona o lokalnih volitvah se

preostalih 7 mandatov, ki niso bili razdeljeni v volilnih eno-
tah, razdeli na ravni občine na podlagi seštevkov glasov,
oddanih za istoimenske liste v obeh volilnih enotah.

Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimen-
ske liste v obeh volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 22
(d’Hondtov sistem), je zaporedje najvišjih 22 količnikov na-
slednje:

Z.št. Količnik Liste Ime liste

1. 872.00 1 Slovenska ljudska stranka, SLS
2. 702.00 5 Liberalna demokracija Slovenije, LDS
3. 465.00 6 Socialdemokratska stranka Slovenije,

Socialdemokrati Slovenije, SDS
4. 436.00 1 Slovenska ljudska stranka, SLS
5. 363.00 7 Združena lista socialnih demokratov,

Združena lista, ZLSD
6. 351.00 5 Liberalna demokracija Slovenije, LDS
7. 290.67 1 Slovenska ljudska stranka, SLS
8. 234.00 5 Liberalna demokracija Slovenije, LDS
9. 232.50 6 Socialdemokratska stranka Slovenije,

Socialdemokrati Slovenije, SDS
10. 218.00 1 Slovenska ljudska stranka, SLS
11. 214.00 9 Slovenski krščanski demokrati, SKD
12. 181.50 7 Združena lista socialnih demokratov,

Združena lista, ZLSD
13. 175.50 5 Liberalna demokracija Slovenije, LDS
14. 174.40 1 Slovenska ljudska stranka, SLS
15. 166.00 8 Zeleni slovenije, Zeleni
16. 155.00 6 Socialdemokratska stranka Slovenije,

Socialdemokrati Slovenije, SDS
17. 145.33 1 Slovenska ljudska stranka, SLS
18. 140.40 5 Liberalna demokracija Slovenije, LDS
19. 124.57 1 Slovenska ljudska stranka, SLS
20. 121.00 7 Združena lista socialnih demokratov,

Združena lista, ZLSD
21. 117.00 5 Liberalna demokracija Slovenije, LDS
22. 116.25 6 Socialdemokratska stranka Slovenije,

Socialdemokrati Slovenije, SDS

Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni
Občine Kidričevo dodeli toliko mandatov, kolikor znaša raz-
lika 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 listi v tisti volilni enoti, ki ima
največji 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)

6. Socialdemokratska stranka Slovenije
Socialdemokrati Slovenije, SDS  1 Zvonimir Holc, roj. 15. 2. 1959, naslov: Kungota pri Ptuju 13

9. Slovenski krščanski demokrati, SKD 2 Vinko Mlakar, roj. 16. 7. 1959, naslov: Lovrenc na Dr. polju 113/a
7. Združena lista socialnih demokratov,

Združena lista, ZLSD 1 Marta Pinterič, roj. 27. 7. 1949, naslov: Kidričevo, Vlahovičeva ul. 5
5. Liberalna demokracija Slovenije, LDS 2 Anton Babšek, roj. 21.12. 1952, naslov: Šikole 9
1. Slovenska ljudska stranka, SLS 1 Božidar Kopušar, roj. 24. 2. 1957, naslov: Apače 83
8. Zeleni Slovenije, Zeleni 1 Slavko Feguš, roj. 26. 7. 1957, naslov: Njiverce, Proletarska ul. 1
6. Socialdemokratska stranka Slovenije,

Socialdemokrati Slovenije, SDS 2 Janez Zafošnik, roj. 28. 11. 1952, naslov: Lovrenc na Dr. polju 121/b
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Člani Občinskega sveta občine Kidričevo, izvoljeni na
volitvah 22. novembra 1998, so:

Vol. Ime in priimek Ime liste
en.

1. Branko Valentan 4 Valentan Branko
1. Vojteh Rajher 7 Združena lista socialnih

demokratov, Združena lista, ZLSD
1. Vladimir Forbici 5 Liberalna demokracija Slovenije,

LDS
1. Franc Škrila 1 Slovenska ljudska stranka, SLS
1. Zvonimir Holc 6 Socialdemokratska stranka

Slovenije, SDS
1. Marta Pinterič 7 Združena lista socialnih

demokratov, Združena lista, ZLSD
1. Božidar Kopušar 1 Slovenska ljudska stranka, SLS
1. Slavko Feguš 8 Zeleni Slovenije, Zeleni
2. Milan Unuk 1 Slovenska ljudska stranka, SLS
2. Janko Baštevc 5 Liberalna demokracija Slovenije,

LDS
2. Dragan Koren 6 Socialdemokratska stranka

Slovenije, SDS
2. Alojzij Korošec 1 Slovenska ljudska stranka, SLS
2. Jožef Peršuh 5 Liberalna demokracija Slovenije,

LDS
2. Janez Čelofiga 1 Slovenska ljudska stranka, SLS
2. Vinko Mlakar 9 Slovenski krščanski demokrati,

SKD
2. Anton Babšek 5 Liberalna demokracija Slovenije,

LDS
2. Janez Zafošnik 6 Socialdemokratska stranka

Slovenije, SDS

Št. 006-07/98
Kidričevo, dne 25. novembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Kidričevo
Matilda Klasinc l. r.

Člani:
Marjana Forbici l. r.
Jože Soršak l. r.
Ivan Kopušar l. r.

KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU

4485. Poročilo o izidu volitev za župana in člane
Občinskega sveta občine Križevci pri Ljutomeru

P O R O Č I L O
o izidu volitev za župana in člane Občinskega

sveta občine Križevci pri Ljutomeru

Občinska volilna komisija občine Križevci pri Ljutomeru
je na seji dne 23. novembra 1998 ugotovila naslednji izid
glasovanja za volitve župana in člane Občinskega sveta
občine Križevci pri Ljutomeru.

I
V volilne imenike na območju občine je vpisanih 2798

volivcev.
Po volilnem imeniku je glasovalo 1821 volivcev. Po

pošti je glasovalo 7 volivcev. Vseh oddanih glasovnic je bilo
1821. Volilna udeležba v občini je bila 65,08%.

II
Za župana je glasovalo 1809 volivcev.
Neveljavnih glasovnic je bilo 41, veljavnih glasovnic je

bilo 1768.
Posamezni kandidati za župana so prejeli naslednje

število glasov:
Feliks Mavrič: 900 glasov ali 50,90%
Ozvald Tučič: 566 glasov ali 32,01%
Maksimiljan Sagaj: 302 glasov ali 17,08%.
Občinska volilna komisija je v skladu s 107. členom

ZLV ugotovila, da je za župana Občine Križevci pri Lju-
tomeru izvoljen Feliks Mavrič, rojen 21. 12. 1941, ki ga je
predlagala SLS – Slovenska ljudska stranka.

III
Posamezne liste kandidatov so skupno v Občini Križevci

pri Ljutomeru dobile naslednje število glasov:

Glasov % gl. Št. Ime liste
142 8,3 1 SOCIALDEMOKRATSKA

STRANKA SLOVENIJE - SDS
431 25,3 2 SLOVENSKA LJUDSKA

STRANKA - SLS
167 9,8 3 SLOVENSKI KRŠČANSKI

DEMOKRATI - SKD
150 8,8 4 DEMOKRATIČNA STRANKA

UPOKOJENCEV SLOVENIJE
- DESUS

431 25,3 5 LIBERALNA DEMOKRACIJA
SLOVENIJE - LDS

78 4,6 6 ZELENI SLOVENIJE
35 2,1 7 ZDRUŽENA LISTA SOCIALN-

IH DEMOKRATOV - ZLSD
53 3,1 8 ALBINA NOVAK IN SKUPINA

VOLIVCEV
102 6,0 9 SREČKO STANJKO IN

SKUPINA VOLIVCEV
41 2,4 10 VITOMIR JUREŠ IN SKUPINA

VOLIVCEV
71 4,2 11 MATJAŽ JEREBIC IN SKUPI-

NA VOLIVCEV
1701

IV
Na podlagi 15. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni

list RS, št. 72/93, 7/93 in 33/94) je bilo v obeh volilnih
enotah skupaj listam kandidatov direktno podeljeno 5 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
kandidati:
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volilna enota I: volilni količnik: 114.166667

Glasov % gl. MA %ost. Št. Ime liste
59 8,6 0 51,7 1 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE - SDS

180 26,3 1 57,7 2 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA - SLS
izvoljen je: ALOJZ JELEN, roj. 27. 8. 1933
naslov: Lukavci 2

73 10,7 0 63,9 3 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI - SKD
53 7,7 0 46,4 4 ALBINA NOVAK IN SKUPINA VOLIVCEV
44 6,4 0 38,5 5 DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

129 18,8 1 13,0 6 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - LDS
izvoljen je: ZVONKO MORAVEC, roj. 25. 3. 1961
naslov: Lukavci 68

102 14,9 0 89,3 7  SREČKO STANJKO IN SKUPINA VOLIVCEV
45 6,6 0 39,4 8 ZELENI SLOVENIJE

685 2

volilna enota II
volilni količnik: 145.142857

Glasov %gl. MA % ost. Št. Ime liste
302 29,7 2 8,1 1 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - LDS

izvoljena sta:
PAVEL ŠERC, roj. 30. 9. 1931
naslov: Križevci 52a
DANIJEL HORN, roj. 11. 7. 1952
naslov: Boreci 46a

83 8,2 0 57,2 2 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE
94 9,3, 0 64,8 3 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI - SKD

106 10,4 0 73,0 4 DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
41 4,0 0 28,2 5 VITOMIR JUREŠ IN SKUPINA VOLIVCEV
71 7,0 0 48,9 6 MATJAŽ JEREBIC IN SKUPINA VOLIVCEV
35 3,4 0 24,1 7 ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV - ZLSD

251 24,7 1 72,9 8 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA - SLS
izvoljen je: FELIKS MAVRIČ, roj. 21. 12. 1941
naslov: Križevci 52a

33 3,2 0 22,7 9 ZELENI SLOVENIJE
1016 3

V skladu s 16. členom zakona o lokalnih volitvah so preostalih 8 mandatov, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah razdeli
na ravni občine na podlagi seštevkov glasov, oddanih za istoimenske liste v obeh volilnih enotah.

Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske list obeh volilnih enotah,deljenih s števili od 1 do 18 (d’Hontov
sistem), je zaporedje najvišjih 18 količnikov naslednje:

Z. Količnik li Ime liste
št.
1 431,00 2 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA - SLS
2 431,00 5 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - LDS
3 215,00 2 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA - SLS
4 215,50 5 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - LDS
5 167,00 3 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI - SKD
6 150,00 4 DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE - DESUS
7 143,67 2 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA - SLS
8 143,67 5 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - LDS
9 142,00 1 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE - SDS
10 107,75 2 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA - SLS
11 107,75 5 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - LDS
12 86,20 2 SLOVENKSA LJUDSKA STRANKA - SLS
13 86,20 5 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - LDS
14 83,50 3 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI - SKD
15 78,00 6 ZELENI SLOVENIJE
16 75,00 4 DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLVENIJE - DESUS
17 71,83 2 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA - SLS
18 71,83 5 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - LDS
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Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni Občine Križevci pri Ljutomeru dodeli toliko mandatov, kolikor znaša
razlika 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:

Ime liste Volilna Izvoljen je:
enota (ime, priimek, roj., naslov)

5 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 1 FRANJO KAPUN, roj. 22. 2. 1965
naslov: Berkovci 24

5 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 1 LIDIJA KOROŠA, roj. 5. 10. 1954
naslov: Ključarovci 53b

2 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 1 JOŽE SLAVIČ, roj. 26. 2. 1964
naslov: Grabe 1

2 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 1 DANIJEL HERIC, roj. 19. 7. 1953
naslov: Kokoriči 5a

2 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 2 FELIKS MAVRIČ, roj. 21. 12. 1941
naslov: Križevci 52a

2 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 2 FRANC LUBI, roj. 28. 3. 1944
naslov: Bučečovci 2d

3 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI 2 MIRAN ROS, roj. 20. 2. 1971
naslov: Vučja vas 4

4 DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV 2 VEKOSLAV LOVRENČIČ, roj. 7. 6. 1932
naslov: Križevci 11c

1 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE 2 ALBERT ERHATIČ, roj. 5. 10. 1960
naslov: Boreci 19

Člani občinskega sveta občine Križevci pri Ljutomeru, izvoljeni na volitvah 22. novembra 1998 so:

Vol. Ime in priimek Ime liste
enota

1 ZVONKO MORAVEC 5 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - LDS
1 FRANJO KAPUN 5 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - LDS
1 LIDIJA KOROŠA 5 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - LDS
1 ALOJZ JELEN 2 SLOVENSKA LJUDSKA STRANA - SLS
1 JOŽE SLAVIČ 2 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA - SLS
1 DANIJEL HERIC 2 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA - SLS
2 PAVEL ŠERC 5 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - LDS
2 DANIJEL HORN 5 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - LDS
2 FELIKS MAVRIČ 2 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA - SLS
2 FRANC LUBI 2 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA - SLS
2 MIRAN ROS 3 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI - SKD
2 VEKOSLAV LOVRENČIČ 4 DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE - DESUS
2 ALBERT ERHATIČ 1 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE

Križevci, dne 23. novembra 1998.
Predsednica

OVK
Vlasta Osterc Kuhanec l. r.

KRŠKO

4486. Poročilo o izidu splošnih volitev župana Občine
Krško

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

Občinska volilna komisija je na seji 7. 12. 1998 na
podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju
izida glasovanja za župana Občine Krško na volitvah dne 6.
12. 1998 ugotovila:

I
1. Na volitvah dne 6. 12. 1998 je imelo pravico glaso-

vati 22.138 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 12.426 volivcev ali 56,13% od

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

II
Za volitve župana je bilo oddanih 12.426 glasovnic.
Ker so bile prazne, oziroma ni bilo moč ugotoviti volje

volivca, je bilo 166 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih glasovnic je bilo 12.260.
Kandidata sta dobila naslednje število glasov:
Danilo Siter 5022 glasov,
Franc Bogovič 7238 glasov.
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III
Občinska volilna komisija Krško je na podlagi prvega

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 župana Občine Krško izvoljen

Franc Bogovič, rojen 2. 2. 1963, Koprivnica 39, Ko-
privnica.

Št. 008-2/98
Krško, dne 7. decembra 1998.

Predsednik
Občinske volilne
komisije Krško

Janez Stariha l. r.

Člani:
Boštjan Škrlec l. r.
Anita Virant Tkalec l. r.
Anita Baznik l. r.
Jože Volčanjšek l. r.
Viljem Jurečič l. r.

4487.  Poročilo o izidu splošnih rednih volitev članov
svetov krajevnih skupnosti v Občini Krško

P O R O Č I L O
o izidu splošnih rednih volitev članov svetov

krajevnih skupnosti v Občini Krško

Občinska volilna komisija Krško na podlagi zapisnikov
o delu volilnih komisij KS pri ugotavljanju izida glasovanja za
člane svetov KS na volitvah 22. novembra 1998 ugotavlja,
da so bili v Občini Krško v svete KS izvoljeni:

I
V Svet KS Veliki Podlog
Volilna enota št. 1
1. Kržan Štefan, roj. 2. 12. 1953, Veliki Podlog 3,

Leskovec,
2. Nečemer Franc, roj. 25. 3. 1952, Veliki Podlog 64,

Leskovec,
3. Burja Stanislav, roj. 29. 10. 1951, Pristava pri Le-

skovcu 2, Leskovec.

Volilna enota št. 2
Urbanč Rafael, roj. 8. 4. 1948, Gorica 20, Leskovec.

Volilna enota št. 3
Gorenc Stanko, roj. 14. 2. 1964. Jelše 5, Leskovec.

Volilna enota št. 4
Avguštin Janez, roj. 20. 12. 1966, Mali Podlog 5,

Leskovec.

Volilna enota št. 5
Nečemer Janez, roj. 26. 4. 1962, Gržeča vas 27,

Leskovec.

II
V Svet KS Leskovec
Volilna enota št. 1
1. Arh Dušan, roj. 16. 1. 1959, Ulica 11. novembra

34, Leskovec,
2. Somrak Niko, roj. 25. 5. 1956, Ulica Anke Salmiče-

ve 55, Leskovec,
3. Žabkar Jože, roj. 29. 2. 1968, Ulica 11. novembra

2, Leskovec.

Volilna enota št. 2
1. Sotošek Vojko, roj. 12. 1. 1955, Velika vas pri

Krškem 63, Leskovec,
2. Savšek Milena, roj. 15. 5. 1958, Velika vas pri

Krškem 48/a, Leskovec,
3. Salmič Danica, roj. 11. 2. 1958, Gorenja vas pri

Leskovcu 13/a, Leskovec.

Volilna enota št. 3
1. Jalovec Zoran, roj. 19. 9. 1961, Volovnik 3, Lesko-

vec,
2. Arh Zvonko, roj. 9. 7. 1958, Selce pri Leskovcu 6,

Leskovec.

Volilna enota št. 4
1. Salmič Janez, roj. 16. 9. 1954, Veniše 4/b, Lesko-

vec,
2. Bevc Mirko, roj. 25. 12. 1966, Veniše 40, Lesko-

vec,
3. Horvat Marjan, roj. 26. 10. 1958, Žadovinek 25,

Leskovec.

Volilna enota št. 5
Božič Jože, roj. 23. 2. 1961, Kobile 2, Leskovec.

III
V Svet KS Koprivnica
Volilna enota št. 1
1. Bogovič Franc, roj. 2. 2. 1963, Koprivnica 39,

Koprivnica,
2. Sotošek Roman, roj. 13. 10. 1961, Veliki dol 8,

Koprivnica,
3. Božičnik Miroslav, roj. 26. 2. 1962, Koprivnica 24,

Koprivnica.

Volilna enota št. 2
1. Božičnik Zdravko, roj. 6. 10. 1951, Veliki Kamen

17/a, Koprivnica,
2. Mirt Franc, 6. 7. 1930, Veliki Kamen 18, Kopriv-

nica.

Volilna enota št. 3
1. Bohorč Srečko, roj. 9. 7. 1969, Mrčna sela 32,

Koprivnica,
2. Gorjup Franc, roj. 23. 11. 1941, Mrčna sela 44,

Koprivnica.

IV
V Svet KS Rožno–Presladol
Volilna enota št. 1
1. Sluga Branko, roj. 15. 9. 1949, Presladol 68,
2. Stopar Alojz, roj. 20. 11. 1951, Rožno 35,
3. Bohorč Anton, roj. 12. 7. 1943, Rožno 38a,
4. Kranjc Rafael, roj. 24. 10. 1948, Presladol 62a,
5. Žibert Leopold, roj. 2. 10. 1949, Presladol 4,
6. Levičar Anton, roj. 6. 1. 1959, Presladol 33,
7. Bobnič Martina, roj. 24. 10. 1956, Rožno 5.
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V
V Svet KS Krško polje
Volilna enota št. 1
1. Grozina Vilko, roj. 13. 5. 1955, Drnovo 1, Lesko-

vec,
2. Jenžur Mihaela, roj. 30. 8. 1953, Drnovo 59, Le-

skovec,
3. Bračun Henrik, roj. 16. 12. 1944, Drnovo 16, Le-

skovec.

Volilna enota št. 2
1. Gregoršanec Anton, roj. 15. 10. 1950, Mrtvice 48,

Leskovec,
2. Klemenčič Ladislav, roj. 24. 4. 1967, Mrtvice 9,

Leskovec.

Volilna enota št. 3
1. Završnik Alojz, roj. 8. 2. 1958, Brege 50, Lesko-

vec,
2. Žibert Franc, roj. 24. 6. 1964, Brege 56, Lesko-

vec.

Volilna enota št. 4
1. Pirc Vinko, roj. 15. 1. 1948, Vihre 31b, Leskovec,
2. Škoda Vincenc, roj. 25. 8. 1955, Vihre 4, Lesko-

vec.

VI
V Svet KS Senovo
Volilna enota št. 1
1. Požun Jožef, roj. 26. 2. 1938, Titova cesta 75,

Senovo,
2. Zalokar Mirela, roj. 23. 6. 1960, Pot na Armes 29,

Senovo.

Volilna enota št. 2
1. Petrovič Anton, roj. 1. 12. 1961, Titova cesta 98,

Senovo,
2. Boh Darja, roj. 20. 11. 1960, Trg XIV. divizije 2,

Senovo,
3. Lapuh Franc, roj. 4. 10. 1952, Prešernova ulica

15, Senovo.

Volilna enota št. 3
1. Šibila Stojan, roj. 24. 7. 1947, Ulica 3. julija 6,

Senovo,
2. Žveglič Tomaž, roj. 6. 1. 1965, Rudarska cesta 9,

Senovo,
3. Novak Petra, roj. 21. 10. 1970, Rudarska cesta 2a,

Senovo.

Volilna enota št. 4
Kranjc Jože, roj. 24. 12. 1964, Mali Kamen 42.

Volilna enota št. 5
Abram Ivan, roj. 28. 2. 1949, Reštanj 37, Senovo.

Volilna enota št. 6
Breznikar Ana, roj. 7. 2. 1943, Dovško 12/a.

Volilna enota št. 7
Šoštar Zvonimir, roj. 4. 12. 1951, Šedem 19.

Volilna enota št. 8
Kranjc Janez, roj. 11. 1. 1954, Dobrava 24/a.

Volilna enota št. 9
Plahuta Matej, roj. 21. 9. 1948, Kališovec 3.

Volilna enota št. 10
Remih Anton, roj. 1. 5. 1947, Stranje 13.

VII
V Svet KS Krško
Volilna enota št. 1
Bizjak Andrej, roj. 3. 8. 1976, Srednje Pijavško 8,

Krško.

Volilna enota št. 2
1. Drnovšek Boris, roj. 6. 12. 1954, Humekova 33,

Krško,
2. Žibret Marjan, roj. 8. 12. 1935, CKŽ 41, Krško.

Volilna enota št. 3
Žabkar Jožef, roj. 12. 3. 1941, Trška gora 34, Krško.

Volilna enota št. 4
1. Hrovat Janko, roj. 23. 5. 1951, Grünova 13,

Krško,
2. Kržan Marjan, roj. 22. 7. 1951, Leskovška 6,

Krško.

Volilna enota št. 5
Radej Martin, roj. 19. 11. 1946, Sremič 37, Krško.

Volilna enota št. 6
1. Strnad Danijela, roj. 16. 2. 1941, Trubarjeva 3,

Krško,
2. Žibret Nikolaj, roj. 27. 9. 1938, Lapajnetova 18,

Krško.

Volilna enota št. 7
1. Resnik Miran, roj. 5. 7. 1936, Šolska 12a, Krško,
2. Metelko Gabriel, roj. 16. 9. 1950, Kremen 5, Krš-

ko.

Volilna enota št. 8
1. Troha Ana, roj. 28. 10. 1935, Papirniška ulica 10,

Krško,
2. Mikulanc Jožica, roj. 3. 2. 1953, Rozmanova ulica

48, Krško,
3. Babič Maksimilijan, roj. 7. 11. 1950, Aškerčeva

ulica 2, Krško.

Volilna enota št. 9
Runovec Ivan, roj. 20. 1. 1951, Ob potoku 9, Krško.

VIII
V Svet KS Brestanica
Volilna enota št. 1
1. Marjetič Margareta, roj. 16. 2. 1942, Likarjeva 11,

Brestanica,
2. Mikeln Miroslav, 13. 2. 1932, Likarjeva 2, Brestani-

ca,
3. Podgoršek Anton, roj. 13. 7. 1953, Šolska cesta 5,

Brestanica.

Volilna enota št. 2
1. Kosar Miroslav, roj. 22. 10. 1969, Trg 7, Brestani-

ca,
2. Orožen Mitja, roj. 26. 1. 1955, CPB 25, Brestani-

ca,
3. Smodič Rudi, roj. 5. 4. 1959, Elektrarniška cesta

15, Brestanica.
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Volilna enota št. 3
Koren Anton, roj. 13. 4. 1968, Lokve 15, Brestanica.

Volilna enota št. 4
1. Hrušovar Roman, roj. 16. 5. 1962, Stolovnik 17,

Brestanica,
2. Vodopivec Edi, roj. 9. 2. 1966, Raztez 5, Bresta-

nica.

Volilna enota št. 5
Živič Franc, roj. 5. 5. 1965, Anže 15, Brestanica.

Volilna enota št. 6
1. Omerzu Mirko, roj. 31. 3. 1956, Dol. Leskovec

33a, Brestanica,
2. Kozole Milan, roj. 13. 6. 1955, Dol. Leskovec 5a,

Brestanica.

IX
V Svet KS Veliki Trn
Volilna enota št. 1
1. Lekše Franc, roj. 3. 1. 1945, Veliki Trn 18, Krško,
2. Kerin Jožef, roj. 22. 2. 1940, Lomno 27, Krško,
3. Žaren Anton, roj. 6. 9. 1965, Vrhulje 7, Krško,
4. Pirc Alojz, roj. 2. 3. 1959, Ravni 3, Krško,
5. Hribšek Lado, roj. 3. 3. 1952, Ženje 6, Krško,
6. Lekše Ivan, roj. 28. 1. 1969, Smečice 4, Krško,
7. Božič Martin, roj. 11. 2. 1949, Črešnjice nad Pi-

javškim 7, Krško.

X
V Svet KS Kostanjevica na Krki
Volilna enota št. 1
Olovec Janez, roj. 16. 1. 1936, Oštrc 9, Kostanje-

vica.

Volilna enota št. 2
Žulič Anton, roj. 10. 9. 1934, Črneča vas 44, Kosta-

njevica.

Volilna enota št. 3
1. Tršinar Sandi, roj. 23. 2. 1972, Gor. Prekopa 8,

Kostanjevica,
2. Jordan Alojzij, roj. 30. 9. 1940, Dobrava 8, Kosta-

njevica.

Volilna enota št. 4
Žugič Ana, roj. 24. 7. 1952, Dobe 21, Kostanjevica.

Volilna enota št. 5
1. Černoša Jožef, roj. 16. 8. 1938, Ljubljanska cesta

29, Kostanjevica,
2. Herakovič Milan, roj. 22. 2. 1947, Oražnova ulica

11, Kostanjevica,
3. Curhalek Franc, roj. 25. 6. 1956, Resljeva 9, Ko-

stanjevica.

Volilna enota št. 6
Jordan Franc, roj. 1. 3. 1962, Malence 12, Kostanje-

vica.

Volilna enota št. 7
Štokar Franc, roj. 9. 9. 1954, Orehovec 4, Kostanjevica.

Volilna enota št. 8
Miklavž Silvester, roj. 12. 12. 1952, Velike Vodenice

4, Kostanjevica.

Volilna enota št. 9
Palčič Anton, roj. 19. 12. 1943, Kočarija 2, Kostanje-

vica.

Volilna enota št. 10
Jelenič Marjan, roj. 8. 7. 1967, Globočice pri Kosta-

njevici 11, Kostanjevica.

XI
V Svet KS Dolenja vas
Volilna enota št. 1
1. Vodopivc Branimir, roj. 26. 10. 1930, Dolenja vas

pri Krškem 118, Krško,
2. Vodeb Aleš, roj. 11. 3. 1965, Dolenja vas pri Krš-

kem 62, Krško.

Volilna enota št. 2
1. Drugovič Robert, roj. 1. 5. 1967, Sp. Stari grad 66,

Krško,
2. Kurnik Karol, roj. 26. 9. 1950, Sp. Stari grad 22,

Krško.

Volilna enota št. 3
Planinc Mihael, roj. 3. 8. 1951, Libna 30, Krško.

Volilna enota št. 4
Slak Bogdan, roj. 4. 11. 1961, Pesje 4, Krško.

Volilna enota št. 5
Arnšek Jožef, roj. 19. 3. 1944, Stari grad 19/b,

Krško.

XII
V Svet KS Raka
Volilna enota št. 1
Kralj Anton, roj. 19. 5. 1947, Celine 3, Raka.

Volilna enota št. 2
1. Tratnik Robert, roj. 22. 6. 1971, Smednik 12,

Raka,
2. Cemič Marjan, roj. 24. 9. 1955, Raka 18, Raka,
3. Resnik Jože, roj. 21. 11. 1959, Raka 56, Raka.

Volilna enota št. 3
1. Novak Jože, roj. 11. 1. 1958, Dol. vas pri Raki 15,

Raka,
2. Bajc Franc, roj.  5. 1. 1960, Podulce 14, Raka

Volilna enota št. 4
1. Pečarič Branko, roj. 9. 7. 1961, Gmajna 8, Raka,
2. Gorenc Martin, roj. 31. 10. 1963, Mali Koren 8a,

Raka,
3. Cerovšek Franc, 2. 4. 1962, Smednik 8, Raka.

Volilna enota št. 5
1. Cemič Jože, roj. 16. 8. 1969, Zaloke 10a, Raka,
2. Gorenc Mirko, roj. 25. 4. 1948, Dolga Raka 20,

Raka.

Volilna enota št. 6
Kerin Alojz, roj. 11. 11. 1962, Ardro pri Raki 24,

Raka.

XIII
V Svet KS Zdole
Volilna enota št. 1
1. Urek Anton, roj. 6. 4. 1969, Pleterje 16/a, Zdole,
2. Planinc Vinko, roj. 8. 10. 1970, Anovec 10, Zdole.
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Volilna enota št. 2
1. Černoga Rudolf, roj. 15. 11. 1953, Zdole 23,

Zdole,
2. Slivšek Jože, 29. 9. 1957, Zdole 36/a, Zdole,
3. Omerzel Pavla, roj. 28. 6. 1953, Zdole 29/b,

Zdole.
Volilna enota št. 3
1. Živič Ivan, roj. 15. 12. 1959, Ravne pri Zdolah 4,

Zdole,
2. Župevc Franc, roj. 10. 6. 1967, Ravne pri Zdolah

51, Zdole.

Volilna enota št. 4
1. Dular Jože, roj. 23. 7. 1954, Kostanjek 20, Zdole,
2. Beuc Zdenka, roj. 15. 11. 1963, Kostanjek 17,

Zdole.

XIV
V Svet KS Gora
Volilna enota št. 1
1. Avguštin Ivan, roj. 21. 6. 1965, Osredek pri Trški

gori 8a, Krško,
2. Božič Drago, roj. 21. 11. 1950, Osredek pri Trški

gori 3, Krško,
3. Šinkovec Jože, roj. 15. 2. 1963, Golek 12, Krško.

Volilna enota št. 2
1. Kerin Alojz, roj. 30. 3. 1956, Straža pri Krškem 2,

Krško,
2. Prebejšek Rafael, roj. 8. 6. 1974, Dunaj 13, Krško,
3. Marušič Drago, roj. 28. 1. 1957, Gora 32, Krško.

Volilna enota št. 3
1. Alegro Stanko, roj. 4. 1. 1957, Gunte 9, Krško,
2. Gunčar Franc, roj. 12. 7. 1960, Čretež 10, Krško,
3. Levičar Janez, roj. 19. 11. 1954, Cesta 1, Krško.

XV
V Svet KS Senuše
Volilna enota št. 1
1. Šiško Slavko, roj. 7. 1. 1970, Straža pri Raki 24,

Raka,
2. Tomažin Vinko, roj. 25. 4. 1957, Straža pri Raki 4,

Raka.

Volilna enota št. 2
1. Lekše Alojz, roj. 17. 8. 1938, Senuše 10/a, Lesko-

vec,
2. Tomažin Jože, roj. 25. 9. 1959, Senuše 27, Lesko-

vec,
3. Brodnik Jože, roj. 16. 2. 1964, Senuše 29, Lesko-

vec.

Volilna enota št. 3
1. Pavlin Miran, roj. 13. 10. 1964, Brezje pri Senušah

17, Leskovec,
2. Voglar Milan, roj. 16. 2. 1954, Brezovska gora 17,

Leskovec.

XVI
V Svet KS Podbočje
Volilna enota št. 1
1. Urbanč Ivan, roj. 23. 7. 1957, Podbočje 33a, Pod-

bočje,
2. Glinšek Franc, roj. 17. 1. 1954, Podbočje 2, Pod-

bočje,
3. Zupančič Andrej, roj. 15. 11. 1953, Podbočje 99,

Podbočje.

Volilna enota št. 2
Barič Ana, roj. 5. 1. 1953, Dobrava ob Krki 19, Pod-

bočje.

Volilna enota št. 3
1. Barbič Janez, roj. 30. 4. 1969, Šutna 25, Pod-

bočje,
2. Zakšek Franc, roj. 31. 12. 1962, Hrastek 7, Pod-

bočje.

Volilna enota št. 4
1. Grozdina Franc, roj. 14. 12. 1939, Veliko Mraševo

63, Podbočje,
2. Urbanč Zdravko, roj. 25. 9. 1961, Veliko Mraševo

23, Podbočje.

Volilna enota št. 5
1. Vrhovšek Andrej, roj. 26. 7. 1946, Brod v Podbočju

22, Podbočje,
2. Jalovec Jože, roj. 17. 3. 1957, Malo Mraševo 12,

Podbočje.

Volilna enota št. 6
Vintar Alojz, roj. 28. 7. 1953, Kalce Naklo 1/b, Pod-

bočje.

Volilna enota št. 7
Stipič Franc, roj. 20. 8. 1960, Planina v Podbočju 13,

Podbočje.

Volilna enota št. 8
Kodrič Martin, roj. 30. 1. 1961, Mladje 7, Podbočje.

Št. 008-2/98
Krško, dne 8. decembra 1998.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Krško
Janez Stariha l. r.

Člani:
Škrlec Boštjan l. r.
Virant-Tkalec Anita l. r.
Baznik Anita l. r.
Venek Milan l. r.
Volčanjšek Jože l. r.
Jurečič Viljem l. r.
Češnovar Franc l. r.

KUNGOTA

4488. Odlok o začasnem financiranju proračunskih
potreb v letu 1999

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94) ter 11. člena statuta Občine Kungota (MUV, št.
8/95) je Občinski svet občine Kungota na 31. redni seji dne
5. 12. 1998 sprejel

O D L O K
o začasnem financiranju proračunskih potreb

v letu 1999



Uradni list Republike Slovenije Št. 86 / 18. 12. 1998 / Stran 7473

1. člen
Z odlokom o proračunu Občine Kungota za leto 1998

(Uradni list RS, št. 28/98) so bila zagotovljena sredstva za
financiranje javnih nalog, ki jih v skladu z zakonom opravlja
Občina Kungota.

2. člen
Do sprejetja odloka o proračunu Občine Kungota za

leto 1999 se financirajo javne naloge začasno na podlagi
odloka o proračunu Občine Kungota za leto 1998, od 1. 1.
1999 do sprejetja proračuna za leto 1999.

3. člen
Pri začasnem financiranju javne porabe v letu 1999 se

sme uporabiti toliko sredstev, koliko jih je bilo sorazmerno
porabljenih v istem obdobju po proračunu za leto 1998.

4. člen
Doseženi in razporejeni prihodki v času začasnega fi-

nanciranja so sestavni del proračuna za leto 1999.

5. člen
Sredstva proračuna se v tem času prioritetno uporab-

ljajo za nemoteno izvajanje dejavnosti proračunskih porabni-
kov, ostali del sredstev pa se uporablja sorazmerno zagotov-
ljeni porabi občine, za investicije pa le v okviru že zagotovlje-
nih sredstev proračuna za leto 1998, in sicer za investicije,
ki so se odprle v letu 1998.

6. člen
Ta odlok stopi v veljavo z dnem sprejetja in se objavi v

Uradnem listu RS.

Št. 401-3/98
Kungota, dne 5. decembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kungota

Anton Škamlec l. r.

LAŠKO

4489. Poročilo o ugotovitvi izida drugega kroga
glasovanja na volitvah za župana Občine Laško

P O R O Č I L O
o ugotovitvi izida drugega kroga glasovanja

na volitvah za župana Občine Laško

Občinska volilna komisija občine Laško je na seji dne
7. decembra 1998 v prostorih Občine Laško, na podlagi
zapisnikov o delu volilnih odborov, ki so vodili glasovanje na
voliščih v Občini Laško ter na podlagi zapisnika volilnega
odbora za predčasno glasovanje

u g o t o v i l a:

1. Glasovanje je potekalo v Občini Laško na 42 voliš-
čih ter na enem volišču za predčasno glasovanje v dneh
1. 12. 1998, 2. 12. 1998 in 3. 12. 1998, skupaj na 43
voliščih.

2. a) v Občini Laško je v volilni imenik vpisano 11.160
volivcev

b) s potrdilom, ker pomotoma niso bili vpisani v volilni
imenik, sta vpisana dva volivca

c) skupno število volivcev v Občini Laško (a in b) je
11.162

d) število volivcev, ki so glasovali po volilnem imeniku je
5.484

e) skupno število volivcev, ki so glasovali (b in d) je
5.486

3. Oddanih je bilo 5.486 glasovnic od tega:
– je veljavnih 5.340 glasovnic
– je neveljavnih 146 glasovnic
Kandidata za župana Občine Laško sta dobila nasled-

nje število glasov:
1. Jože RAJH 3.284 glasov ali 61,50%
2. Peter HRASTELJ 2.056 glasov ali 38,50%
4. Med kandidatoma, ki sta pri prvem glasovanju za

župana Občine Laško, dne 22. 11. 1998 dobila največ
glasov volilcev, ki so oddali veljavne glasovnice, je v drugem
krogu glasovanja, dne 6. 12. 1998

Za župana Občine Laško je izvoljen Jože RAJH, roj.
29. 8. 1946, stanujoč Kidričeva 45, Laško.

Št. 00601-7/98
Laško, dne 7. decembra 1998.

Predsednik
OVK Laško

Milko Škoberne, univ. dipl. jur. l. r.

Tajnica
OVK Laško
Eleonora Grosar l. r.

4490. Poročila o ugotovitvi izidov volitev za člane
svetov krajevnih skupnosti na območju Občine
Laško

P O R O Č I L A
o ugotovitvi izidov volitev za člane svetov

krajevnih skupnosti na območju Občine Laško

Občinska volilna komisija Laško je na podlagi 90. čle-
na zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93,
7/94, 33/94, 70/95 in 20/98) na seji dne 23. novembra
1998

u g o t o v i l a

1. da je bilo v KS LAŠKO v 6 VE skupno število volilnih
upravičencev 3.888 od tega je glasovalo 2.236 upravičen-
cev, to je 57,51% vseh volivcev.

2. da se je v KS LAŠKO v 6 VE volilo skupaj 11 članov
sveta

3. da so bili za člane sveta V KS LAŠKO v 6 VE izvoljeni
naslednji kandidati, glede na to, da so prejeli največje števi-
lo glasov v volilnih enotah:

– v volilni enoti 1 se je volilo 3 člane sveta, glasovalo je
816 volivcev in so bili izvoljeni:

1. Danijel MEDVED, roj. 3. 3. 1957, Laško, Pot na
grad 1, Laško  – 406 glasov
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2. Matevž KOLAR, roj. 24. 8. 1935, Valentiničeva 50,
Laško – 249 glasov

3. Stanislav KUŽNIK, roj. 21. 10. 1935, Podhumska
8, Laško  – 234 glasov

– v volilni enoti 2 se je volilo 3 člane sveta, glasovalo je
787 volivcev in so bili izvoljeni

1. Bojan KOŠAK, roj. 16. 8. 1951, Badovinčeva 2,
Laško – 423 glasov

2. Gizela PODBREGAR, roj. 27. 12. 1941, Badovin-
čeva 6, Laško  – 396 glasov

3. Vekoslav ŠPILER, roj. 15. 6. 1935, Badovinčeva
16, Laško  – 272 glasov

– v volilni enoti 3 se je volilo 2 člana sveta, glasovalo je
212 volivcev in sta bila izvoljena

1. Andrej VESENJAK, roj. 4. 11. 1959, Jagoče 5,
Laško – 147 glasov

2. Martin KOKOTEC, roj. 16. 8. 1953, Jagoče 13/d,
Laško – 141 glasov

– v volilni enoti 4 se je volilo 1 člana sveta, glasovalo je
151 volivcev in je bil izvoljen

Franc ZUPANC, roj. 24. 2. 1966, Doblatina 8, Laško
–  – 106 glasov

– v volilni enoti 5 se je volilo 1 člana sveta, glasovalo je
154 volivcev in je bil izvoljen

Andrej LENKO, roj. 20. 6. 1962, Strmca 6, Laško  –
118 glasov

– v volilni enoti 6 se je volilo 1 člana sveta, glasovalo je
116 volivcev in je bil izvoljen

Anton VORINA ml., roj. 28. 12. 1969, Strmca 88,
Laško  – 54 glasov;

u g o t o v i l a

1. da je bilo v KS BREZE v 3 VE skupno število volilnih
upravičencev 602 od tega je glasovalo 321 upravičencev,
to je 53,32% vseh volivcev.

2. da se je v KS BREZE v 3 VE volilo skupaj 7 članov
sveta.

3. da so bili za člane sveta V KS BREZE v 3 VE izvoljeni
naslednji kandidati, glede na to, da so prejeli največje števi-
lo glasov v volilnih enotah:

– v volilni enoti 1 se je volilo 3 člane sveta, glasovalo je
119 volivcev in so bili izvoljeni:

1. Ivan GRAČNER, roj. 20. 11. 1956, Šentrupert 84,
Šentrupert –  87 glasov

2. Adam JECL, roj. 13. 3. 1958, Šentrupert 93/e,
Šentrupert  – 68 glasov

3. Martin MLAKAR, roj. 23. 10. 1963, Šentrupert 28,
Šentrupert  – 56 glasov

– v volilni enoti 2 se je volilo 2 člana sveta, glasovalo je
84 volivcev in sta bila izvoljena:

1. Karl MAČKOVŠEK, roj. 3. 4. 1934, Mala Breza
53/a, Šentrupert  – 45 glasov

2. Martin PUŠNIK, roj. 7. 8. 1956, Mala Breza 26/a,
Šentrupert  – 40 glasov

– v volilni enoti 3 se je volilo 2 člana sveta, glasovalo je
118 volivcev in sta bila izvoljena:

1. Drago PUŠNIK, roj. 19. 9. 1959, Trobni dol 36,
Šentrupert  – 52 glasov

2. Danijel NOVAK, roj. 12. 10. 1954, Trobni dol 25,
Šentrupert  – 35 glasov;

u g o t o v i l a

1. da je bilo v KS JURKLOŠTER v 4 VE skupno število
volilnih upravičencev 672 od tega je glasovalo 281 upravi-
čencev, to je 41,81% vseh volivcev.

2. da se je v KS JURKLOŠTER v 4 VE volilo skupaj 9
članov sveta.

3. da so bili za člane sveta V KS JURKLOŠTER v 4 VE
izvoljeni naslednji kandidati, glede na to, da so prejeli naj-
večje število glasov v volilnih enotah:

– v volilni enoti 1 se je volilo 3 člane sveta, glasovalo je
103 volivcev in so bili izvoljeni:

1. Franc LESIČAR, roj. 1. 7. 1951, Lahov graben 5,
Jurklošter  – 65 glasov

2. Milan SEVNŠEK, roj. 10. 5. 1946, Jurklošter 19,
Jurklošter  – 27 glasov

3. Aleksander STOPINŠEK, roj. 23. 11. 1959, Lahov
graben 6/a, Jurklošter  – 27 glasov

– v volilni enoti 2 se je volilo 3 člane sveta, glasovalo je
84 volivcev in so bili izvoljeni:

1. Konrad HLADIN, roj. 17. 4. 1977, Mrzlo polje 7,
Jurklošter  – 44 glasov

2. Milan JANČIČ, roj. 24. 9. 1959, Marijina vas 5,
Jurklošter  – 42 glasov

3. Ladislav PUŠNIK, roj. 12. 6. 1950, Blatni vrh 34,
Jurklošter  – 29 glasov

– v volilni enoti 3 se je volilo 2 člana sveta, glasovalo je
57 volivcev in so bili izvoljeni:

1. Rudi ŠPITALAR, roj. 10. 5. 1964, Polana 27, Jur-
klošter  – 45 glasov

2. Janez BREČKO, roj. 23. 6. 1952, Polana 48, Jur-
klošter  – 32 glasov

– v volilni enoti 4 se je volilo 1 člana sveta, glasovalo je
38 volivcev in so bili izvoljeni:

Ana DEŽELAK, roj. 20. 7. 1957, Paneče 27, Jurklo-
šter  – 33 glasov

u g o t o v i l a

1. da je bilo v KS REČICA v 3 VE skupno število volilnih
upravičencev 1.030 od tega je glasovalo 585 upravičen-
cev, to je 56,79% vseh volivcev.

2. da se je v KS REČICA v 3 VE volilo skupaj 7 članov
sveta.

3. da so bili za člane sveta V KS REČICA v 3 VE
izvoljeni naslednji kandidati, glede na to, da so prejeli naj-
večje število glasov v volilnih enotah:

– v volilni enoti 1 se je volilo 2 člana sveta, glasovalo je
192 volivcev in sta bila izvoljena:

1. Matjaž PIKL, roj. 7. 1. 1971, Sp. Rečica 47, Laško
–  114 glasov

2. Cvetko ŽOHAR, roj. 26. 1. 1964, Sp. Rečica 128,
Laško  – 63 glasov

– v volilni enoti 2 se je volilo 2 člana sveta, glasovalo je
206 volivcev in sta bila izvoljena:

1. Roman OČKO, roj. 23. 7. 1963, Huda jama 4,
Laško –  59 glasov

2. Jožef PLAHUTA, roj. 13. 2. 1951, Sp. Rečica 154,
Laško  – 57 glasov

– v volilni enoti 3 se je volilo 3 člane sveta, glasovalo je
187 volivcev in so bili izvoljeni:

1. Jakob KRAMPL, roj. 27. 6. 1941, Zg. Rečica 60,
Laško  – 111 glasov

2. Peter ULAGA, roj. 14. 9. 1938, Zg. Rečica 105,
Laško –  82 glasov

3. Florjan JERAN, roj. 4. 3. 1955, Zg. Rečica 43/a,
Laško  – 74 glasov

u g o t o v i l a

1. da je bilo v KS RIMSKE TOPLICE v 3 VE skupno
število volilnih upravičencev 1637 od tega je glasovalo 873
upravičencev, to je 53,32% vseh volivcev.
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2. da se je v KS RIMSKE TOPLICE v 3 VE volilo skupaj
8 članov sveta.

3. da so bili za člane sveta V KS RIMSKE TOPLICE v 3
VE izvoljeni naslednji kandidati, glede na to, da so prejeli
največje število glasov v volilnih enotah:

– v volilni enoti 1 se je volilo 3 člane sveta, glasovalo je
352 volivcev in so bili izvoljeni:

1. Drago ZUPAN, roj. 23. 7. 1952, Partizanska pot 1,
Rimske Toplice – 234 glasov

2. Andrej AŠKERC, roj. 30. 11. 1955, Globoko 9,
Rimske Toplice – 192 glasov

3. Branko GRAČNER, roj. 7. 4. 1950, Globoko 8/a,
Rimske Toplice – 122 glasov

– v volilni enoti 2 se je volilo 2 člana sveta, glasovalo je
294 volivcev in sta bila izvoljena:

1. Andrej AJDNIK, roj. 22. 12. 1967, Zdraviliška cesta
32, Rimske Toplice – 185 glasov

2. Boris KRAGOLNIK, roj. 40. 4. 1957, Pašnica 12,
Rimske Toplice – 147 glasov

– v volilni enoti 3 se je volilo 3 člane sveta, glasovalo je
228 volivcev in sta bila izvoljena:

1. Jakob KRAŠOVEC, roj. 30. 7. 1936, Škofce 19,
Rimske Toplice – 117 glasov

2. Slavko RAZBORŠEK, roj. 15. 7. 1953, Brodnice
10a, Rimske Toplice – 109 glasov

3. Robert OŽEK, roj. 30. 1. 1964, Dol pri Laškem 1,
Rimske Toplice – 102 glasov;

u g o t o v i l a

1. da je bilo v KS MARIJA GRADEC v 4 VE skupno
število volilnih upravičencev 1.520, od tega je glasovalo
930 upravičencev, to je 61,18% vseh volivcev.

2. da se je v KS MARIJA GRADEC v 4 VE volilo skupaj
10 članov sveta.

3. da so bili za člane sveta V KS MARIJA GRADEC v 4
VE izvoljeni naslednji kandidati, glede na to, da so prejeli
največje število glasov v volilnih enotah:

– v volilni enoti 1 se je volilo 3 člane sveta, glasovalo je
184 volivcev in sta bila izvoljena:

1. Bojan HOMŠEK, roj. 7. 3. 1971, Radoblje 6, Laš-
ko – 102 glasov

2. Martin PADEŽNIK, roj. 5. 11. 1956, Plazovje 3,
Laško – 95 glasov

3. Boris ZDOVC, roj. 15. 5. 1967, Radoblje 7/b, La-
ško – 82 glasov

– v volilni enoti 2 se je volilo 2 člana sveta, glasovalo je
215 volivcev in sta bila izvoljena:

1. Franc PUSAR, roj. 14. 11. 1960, Lahomno 55,
Laško – 108 glasov

2. Milan ZEME, roj. 24. 1. 1941, Stopce 19, Laško
81 glasov

– v volilni enoti 3 se je volilo 2 člana sveta, glasovalo je
247 volivcev in sta bila izvoljena:

1. Miran VERDEL, roj. 15. 9. 1950, Cesta na Lahom-
šek 20, Laško – 95 glasov

2. Alojz KLEZIN, roj. 5. 6. 1970, Gaberno 17, Laško
– 87 glasov

– v volilni enoti 4 se je volilo 3 člane sveta, glasovalo je
284 volivcev in sta bila izvoljena:

1. Ferdo HERCOG, roj. 14. 8. 1960, Tevče 8, Laško
–  197 glasov

2. Bogdan PUSAR, roj. 10. 6. 1956, Olešče 46, La-
ško – 157 glasov

3. Julijana POLANC, roj. 15. 2. 1927, Reka 1/a, La-
ško – 71 glasov;

u g o t o v i l a

1. da je bilo v KS SEDRAŽ v 2 VE skupno število
volilnih upravičencev 569 od tega je glasovalo 310 upravi-
čencev, to je 54,29% vseh volivcev.

2. da se je v KS SEDRAŽ v 2 VE volilo skupaj 6 članov
sveta.

3. da so bili za člane sveta V KS SEDRAŽ v 2 VE
izvoljeni naslednji kandidati, glede na to, da so prejeli naj-
večje število glasov v volilnih enotah:

– v volilni enoti 1 se je volilo 3 člane sveta, glasovalo je
173 volivcev in so bili izvoljeni:

1. Marko DERNOVŠEK, roj. 11. 5. 1960, Trnovo 4,
Laško – 76 glasov

2. Primož NEMEC, roj. 25. 12. 1969, Sedraž 3, Laš-
ko – 72 glasov

3. Branimir PAVČNIK, roj. 1. 11. 1937, Trnov hrib 1,
Laško – 58 glasov

– v volilni enoti 2 se je volilo 3 člane sveta, glasovalo je
137 volivcev in so bili izvoljeni:

1. Jožef LIPOVŠEK, roj. 10. 3. 1951, Belovo 14,
Laško – 61 glasov

2. Franc HREN, roj. 29. 4. 1959, Brezno 3/c, Laško
– 48 glasov

3. Branko ZALOKAR, roj. 28. 10. 1959, Belovo 10,
Laško – 47 glasov;

u g o t o v i l a

1. da je bilo v KS VRH v 4 VE skupno število volilnih
upravičencev 619 od tega je glasovalo 368 upravičencev,
to je 59,45% vseh volivcev.

2. da se je v KS VRH v 4 VE volilo skupaj 7 članov
sveta.

3. da so bili za člane sveta V KS VRH v 4 VE izvoljeni
naslednji kandidati, glede na to, da so prejeli največje števi-
lo glasov v volilnih enotah:

– v volilni enoti 1 se je volilo 3 člane sveta, glasovalo je
133 volivcev in so bili izvoljeni:

1. Jože ZAVŠEK, roj. 14. 4. 1966, Kladje 4, Laško –
72 glasov

2. Zlatko TRAVNER, roj. 11. 4. 1960, Vrh nad Laškim
12/a, Laško – 64 glasov

3. Stanko SELIČ, roj. 3. 10. 1953, Leskovca 4, Laško
– 60 glasov

– v volilni enoti 2 se je volilo 1 člana sveta, glasovalo je
92 volivcev in je bil izvoljen:

Viljem JURGELJ, roj. 29. 12. 1957, Žigon 8, Laško –
77 glasov

– v volilni enoti 3 se je volilo 1 člana sveta, glasovalo je
70 volivcev in je bil izvoljen:

Janko TOVORNIK, roj. 23. 1. 1961, Velike Gorelce
10/a, Laško – 63 glasov

– v volilni enoti 4 se je volilo 2 člana sveta, glasovalo je
73 volivcev in sta bila izvoljena:

1. Vladimir ŠPEC, roj. 17. 7. 1952, Velike Grahovše
37, Laško – 50 glasov

2. Drago GRAČNER, roj. 25. 1. 1962, Velike Grahov-
še 11, Laško – 44 glasov;

u g o t o v i l a

1. da je bilo v KS ZIDANI MOST v 4 VE skupno število
volilnih upravičencev 627 od tega je glasovalo 370 upravi-
čencev, to je 59,01% vseh volivcev.

2. da se je v KS ZIDANI MOST v 4 VE volilo skupaj 7
članov sveta.
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3. da so bili za člane sveta v KS ZIDANI MOST v 4 VE
izvoljeni naslednji kandidati, glede na to, da so prejeli naj-
večje število glasov v volilnih enotah:

– v volilni enoti 1 se je volilo 2 člana sveta, glasovalo je
154 volivcev in sta bila izvoljena:

1. Rudolf HOHKRAUT, roj. 25. 11. 1950, Zidani most
26 – 68 glasov

2. Damjan CIGOLE, roj. 3. 7. 1973, Zidani most 14 –
61 glasov

– v volilni enoti 2 se je volilo 2 člana sveta, glasovalo je
121 volivcev in sta bila izvoljena:

1. Milan VODIŠEK, roj. 20. 5. 1946, Veliko Širje 39,
Zidani most – 61 glasov

2. Alojzij STARC, roj. 12. 4. 1943, Veliko Širje 101,
Zidaem most – 47 glasov

– v volilni enoti 3 se je volilo 2 člana sveta, glasovalo je
62 volivcev in sta bila izvoljena:

1. Borut ŠKEGRO, roj. 31. 7. 1964, Obrežje pri Zi-
danem mostu 39, Zidani most – 32 glasov

2. Franc BABIČ, roj. 26. 10. 1934, Obrežje pri Zidani
mostu 18, Zidani most – 32 glasov

– v volilni enoti 4 se je volilo 1 člana sveta, glasovalo je
33 volivcev in je bil izvoljen:

1. Tomaž JAKUN, roj. 24. 4. 1977, Širje 4, Zidani
most – 25 glasov.

Št. 00608-8/98-5
Laško, dne 23. novembra 1998.

Predsednik
OVK Laško

Milko Škoberne, univ. dipl. jur. l. r.

4491. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega
sveta občine Laško

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

Laško

Občinska volilna komisija občine Laško je na seji dne
23. 11. 1998 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov,
ki so vodili glasovanje na voliščih v Občini Laško ter na
podlagi zapisnika volilnega odbora za predčasno glasovanje
pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve članov Občinske-
ga sveta občine Laško, na volitvah dne 22. 11. 1998

u g o t o v i l a:

1. Glasovanje je potekalo v Občini Laško v treh volilnih
enotah in sicer 1., 2. in 3. na skupaj 42 voliščih ter na enem
volišču za vse tri volilne enote za predčasno glasovanje dne
17. 11. 1998, 18. 11. 1998 in 19. 11. 1998.

2. Na volitvah 22. 11. 1998 je imelo pravico voliti
skupaj 11.159 volilcev, vpisanih v volilni imenik. Nihče od
volilcev ni glasoval s potrdilom.

3. Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddano
skupaj 6270 glasovnic. Ker so bile prazne ali ni bilo moč
ugotoviti volje volilcev, je bilo 585 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih je bilo 5685 glasovnic.

4. Posamezne liste so dobile naslednje število glasov:

1. Zeleni Slovenije 161 glasov ali 7,9%
2. Liberalna demokracija

Slovenije 1483 glasov ali 26,6%
3. Demokratična stranka

upokojencev Slovenije 765 glasov ali 13,5%
4. Združena lista socialnih

demokratov 680 glasov ali 12,0%
5. Skupina volilcev 87 glasov ali 1,5%
6. Slovenski krščanski

demokrati 867 glasov ali 15,3%
7. Slovenska ljudska stranka 1114 glasov ali 19,6%
8. Socialdemokratska stranka

Slovenije 528 glasov ali 9,3%

5. Na podlagi zakona o ustanovitvi občin ter določitvi
njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94, 56/98
in 75/98) je pripadlo listam skupaj 23 mandatov. Po odloku
o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in
volitve župana v Občini Laško (Uradni list RS, št. 65/98) se
je območje občine razdelilo na tri volilne enote, od katerih
se je v prvi in drugi volilni enoti volillo 8 članov. V tretji pa 7
članov občinskega sveta.

Po 15. členu zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS,
št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95, 20/98) je pripad-
lo listam kandidatov skupaj 15 mandatov in so tako izvoljeni:

1. VOLILNA ENOTA:
1. Liberalna demokracija Slovenije
Anton TURNŠEK, roj. 11. 11. 1940, Na Pristavi 25,

Laško
Andrej VESENJAK, roj. 4. 11. 1959, Jagoče 5, Laško
2. Združena lista socialnih demokratov
Jože RAJH, roj. 29. 8. 1946, Kidričeva 45, Laško
3. Slovenski krščanski demokrati
Janez KRAJNC, roj. 18. 6. 1936, Cesta v Debro 21,

Laško
4. Slovenska ljudska stranka
Vladimir PETEK, roj. 9. 8. 1940, Strmca 5, Laško

2. VOLILNA ENOTA:
1. Liberalna demokracija Slovenije
Marjan SALOBIR, roj. 5. 5. 1960, Marija Gradec 8,

Laško
2. Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Oton STARC, roj. 3. 4. 1930, Huda jama 8a, Laško
3. Slovenski krščanski demokrati
Danijel ULAGA, roj. 5. 10. 1963, Zg. Rečica 105,

Laško
4. Slovenska ljudska stranka
Stanko SELIČ, roj. 3. 10. 1953, Leskovca 4, Laško
Boštjan PRAŽNIKAR, roj. 8. 5. 1972, Lahomšek 1,

Laško

3. VOLILNA ENOTA:
1. Liberalna demokracija Slovenije
Roman MATEK, roj. 13. 2. 1956, Zidani most 29d,

Zidani most
Drago ZUPAN, roj. 23. 7. 1952, Partizanska pot 1,

Rimske Toplice
2. Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Hubert OCVIRK, roj. 15. 7. 1942, Polana 60a, Jurk-

lošter
3. Slovenski krščanski demokrati
Ivan GUČEK, roj. 16. 5. 1940, Brodnice 8a, Rimske

Toplice
4. Slovenska ljudska stranka
Vladimir RAJH, roj. 14. 3. 1963, Brodnice 13, Rimske

Toplice
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6. Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoi-
menske liste v vseh volilnih enotah je zaporedje najvišjih
28 količnikov (d’Hondtov sistem) naslednje:

1 1483.00 2 Liberalna demokracija Slovenije
2 1114.0 7 Slovenska ljudska stranka
3 867.00 6 Slovenski krščanski demokrati
4 765.00 3 Demokratična stranka upokojencev

Slovenije
5 741.50 2 Liberalna demokracija Slovenije
6 680.00 4 Združena lista socialnih demokratov
7 557.00 7 Slovenska ljudska stranka
8 528.00 8 Socialdemokratska stranka Slovenije
9 494.33 2 Liberalna demokracija Slovenije
10 433.50 6 Slovenski krščanski demokrati
11 382.50 3 Demokratična stranka upokojencev

Slovenije
12 371.33 7 Slovenska ljudska stranka
13 370.75 2 Liberalna demokracija Slovenije
14 340.00 4 Združena lista socialnih demokratov
15 296.60 2 Liberalna demokracija Slovenije
16 289.00 6 Slovenski krščanski demokrati
17 278.50 7 Slovenska ljudska stranka
18 264.00 8 Socialdemokratska stranka Slovenije
19 255.00 3 Demokratična stranka upokojencev

Slovenije
20 247.17 2 Liberalna demokracija Slovenije
21 226.67 4 Združena lista socialnih demokratov
22 222.80 7 Slovenska ljudska stranka
23 216.75 6 Slovenski krščanski demokrati
24 211.86 2 Liberalna demokracija Slovenije
25 191.25 3 Demokratična stranka upokojencev

Slovenije
26 185.67 7 Slovenska ljudska stranka
27 185.38 2 Liberalna demokracija Slovenije
28 176.00 8 Socialdemokratska stranka Slovenije

Upoštevane so liste, ki kandidirajo v več kot eni volilni
enoti.

7. Po 15. členu zakona o lokalnih volitvah je bilo
strankam podeljeno že 15 mandatov in sicer:

1. Liberalna demokracija Slovenije 5
2. Slovenska ljudska stranka 4
3. Slovenski krščanski demokrati 3
4. Demokratična stranka upokojencev Slovenije 2
5. Združena lista socialnih demokratov 1

8. Preostali mandati so v skladu s 16. in 17. členom
zakona o lokalnih volitvah dodelijo listam v tistih volilnih
enotah, kjer imajo največje ostanke glasov v razmerju do
količnika v volilni enoti.

Tako so izvoljeni še:

1. VOLILNA ENOTA:
1. Socialdemokratska stranka Slovenije
Marjan GREŠAK, roj. 11. 1. 1950, Valentiničeva 35,

Laško
2. Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Matevž KOLAR, roj. 24. 8. 1935, Valentiničeva 35,

Laško
3. Slovenska ljudska stranka
Robert ŠTERN, roj. 20. 8. 1946, Rožnik 13, Laško

2. VOLILNA ENOTA:
1. Združena lista socialnih demokratov
Milan BREZNIKAR, roj. 18. 10. 1951, Sp. Rečica

132, Laško

2. Liberalna demokracija Slovenije
Dušan KLINAR, roj. 13. 12. 1957, Laška vas 4, Laško
3. Slovenski krščanski demokrati
Anastazija DEŽELAK, roj. 23. 10. 1954, Trojno 8,

Laško

3. VOLILNA ENOTA:
1. Socialdemokratska stranka Slovenije
Bogoljub KRAJŠEK, roj. 6. 11. 1949, Zidani most 2,

Zidani most
2. Združena lista socialnih demokratov
Zlatko PAVČNIK, roj. 7. 3. 1950, Belovo 2b, Laško
9. Volilna komisija je ugotavila, da so posamezni kandi-

dati na listah dobili premajhno število preferenčnih glasov
(glej prilogo), da bi bilo preferenčne glasove moč upoštevati
po 18. členu zakona o lokalnih volitvah.

Tako so bili izvoljeni kandidati po vrstnem redu na
posameznih listah.

10. Končno število mandatov, ki pripadajo posamezn-
im listam je naslednje:

1. Liberalna demokracija Slovenije 6 mandatov
2. Slovenska ljudska stranka 5 mandatov
3. Slovenski krščanski demokrati 4 mandate
4. Združena lista socialnih demokratov 3 mandate
5. Demokratična stranka upokojencev Slovenije 3 mandate
6. Socialdemokratska stranka Slovenije 2 mandata

11. V Občinski svet občine Laško, ki šteje 23 članov
so izvoljeni:

1. Anton TURNŠEK, roj. 11. 11. 1940, Na Pristavi
25, Laško, LDS

2. Andrej VESENJAK, roj. 4. 11. 1959, Jagoče 5,
Laško, LDS

3. Jože RAJH, roj. 29. 8. 1946, Kidričeva 45, Laško,
ZLSD

4. Janez KRAJNC, roj. 18. 6. 1936, Cesta v Debro
21, Laško, SKD

5. Vladimir PETEK, roj. 9. 8. 1940, Strmca 5, Laško,
SLS

6. Marjan SALOBIR, roj. 5. 5. 1960, Marija Gradec 8,
Laško, LDS

7. Oton STARC, roj. 3. 4. 1930, Huda jama 8a, Laško,
DeSUS

8. Danijel ULAGA, roj. 5. 10. 1963, Zg. Rečica 105,
Laško, SKD

9. Stanko SELIČ, roj. 3. 10. 1953, Leskovca 4, Laško,
SLS

10. Boštjan PRAŽNIKAR, roj. 8. 5. 1972, Lahomšek
1, Laško, SLS

11. Roman MATEK, roj. 13. 2. 1956, Zidani most
29d, Zidani most, LDS

12. Drago ZUPAN, roj. 23. 7. 1952, Partizanska pot
1, Rimske Toplice, LDS

13. Hubert OCVIRK, roj. 15. 7. 1942, Polana 60a,
Jurklošter, DeSUS

14. Ivan GUČEK, roj. 16. 5. 1940, Brodnice 8a, Rim-
ske Toplice, SKD

15. Vladimir RAJH, roj. 14. 3. 1963, Brodnice 13,
Rimske Toplice, SLS

16. Marjan GREŠAK, roj. 11. 1. 1950, Valentiničeva
35, Laško, SDS

17. Matevž KOLAR, roj. 24. 8. 1935, Valentiničeva
35, Laško, DeSUS

18. Robert ŠTERN, roj. 20. 8. 1946, Rožnik 13,
Laško, SLS

19. Milan BREZNIKAR, roj. 18. 10. 1951, Sp. Rečica
132, Laško, ZLSD
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20. Dušan KLINAR, roj. 13. 12. 1957, Laška vas 4,
Laško, LDS

21. Anastazija DEŽELAK, roj. 23. 10. 1954, Trojno 8,
Laško, SKD

22. Bogoljub KRAJŠEK, roj. 6. 11. 1949, Zidani most
2, Zidani most, SDS

23. Zlatko PAVČNIK, roj. 7. 3. 1950, Belovo 2b,
Laško, ZLSD.

Št. 00602-4/98
Laško, dne 24. novembra 1998.

Predsednik
OVK Laško

Milko Škoberne, univ. dipl. jur. l. r.

Tajnica
OVK Laško
Eleonora Grosar l. r.

LENDAVA

4492. Odlok o turistični taksi v Občini Lendava

Na podlagi 1. točke 23. člena zakona o pospeševanju
razvoja turizma (Uradni list RS, št. 57/98) ter 24. člena
statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/95, 20/96,
21/97 in 52/98) je Občinski svet občine Lendava na
30. seji dne 6. 11. 1998 sprejel

O D L O K
o turistični taksi v Občini Lendava

1. člen
Na območju Občine Lendava se za začasno bivanje

turistov plačuje turistična taksa.

2. člen
Zavezanec za plačilo turistične takse je oseba, ki biva

zunaj stalnega bivališča v registriranem prenočitvenem obra-
tu v Občini Lendava, razen oseb, ki so navedene v 24. členu
zakona o pospeševanju turizma.

3. člen
Višina turistične takse se na območju Občine Lendava

od 1. 1. 1999 določi v višini 10 točk za nočitev po osebi.
Od dneva uveljavitve tega odloka do 31. 12. 1998 se turi-
stična taksa obračunava v višini 9 točk.

Vrednost točke določi Vlada RS vsako leto v mesecu
aprilu za prihodnje leto.

4. člen
Turistična taksa je prihodek občine ter se nameni za

poravnavanje stroškov in ugodnosti, določenih z zakonom o
pospeševanju razvoja turizma.

5. člen
Turistično takso pobirajo pravne osebe in podjetniki

posamezniki ter sobodajalci, kmetje in društva, ki sprejema-
jo turiste na prenočevanje.

Osebe iz prejšnjega odstavka so dolžne nakazati po-
brano turistično takso do 25. dne v mesecu za pretekli
mesec na poseben račun občine ter predložiti občini me-

sečno poročilo, iz katerega mora biti razvidno število preno-
čitev in znesek turistične takse.

6. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse

ter vodenju evidenc opravlja občinski komunalni inšpektor.

7. člen
Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 SIT se kaznuje-

jo pravne osebe, najmanj s 300.000 SIT podjetniki posa-
mezniki ter najmanj z 200.000 SIT sobodajalci in kmetje ter
društva, ki sprejemajo zavezance za plačilo turistične takse
na prenočevanje, za prekršek:

– če ne pobirajo turistične takse v skladu s tem odlo-
kom,

– če ne nakazujejo pobrane turistične takse do roka, ki
je naveden v 5. členu tega odloka,

– če ne vodijo evidence v skladu z določbo 28. člena
zakona o pospeševanju turizma.

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba prav-
ne osebe.

8. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o dolo-

čitvi višine krajevne turistične takse v Občini Lendava (Urad-
ne objave Pomurja, št. 17/91).

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

nem listu RS.

Št. 15-03-06/98
Lendava, dne 6. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Lendava

Anton Balažek l. r.

LUKOVICA

4493. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v
denarju na območju dela KS Rafolče

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85), 56. člena zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94 in 57/96),
13. člena sklepa o razpisu referenduma (Uradni list RS, št.
68/98) ter izida glasovanja na referendumu dne 8. 11.
1998 in poročila Volilne komisije KS Rafolče, je Svet krajev-
ne skupnosti Rafolče dne 18. 11. 1998 sprejel

S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju

na območju dela KS Rafolče

1. člen
Na podlagi referendumske odločitve krajanov dela KS

Rafolče z dne 8. 11. 1998, se na območju dela KS Rafolče
(naselje Rafolče in zgornji del naselja Vrhovlje – hišne št.
13, 16, 17, 18, 20, 21) uvede samoprispevek v denarju za
obdobje petih let, in sicer od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2003.
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2. člen
Sredstva v višini 7,800.000 SIT, zbrana s samopri-

spevkom, se bodo uporabila v celoti za financiranje izgrad-
nje kanalizacije v naselju Rafolče in zgornjem delu naselja
Vrhovlje.

3. člen
Samoprispevek bodo plačevali krajani, ki imajo stalno

prebivališče na območju dela KS Rafolče, za katerega je bil
razpisan referendum (naselje Rafolče in zgornjem dela na-
selja Vrhovlje), in sicer:

– zaposleni krajani po stopnji 2% od mesečne bruto
plače oziroma nadomestila plače ter plačil po pogodbah o
delu, zmanjšane za davke in prispevke;

– upokojenci po stopnji 2% od vseh mesečnih pokoj-
nin, ki so osnova za davek osebnih prejemkov, zmanjšanih
za davke in prispevke;

– zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali
poklicno dejavnost po stopnji 2% od bruto osnove za obra-
čun prispevkov za socialno varnost;

– lastniki kmetijskih zemljišč in gozdov po stopnji 2%
od katastrskega dohodka gozdnih in negozdnih površin;

– lastniki nepremičnin (vikendov in hiš) s stalnim biva-
liščem drugje 150 DEM letno v tolarski protivrednosti.

4. člen
Samoprispevek se ne plačuje od prejemkov iz dohod-

ka, v skladu z 12. členom zakona o samoprispevku. Zave-
zancem od kmetijstva, obrti in drugih dejavnosti se priznajo
enake olajšave, ki jih uživajo po določilih zakona o davkih
občanov.

Plačila samoprispevka so oproščeni tisti zavezanci, ki
so socialno ogroženi in z vlogo zaprosijo za oprostitev plači-
la ter dokažejo svoje socialno stanje.

Oprostitev plačila iz prejšnjega odstavka priznava Svet
KS Rafolče.

5. člen
Samoprispevek od osebnih dohodkov in pokojnin od-

tegujejo izplačevalci ob izplačilu, zavezancem iz kmetijske
dejavnosti iz četrte alinee 3. člena tega sklepa pa Davčna
uprava Republike Slovenije, Davčni urad Ljubljana – izpo-
stava Domžale.

Samoprispevek izplačevalci nakazujejo na račun
št. 50120-842-068-0082432, odprt pri LB Banki Dom-
žale, d.d., z imenom “Samoprispevek Krajevne skupnosti
Rafolče”.

Lastnikom nepremičnin (vikendov in hiš) s stalnim biva-
liščem drugje, bo samoprispevek odtegovala Davčna uprava
Republike Slovenije, Davčni urad Ljubljana – izpostava Dom-
žale.

Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
izplačevalec dostavi svetu krajevne skupnosti seznam zapo-
slenih oziroma upokojencev in drugih zavezancev, za katere
se nakazuje samoprispevek.

Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti iz samo-
prispevka v določenem roku, se obveznosti prisilno izterjajo
po predpisih, ki veljajo za prisilno izterjavo prispevkov in
davkov davkoplačevalcev.

6. člen
Za pravilno in namensko uporabo sredstev, zbranih iz

krajevnega samoprispevka po referendumskem programu,
ki ga je sprejel zbor krajanov, odgovarja svet krajevne skup-
nosti, ki o zbranih in porabljenih sredstvih poroča enkrat
letno na zboru krajanov ali na krajevno običajen način.

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

nem listu Republike Slovenije.

Rafolče, dne 18. novembra 1998.

Predsednik
Sveta KS Rafolče
Andrej Iglič l. r.

4494. Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti
Rafolče o izidu glasovanja na referendumu o
uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za
območje dela KS Rafolče

P O R O Č I L O
Volilne komisije krajevne skupnosti Rafolče
o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi

krajevnega samoprispevka v denarju za območje
dela KS Rafolče

Na območju dela Krajevne skupnosti Rafolče (naselje
Rafolče in zgornji del naselja Vrhovlje – hišne št. 13, 16,
17, 18, 20, 21) je bil na referendumu, izvedenem v nedeljo,
8. novembra 1998, ugotovljen naslednji izid glasovanja:

1. v volilni imenik je bilo vpisanih 181 volilnih upravi-
čencev;

2. na referendumu je glasovalo 125 volilnih upravičen-
cev ali 69,1%;

3. ”ZA” uvedbo samoprispevka je glasovalo 98 volilnih
upravičencev ali 78,4%;

4. ”PROTI” uvedbi samoprispevka je glasovalo 24 volil-
nih upravičencev ali 19,2%;

5. neveljavne glasovnice so bile 3 ali 2,4%.
Na podlagi določbe 23. člena zakona o referendumu

in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94 in 57/96)
volilna komisija ugotavlja, da je bil na referendumu dne 8.
novembra 1998 izglasovan predlog za uvedbo krajevnega
samoprispevka za območje dela KS Rafolče, za obdobje od
1. 1. 1999 do 31. 12. 2003, saj je zanj glasovala večina
volivcev, ki so glasovali.

Rafolče, dne 8. novembra 1998.

Predsednica
Volilne komisije KS Rafolče

Maja Gerčar l. r.

4495. Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti
Krašnja o izidu glasovanja na referendumu o
uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za
območje dela KS Krašnja

P O R O Č I L O
Volilne komisije krajevne skupnosti Krašnja
o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi

krajevnega samoprispevka v denarju za območje
dela KS Krašnja
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Na območju dela Krajevne skupnosti Krašnja je bil na
referendumu, izvedenem v nedeljo, 22. novembra 1998,
ugotovljen naslednji izid glasovanja:

1. v volilni imenik je bilo vpisanih 538 volilnih upravi-
čencev;

2. na referendumu je glasovalo 408 volilnih upravičen-
cev ali 75,8%;

3. ”ZA” uvedbo samoprispevka je glasovalo 191 volil-
nih upravičencev ali 46,8%;

4. ”PROTI” uvedbi samoprispevka je glasovalo 193
volilnih upravičencev ali 47,3%;

5. neveljavnih glasovnic je bilo 24 ali 5,9%.
Na podlagi določbe 23. člena zakona o referendumu

in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94 in 57/96)
volilna komisija ugotavlja, da na referendumu dne 22. no-
vembra 1998 ni bil izglasovan predlog za uvedbo krajevne-
ga samoprispevka za območje dela KS Krašnja, za obdobje
od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2003, saj je zanj glasovala večina
volivcev, ki so glasovali.

Krašnja, dne 22. novembra 1998.

Predsednik
Volilne komisije KS Krašnja

Peter Šimonič l. r.

METLIKA

4496. Poročilo o izidu kroga rednih volitev župana
Občine Metlika

P O R O Č I L O
o izidu kroga rednih volitev župana Občine

Metlika

Občinska volilna komisija občine Metlika je na seji dne
7. decembra 1998 na podlagi zapisnikov o delu volilnih
odborov pri ugotavljanju izida 2. kroga glasovanja za volitve
župana Občine Metlika na volitvah 6. decembra 1998, ugo-
tovila rezultate glasovanja ter izid volitev za župana Občine
Metlika.

I
1. Na volitvah 6. decembra 1998 je imelo pravico voliti

skupaj 6.347 volivcev, ki so bili vpisani v volilne imenike.
2. Glasovalo je skupaj 3.728 volivcev ali 58,48% od

vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:
a) 3.719 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem ime-

niku na dan glasovanja,
b) 3 volivci so glasovali predčasno,
c) 6 volivcev glasovalo po pošti.

II
Za volitve župana je bilo oddanih 3.727 glasovnic.
Veljavnih je bilo 3.655 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma ni bilo možno ugotoviti volje

volivca, ker sta bila obkrožena oba kandidata, je bilo neve-
ljavnih 72 glasovnic.

Kandidata sta dobila naslednje število glasov:
1. Branko Matkovič 1.513 glasov (41,40%),
2. Slavko Dragovan 2.142 glasov (58,60%)
Skupaj 3.655 glasov (100%)

III
Občinska volilna komisija je na podlagi 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 župana
Občine Metlika v drugem krogu volitev izvoljen kandidat
Slavko Dragovan, rojen 21. 2. 1961, Svržaki 9b, 8330
Metlika, ki je dobil večino oddanih veljavnih glasov.

Št. 008-1/98
Metlika, dne 7. decembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Metlika
Marija Črnugelj, dipl. jur. l. r.

Tajnik
Milan Travnikar l. r.

Člani
Stanislav Brodarič l. r.
Janez Kremesec l. r.
Nada Krašovec-Klančar l. r.

MEŽICA

4497. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v
letu 1999

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/94, 6/94, 45/94, 14/95, 20/95,
63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98 ) ter zakona o financiranju občin (Uradni list
RS, št. 80/94) je Občinski svet občine Mežica na 44. seji,
dne 3. 12. 1998 sprejel

O D L O K
o začasnem financiranju javne porabe

v letu 1999

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Mežica za leto 1999 se

financiranje javne porabe začasno nadaljuje na podlagi pro-
računa za leto 1998.

2. člen
Pri začasnem financiranju se sme za posamezne na-

mene upoštevati toliko sredstev, kolikor jih je bilo sorazmer-
no porabljenih v istih obdobjih po proračunu za leto 1998.

3. člen
Občinski svet pooblašča župana, da v primeru neena-

komernega pritoka najame posojilo iz proračunske rezerve
občine.

4. člen
Doseženi in razporejeni prihodki v času začasnega fi-

nanciranja so sestavni del občinskega proračuna za leto
1999.

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

listu RS, in se uporablja od 1. januarja 1999.
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Št. 015-03-6198
Mežica, dne 3. decembra 1998.

Predsednica
Občinskega sveta

občine Mežica
mag. Vida Potočnik, dipl. ek. l. r.

MIRNA PEČ

4498. Razpis za nadomestne volitve enega člana
Občinskega sveta občine Mirna Peč v 2. volilni
enoti

Na podlagi 29. in 32. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98)

R A Z P I S U J E M
nadomestne volitve enega člana Občinskega

sveta občine Mirna Peč v 2. volilni enoti

1. Nadomestne volitve enega člana Občinskega sveta
občine Mirna Peč se bodo izvedle v 2. volilni enoti, ki
obsega naslednje ulice in naselja: Mirna Peč – Postoja,
Marof; Čemše, Veliki Kal, Mali Kal, Orkljevec, Sela pri Zago-
rici, Globočdol, Dalenja vas pri Mirni Peči, Šentjurij na Do-
lenjskem, Poljane pri Mirni Peči, Hmeljčič in Hrastje pri
Mirni Peči.

2. Nadomestne volitve za enega člana Občinskega sve-
ta občine Mirna Peč v 2. volilni enoti se opravijo v nedeljo
dne 21. februarja 1999.

3. Za dan razpisa volitev, s katerimi začno teči roki za
volilna opravila se šteje 18. december 1998.

4. Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija.

Št. 008-001/98-18

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Mirna Peč
Marjana Majster l. r.

MORAVSKE TOPLICE

4499. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka za Krajevno
skupnost Krnci – za naselje Krnci

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85) ter 3. in 56. člena zakona o referendu-
mu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 –
odl. US in Uradni list RS, št. 38/96 in 43/96) in 85. člena
statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 33/95,
60/95 in 23/96) je Svet krajevne skupnosti Krnci na seji
dne 6. decembra 1998 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka za Krajevno skupnost Krnci –

za naselje Krnci

1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samo-

prispevka v denarju in delovni obveznosti na območju Kra-
jevne skupnosti Krnci, ki obsega naselje Krnci.

2. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, bodo uporablje-

na za:
– gramoziranje in asfaltiranje cest do vsake stanovanj-

ske hiše,
– vzdrževanje vaško gasilskega doma in vaškega poko-

pališča,
– sofinanciranje delovanja in nakup opreme za protipo-

žarno varnost,
– sofinanciranje izgradnje mrliške vežice ter ulične raz-

svetljave v vasi in
– za delovanje sveta KS.

3. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 10. januarja 1999 od

7. do 19. ure na glasovnem mestu v vaškem domu v Krncih.

4. člen
Samoprispevek bo uveden za obdobje 5 let, in sicer od

1. 2. 1999 do 31. 1. 2004.

5. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo občani, ki so

vpisani v splošni volilni imenik Krajevne skupnosti Krnci in
vsi zaposleni občani, ki prejemajo plačo in še niso vpisani v
splošni volilni imenik ter lastniki vikendov in vinskih kleti v
Krajevni skupnosti Krnci, ki tu nimajo stalnega prebivališča.

6. člen
Zavezanci za samoprispevek so občani, ki imajo stalno

prebivališče v Krajevni skupnosti Krnci ter lastniki vikendov
in vinskih kleti, ki tu nimajo stalnega prebivališča.

Zavezanci bodo samoprispevek plačevali v naslednji
višini:

a) denarju
– 2% od neto plače in nadomestil zaposlenih, avtor-

skega dela in pogodbenega dela,
– 5% od katastrskega dohodka od kmetijske dejav-

nosti,
– 2% od neto zavarovalne osnove obrtnikov oziroma

samostojnih podjetnikov,
– 2% od pokojnin,
– 2.000 SIT mesečno občani s stalnim bivališčem v

naselju Krnci, ki so na začasnem delu v tujini.
b) v delovni obveznosti
– 3 delovne dni letno po 8 ur občan, nosilec gospo-

dinjstva ali njegovi družinski člani,
– 1 traktorski prevoz letno občan, nosilec gospodinj-

stva ali njegov družinski član, kolikor ima lastni traktor.
Nadomestilo za neopravljeni delovni dan, ki traja 8

delovnih ur znaša 6.500 SIT, za neopravljen traktorski pre-
voz pa 11.000 SIT.

7. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci po do-

ločbah 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS,
št. 35/85 in 48/96).

8. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,

zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali na-
domestil in pokojnin, pogodbenega dela in avtorskih hono-
rarjev pri vsakem izplačilu.
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Kmetijskim proizvajalcem bo obračunavalo in odtegova-
lo samoprispevek Ministrstvo za finance Republike Slovenije,
Davčni urad – izpostava Murska Sobota.

Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka je
potrebno krajevni skupnosti Krnci dostaviti seznam zavezan-
cev, za katere se nakazuje samoprispevek.

Zavezanci, ki so zaposleni v tujini ter zavezanci iz šeste
in sedme alinee 6. člena tega sklepa, plačujejo samoprispe-
vek enkrat letno na žiro račun krajevne skupnosti, in sicer do
31. 12. tekočega leta. Krajevna skupnost pošlje zavezancem
položnice za plačilo.

9. člen
Program iz 2. člena tega sklepa je po ocenah iz meseca

novembra 1998 ocenjen na ca. 6,000.000 SIT. S krajevnim
samoprispevkom se bo v petih letih zbralo predvidoma
1,200.000 SIT.

S krajevnim samoprispevkom zbrana sredstva se bodo v
celoti namenila za izvajanje programa iz 2. člena tega sklepa,
zbirala pa se bodo na zbirnem računu Krajevne skupnosti
Krnci št. 51900-842-078-82614.

10. člen
Krajevna skupnost lahko sredstva samoprispevka, ki so

začasno prosta, vroči pri banki za določen čas.

11. člen
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku,

se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo
davkov.

12. člen
Nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s

samoprispevkom zbranih sredstev opravlja Svet krajevne skup-
nosti Krnci, ki najmanj enkrat letno o tem poroča zboru obča-
nov.

Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka
kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in informira-
nje ter Ministrstvo za finance Republike Slovenije, Davčni
urad – izpostava Murska Sobota, v okviru svojih pristojnosti.

13. člen
Na referendumu glasujejo volilni upravičenci neposred-

no, s tajnim glasovanjem na glasovnici, na kateri je naslednje
besedilo:

Krajevna skupnost Krnci

G L A S O V N I C A
za glasovanje na referendumu, dne 10. januarja 1999,

o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju in delovni ob-
veznosti za dobo pet let, to je od 1. 2. 1999 do 31. 1. 2004,
v KS Krnci za financiranje naslednjih programov:

– gramoziranje in asfaltiranje cest do vsake stanovanj-
ske hiše,

– vzdrževanje vaško gasilskega doma in vaškega poko-
pališča,

– sofinanciranje delovanja in nakup opreme za protipo-
žarno varnost,

– sofinanciranje izgradnje mrliške vežice ter ulične raz-
svetljave v vasi in

– za delovanje sveta KS.

GLASUJEM

»ZA« »PROTI«

Glasujete tako, da obkrožite besedo »za«, če se strinja-
te z uvedbo krajevnega samoprispevka, oziroma besedo »pro-
ti«, če se ne strinjate z uvedbo samoprispevka.

14. člen
Finančna sredstva za izvedbo samoprispevka zagotovi

Krajevna skupnost Krnci.

15. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v

Uradnem listu RS ter na krajevno običajen način.

Št. 1/98
Krnci, dne 6. decembra 1998.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti

Krnci
Franc Hül l. r.

4500. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka za Krajevno
skupnost Tešanovci – za naselji Mlajtinci in
Lukačevci

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list
SRS, št. 35/85) ter 3. in 56. člena zakona o referendumu in
o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 5/94, 13/95 – odl. US
in Uradni list RS, št. 38/96 in 43/96) in 85. člena statuta
Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 33/95, 60/95
in 23/96) je Svet krajevne skupnost Tešanovci na seji dne
10. decembra 1998 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka za Krajevno skupnost Tešanovci
– za naselji Mlajtinci in Lukačevci

1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samopris-

pevka v denarju za del območja Krajevne skupnosti Tešanov-
ci, za naselji Mlajtinci – Lukačevci.

2. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, bodo uporablje-

na za:
– sofinanciranje izgradnje kanalizacije v naselju Mlajtinci

in Lukačevci,
– sofinanciranje izgradnje vodovodnega omrežja v nase-

lju Mlajtinci in Lukačevci,
– sofinanciranje izgradnje pločnikov v Mlajtincih in Luka-

čevcih,
– sofinanciranje izgradnje mrliške veže v Lukačevcih,
– sofinanciranje ureditve pokopališča z okolico in posta-

vitev zvonika v Mlajtincih,
– sofinanciranje izgradnje CATV,
– sofinanciranje izkopa obcestnih jarkov,
– gramoziranje cest,
– sofinanciranje nabave opreme in delovanja društev,
– vzdrževanje ulične razsvetljave in plačevanje elektrike,
– vzdrževanje kapele v Lukačevcih,
– ureditev avtobusnega postajališča v Mlajtincih,
– vzdrževanje in urejanje vaških objektov v Mlajtincih in

Lukačevcih,
– sofinanciranje delovanja KS.
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3. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 10. januarja 1999 od

7. do 19. ure na glasovnem mestu v vaškem domu v Mlaj-
tincih.

4. člen
Samoprispevek bo uveden za obdobje 5 let, in sicer od

1. 4. 1999 do 31. 3. 2004.

5. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo občani, ki so

vpisani v splošni volilni imenik Krajevne skupnosti Tešanovci
– v naseljih Mlajtinci in Lukačevci in vsi zaposleni občani, ki
prejemajo plačo in še niso vpisani v splošni volilni imenik.

6. člen
Zavezanci za samoprispevek so občani, ki imajo stalno

prebivališče v naseljih Mlajtinci in Lukačevci.
Zavezanci bodo samoprispevek plačevali v naslednji višini:
a) denarju
– 2 % od neto plače in nadomestil zaposlenih, avtorske-

ga dela in pogodbenega dela,
– 10 % od katastrskega dohodka od kmetijske dejavnosti,
– 4 % od zavarovalne osnove obrtnikov oziroma samo-

stojnih podjetnikov,
– 2% od pokojnin,
– 2.000 SIT mesečno občani s stalnim bivališčem v na-

seljih Mlajtinci in Lukačevci, ki so na začasnem delu v tujini.

7. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci po določ-

bah 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS,
št. 35/85 in 48/96).

8. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, za-

vodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadome-
stil in pokojnin, pogodbenega dela in avtorskih honorarjev pri
vsakem izplačilu.

Kmetijskim proizvajalcem bo obračunavalo in odtegova-
lo samoprispevek Ministrstvo za finance Republike Slovenije,
Davčni urad – izpostava Murska Sobota.

Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka je
potrebno krajevni skupnosti Tešanovci dostaviti seznam zave-
zancev, za katere se nakazuje samoprispevek.

Zavezanci, ki so zaposleni v tujini, plačujejo samoprispe-
vek enkrat letno na žiro račun krajevne skupnosti Tešanovci,
in sicer do 31. 12. tekočega leta. Krajevna skupnost Teša-
novci pošlje zavezancem položnice za plačilo.

9. člen
Program iz 2. člena tega sklepa je po ocenah iz meseca

novembra 1998 ocenjen na ca. 100,000.000 SIT. S krajev-
nim samoprispevkom se bo v petih letih zbralo predvidoma
10,000.000 SIT.

S krajevnim samoprispevkom zbrana sredstva se bodo v
celoti namenila za izvajanje programa iz 2. člena tega sklepa,
zbirala pa se bodo na zbirnem računu Krajevne skupnosti
Tešanovci št. 51900-842-078-82219, s pripisom »samopris-
pevek KS Tešanovci – za naselji Mlajtinci in Lukačevci«.

10. člen
Krajevna skupnost lahko sredstva samoprispevka, ki so

začasno prosta, vroči pri banki za določen čas.

11. člen
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku,

se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo
davkov.

12. člen
Vrstni red izvajanja programa določi svet KS Tešanovci

in vaški odbor naselja Mlajtinci – Lukačevci.

13. člen
Nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s

samoprispevkom zbranih sredstev opravlja Svet krajevne skup-
nosti Tešanovci, ki najmanj enkrat letno o tem poroča zboru
občanov.

Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka
kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in informira-
nje ter Ministrstvo za finance Republike Slovenije, Davčni
urad – izpostava Murska Sobota, v okviru svojih pristojnosti.

14. člen
Na referendumu glasujejo volilni upravičenci neposred-

no, s tajnim glasovanjem na glasovnici, na kateri je naslednje
besedilo:

 Krajevna skupnost Tešanovci –
naselji Mlajtinci in Lukačevci

G L A S O V N I C A

za glasovanje na referendumu, dne 10. januarja 1999,
o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za dobo pet let,
to je od 1. 4. 1999 do 31. 3. 2004, v KS Tešanovci – v
naseljih Mlajtinci in Lukačevci za financiranje naslednjih pro-
gramov:

– sofinanciranje izgradnje kanalizacije v naselju Mlajtinci
in Lukačevci,

– sofinanciranje izgradnje vodovodnega omrežja v nase-
lju Mlajtinci in Lukačevci,

– sofinanciranje izgradnje pločnikov v Mlajtincih in Luka-
čevcih,

– sofinanciranje izgradnje mrliške veže v Lukačevcih,
– sofinanciranje ureditve pokopališča z okolico in posta-

vitev zvonika v Mlajtincih,
– sofinanciranje izgradnje CATV,
– sofinanciranje izkopa obcestnih jarkov,
– gramoziranje cest,
– sofinanciranje nabave opreme in delovanja društev,
– vzdrževanje ulične razsvetljave in plačevanje elektrike,
– vzdrževanje kapele v Lukačevcih,
– ureditev avtobusnega postajališča v Mlajtincih,
– vzdrževanje in urejanje vaških objektov v Mlajtincih in

Lukačevcih,
– sofinanciranje delovanja KS.

GLASUJEM
“ZA” “PROTI”

Glasujete tako, da obkrožite besedo “za”, če se strinjate
z uvedbo krajevnega samoprispevka, oziroma besedo “proti”,
če se ne strinjate z uvedbo samoprispevka.

15. člen
Finančna sredstva za izvedbo samoprispevka zagotovi

Krajevna skupnost Tešanovci.

16. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v

Uradnem listu RS ter na krajevno običajen način.

Št. 2/98
Tešanovci, dne 10. decembra 1998.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti

Tešanovci
Viktor Časar l. r.
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MOZIRJE

4501. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča

Na podlagi 7., 58., 59., 60. in 61. člena zakona o
stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in
33/89 ter Uradni list RS, št. 44/97) ter 9. člena statuta
Občine Mozirje (Uradno glasilo občin Mozirje, Nazarje, Gor-
nji Grad, Ljubno in Luče, št. 1/95) je Občinski svet občine
Mozirje na 28. redni seji dne 13. 11. 1998 sprejel

O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
V Občini Mozirje se za uporabo stavbnega zemljišča na

območjih, ki jih določa ta odlok, plačuje nadomestilo za
uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: nado-
mestilo).

Ta odlok določa območja na katerih se v Občini Mozir-
je plačuje nadomestilo, merila za določitev višine nadome-
stila neposrednim uporabnikom stavbnih zemljišč ter merila
za popolno in delno oprostitev plačila nadomestila.

2. člen
Nadomestilo se plačuje na območjih mest, naselij in na

drugih območjih, katera so predvidena za graditev in so
opremljena najmanj z dvema infrastrukturnima objektoma ali
napravama.

Nadomestilo se plačuje za zazidano in nezazidano
stavbno zemljišče.

Nadomestilo na nezazidanem stavbnem zemljišču se
plačuje za površino na nezazidanem stavbnem zemljišču,
katera je po veljavnem prostorsko izvedbenem aktu določe-
na za graditev oziroma za katero je pristojni organ izdal
lokacijsko dovoljenje za graditev.

II. OBMOČJA, NA KATERIH SE PLAČUJE NADOMESTILO

3. člen
Območja, na katerih se plačuje nadomestilo, se razvr-

stijo v štiri kakovostne skupine. Kakovostne skupine so do-
ločene po kriterijih, ki upoštevajo lokacijske ugodnosti po-
sameznih stavbnih zemljišč, in sicer:

– gostoto javnih funkcij in poslovnih dejavnosti,
– dostopnost z javnimi prometnimi sredstvi,
– opremljenost s komunalno infrastrukturo,
– ustrezno namensko rabo po prostorskem dokumen-

tu.
I. območje: Mozirje – ulični sistem
II. območje: Rečica, Varpolje, Grušovlje, Nizka,

Spodnja Rečica, Šentjanž, Ljubija-del,
Loke pri Mozirju.

III. območje: Dol Suha, Homec, Poljane, Spodnje
Pobrežje, Trnovec, Zgornje Pobrežje,
Brezje, Lepa Njiva, Šmihel nad Mozirjem,
Radegunda, Ljubija-del, Dobrovlje pri
Mozirju. To so naselja in deli naselij ob
kategoriziranih občinskih cestah (lokalna
cesta ali javna pot) – relativno dobra
opremljenost s komunalnimi napravami.

IV. območje: deli naselij in zaselkov, ki so opremljeni z
najmanj dvema javnima komunalnima
napravama. Do stavbišča lahko vodi tudi
nekategorizirana občinska cesta vendar
mora biti le-to opremljeno s še najmanj
dvema komunalnima napravama.

Za vsa ostala stavbišča, ki ne izpolnjujejo niti kriterijev
za IV. območje, se nadomestilo ne plačuje, razen vikendov.

4. člen
Območja iz prejšnjega člena tega odloka so vrisana na

grafičnih kartah, ki so sestavni del tega odloka in so na
vpogled na Oddelku za okolje in prostor Občinske uprave
občine Mozirje.

Pri opredeljevanju lege in namembnosti zemljišča se
upoštevajo tudi določila veljavnih prostorsko planskih doku-
mentov, prostorsko izvedbenih aktov ter prostorskih uredi-
tvenih pogojev za območje Občine Mozirje.

III. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA

5. člen
Za določitev višine nadomestila se upoštevajo nasled-

nja merila:
1. Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in

drugimi objekti ter napravami ter dejanska možnost priključi-
tve na te objekte in naprave.

2. Lega in namembnost stavbnega zemljišča.
3. Smotrna izkoriščenost stavbnega zemljišča.
4. Izjemne ugodnosti za pridobivanje dohodka v go-

spodarskih dejavnostih.
5. Zapuščenost in dotrajanost objekta in stavbnega

zemljišča na območju 1. skupine.

6. člen
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in

drugimi objekti in napravami individualne in skupne rabe in
dejanska možnost priključka na te objekte in naprave se
vrednoti z naslednjim številom točk:
1. omrežje javnih cest v oddaljenosti 200 m

v asfaltni izvedbi 20
v makadamski izvedbi 10

2. kanalizacijsko omrežje 25
3. električno omrežje 25
4. vodovodno omrežje 25
5. telefonsko omrežje 25
6. toplovodno omrežje (ali plinsko) 20
7. javna razsvetljava 20
8. omrežje kabelske televizije 20
9. urejena javna parkirišča – samo za

poslovne površine 20

7. člen
Namen uporabe stavbnega zemljišča se razvrsti glede na

lego, namembnost in smotrno uporabo zemljišča v vseh štirih
kakovostnih skupinah in se jim določi naslednje število točk:

Vrsta dejavnosti I. obm. II. obm. III. obm. IV. obm.

1. stanovanja, samski domovi 90 60 30 15
2. počitniški domovi, vikendi,

objekti brez prebivalcev s
stalnim prebivališčem 200 200 200 200

3. družbene in sorodne
dejavnosti 300 200 100 50

4. gospodarske dejavnosti
– 1. skupina 600 400 200 100
– 2. skupina 180 120 60 30
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4. Vrsta dejavnosti - Skupine gospodarske dejavnosti
zajemajo:

1. skupina: skladišča, mehanične delavnice, proizvod-
ne dejavnosti, trgovina na debelo in drobno, gostinski ob-
jekti in restavracije, storitvene dejavnosti

2. skupina: površine zemljišč namenjene poslovni de-
javnosti kot na primer nepokrita skladišča, interna parkirišča
in dvorišča, delavnice na prostem, kampi in športnorekrea-
cijski objekti v sklopu turističnih objektov itd.

8. člen
Odprta skladišča, interna parkirišča, delavnice na pro-

stem in javna parkirišča, za katera se plačuje parkirnina ali
najemnina, so po tem odloku poslovne površine in se jih
točkuje po vrsti dejavnosti oziroma namenu uporabe, kot
določa prejšnji člen tega odloka.

9. člen
Za smotrnost uporabe stavbnega zemljišča se objekti

razvrstijo v pet razredov objektov ter se točkujejo z nasled-
njim številom točk:

Tip – vrsta objekta I. obm. II. obm. III. obm. IV. obm.

1. enodružinske hiše, vikendi 40 20 10 5
2. blokovna gradnja do

20 stanovanj 20 10 5 0
3. večstanovanjski objekti

nad 20 stanovanj in objekti
poslovnih in družbenih
dejavnosti 10 5 0 0

4. gospodarski objekti, proizvodne
hale, itd. do 200m2 tlorisne
površine 40 20 10 5

5. gospodarski objekti , proizvodne
hale itd. nad 200m2 tlorisne
površine 30 15 10 0

10. člen
V posameznih dejavnostih se pri uporabi stavbnega

zemljišča upoštevajo izjemne ugodnosti v zvezi s pridobiva-
njem dohodka v gospodarskih dejavnostih, ki je posledica
izrazito ugodne lokacije stavbnega zemljišča. Izjemno ugod-
ne lokacije so na stavbnih zemljiščih znotraj 1. kakovostne
skupine iz 3. člena tega odloka.

Dodatne točke za vrednotenje nadomestila na izjemno
ugodnih lokacijah iz prvega odstavka tega člena se obraču-
najo naslednjim dejavnostim:
bančništvo, zavarovalništvo, poslovne storitve 150 točk
trgovina na debelo in drobno, gostinske storitve 100 točk
obrtne storitve in popravila, osebne storitve 50 točk

11. člen
Vsi nedograjeni objekti na stavbnih zemljiščih na ob-

močju 1. in 2. kakovostne skupine se ovrednotijo z nasled-
njim številom točk:

– v območju 1. in 2. kakovostne skupine 200 točk.
Za nedograjene objekte se štejejo objekti, ki niso vse-

ljeni več kot 5 let od izdaje gradbenega dovoljenja.

IV. OPROSTITVE PLAČILA NADOMESTILA

12. člen
Nadomestilo se ne plačuje za zemljišča, ki se uporab-

ljajo za potrebe obrambe, za objekte tujih držav, ki jih upo-
rabljajo tuja diplomatska in konzularna predstavništva, za

objekte mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki jih upo-
rabljajo te organizacije, če ni v mednarodnem sporazumu
drugače določeno in za stavbe, ki jih uporabljajo verske
skupnosti za svojo versko dejavnost.

Nadomestila se na lastno zahtevo za dobo 5 let oprosti
občan, ki je kupil novo stanovanje kot posamezen del stav-
be ali zgradil družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni plačal
stroške za urejanje stavbnega zemljišča po določbah zako-
na o stavbnih zemljiščih.

Nadomestilo se ne plačuje za zemljišča in objekte, ki
jih uporabljajo humanitarna, kulturna in športna društva.

Nadomestila se tudi ne plača od kmetijskih objektov.
Nadomestila so oproščeni občani, ki jih prizadene

škodni dogodek iz razlogov višje sile (poplava, potres, požar
ipd.) do odprave posledic, praviloma največ do 5 let.

Nadomestilo se ne plačuje za zemljišča in objekte v
lasti občine in krajevnih skupnosti, kateri so namenjeni za
opravljanje njene lastne dejavnosti (šole, vrtci).

Nadomestila ne plačujejo občani, ki so prejemniki stal-
ne oblike socialne ali materialne družbene pomoči.

Odpis, obročno plačilo in odlog plačila lahko zaveza-
nec zahteva pri davčnem organu v skladu z zakonom o
davčnem postopku.

13. člen
Po prejemu letne odločbe o odmeri nadomestila lahko

zavezanec v zakonitem roku ugovarja odmeri nadomestila
pri Republiški upravi za javne prihodke – izpostava Mozirje.

Zahtevo za oprostitev ali delno oprostitev plačila nado-
mestila mora zavezanec vložiti praviloma do 31. 12. za
naslednje leto pri Oddelku za okolje in prostor Občinske
uprave občine Mozirje.

VI. DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA

14. člen
Mesečna višina nadomestila po merilih iz 5. člena tega

odloka se določi tako, da se skupno število točk iz 6., 7.,
9., 10. in 11. člena pomnoži s stanovanjsko ali poslovno
površino zavezančevega objekta in z vrednostjo točke za
izračun nadomestila.

Za nezazidano stavbno zemljišče, ki je z veljavnim pro-
storsko izvedbenim aktom opredeljeno kot stavbišče, znaša
vrednost točke 200% vrednosti točke za izračun nadomesti-
la. Pri izračunu stanovanjske ali poslovne površine objekta
se upošteva podatek iz prostorsko izvedbenega akta, če je
znan, če pa le ta ni znan, pa se za stanovanjske objekte
vzame povšalna stanovanjska površina predvidenega objek-
ta 200 m2.

15. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila določa s skle-

pom Občinski svet občine Mozirje na predlog odbora za
gospodarske javne službe in komunalno infrastrukturo.

Vrednost točke se določi letno, najkasneje do 31. 12.
za naslednje leto.

16. člen
Za izračun nadomestila se uporabljajo uradni podatki in

evidence. Zavezanci so dolžni na poziv pristojnih občinskih
upravnih in državnih organov sporočiti vse osnovne podat-
ke, ki so potrebni za izračun nadomestila.
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Zavezanci so dolžni sproti sporočati pristojnim orga-
nom tudi vse spremembe, ki vplivajo na določanje višine
nadomestila.

Kolikor zavezanci zahtevanih podatkov pristojnemu ob-
činskemu organu ne posredujejo ali posredujejo napačne
podatke, lahko občinski organ na podlagi geodetskih podat-
kov sam oceni osnovo za izračun nadomestila.

VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

17. člen
Podatke pripravi oddelek za okolje in prostor do 31. 1.

tekočega leta.

18. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list
SRS, št. 17/88), odlok o spremembi odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list SRS, št. 25/89)
Občine Mozirje in sklep o vrednosti točke za določitev letne-
ga nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1997
(Uradno glasilo občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno
In Luče, št. 6/97).

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

nem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s
1. 1. 1999.

Št. 012-1/98-13
Mozirje, dne 13. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Mozirje
dr. Anton Jezernik l. r.

4502. Sklep o vrednosti točke za izračun letnega
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
letu 1999

Na podlagi 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/89) ter na podlagi
prve alinee 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni
list RS, št. 44/97), 9. člena statuta Občine Mozirje (Uradno
glasilo občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno in Luče,
št. 1/95) in v skladu s 15. členom odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča Občine Mozirje (Uradni list
RS, št. 86/98) je Občinski svet občine Mozirje na 28. redni
seji dne 13. 11. 1998 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun letnega

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
letu 1999

1
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča na območju Občine Mozirje v letu 1999
znaša 0,23055.

2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in začne veljati naslednji dan po objavi.

Vrednost točke iz tega sklepa se uporablja od 1. 1.
1999 dalje.

Št. 012-1/98-13
Mozirje, dne 13. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Mozirje
dr. Anton Jezernik l. r.

4503. Poročilo o izidu volitev župana Občine Mozirje v
prvem krogu rednih volitev

P O R O Č I L O
o izidu volitev župana Občine Mozirje v prvem

krogu rednih volitev

Občinska volilna komisija je na seji dne 23. 11. 1998
ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve župana Občine
Mozirje.

I
Na območju Občine Mozirje, ki za volitve župana pred-

stavlja eno volilno enoto, je število volivcev 4841.
Na volitvah dne 23. 11. 1998 je skupaj glasovalo

3182 volivcev po imeniku, s potrdilom ni glasoval noben
volivec, tako da je skupno glasovalo 3182 volivcev.

Oddanih je bilo skupno 3181 glasov, od tega je bilo
veljavnih 3082 in 99 neveljavnih, ker iz njih ni bilo mogoče
ugotoviti volje volivca, oziroma so bile neveljavne iz drugih
razlogov.

II
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število gla-

sov:

1. Jožef Kramer 1197 glasov 38,84%

2. Mojca Finkšt 581 glasov 18,85%

3. Jurij Repenšek 180 glasov 5,84%

4. Jakob Presečnik 1124 glasov 36,47%

III
Občinska volilna komisija je na podlagi 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 nihče od
kandidatov ni dobil večine oddanih glasov, zato je skladno z
drugim in tretjim odstavkom 107. člena citiranega zakona
odločila, da se opravi drugi krog volitev med kandidatoma,
ki sta na volitvah dne 22. 11. 1998 prejela največ glasov.

To sta kandidata:
1. Jožef Kramer, roj. 2. 2. 1951, Varpolje 54, dipl.

strojni inženir, tajnik občine.
Predlagatelj: SDS-Socialdemokratska stranka Slovenije
2. Jakob Presečnik, roj. 23. 7. 1948, Podvrh 31, dipl.

inž. gradbeništva, poslanec DZ RS.
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Predlagatelj: SLS – Slovenska ljudska stranka.

Drugi krog volitev se opravi 6. 12. 1998.

Št. 008-4/98
Mozirje, dne 24. novembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Mozirje
Janja Port l. r.

Člani:
Marija Mutec l. r.
Mija Slapnik l. r.
Venčeslav Žagar l. r.

4504. Poročilo o izidu volitev župana Občine Mozirje v
drugem krogu rednih volitev

P O R O Č I L O
o izidu volitev župana Občine Mozirje v drugem

krogu rednih volitev

Občinska volilna komisija je na seji dne 7. 12. 1998 na
podlagi 90. člena zakona o lokalnih volitvah ugotovila na-
slednji izid glasovanja na volitvah župana Občine Mozirje

I
Na območju Občine Mozirje, ki za volitve župana pred-

stavlja eno volilno enoto, je bilo v volilne imenike vpisanih
4843 volivcev, s potrdilom ni glasoval noben volivec, tako
da je bilo skupaj na območju občine 4843 volivcev.

Po volilnih imenikih je glasovalo 2813 volivcev, od tega
3 volivci po pošti.

II
Oddanih je bilo 2810 glasovnic, od tega je bilo

28 glasovnic neveljavnih, ker so bile prazne, oziroma ker ni
bilo mogoče ugotoviti volje volivcev.

Kandidata sta v drugem krogu prejela naslednje število
glasov:

1. Jožef Kramer 1531 glasov
2. Jakob Presečnik 1251 glasov
Za kandidata je bilo skupno oddanih 2782 glasov.

III
Občinska volilna komisija je na podlagi prvega odstav-

ka 107. člena zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je bil
za župana Občine Mozirje izvoljen

Jožef Kramer, roj. 2. 2. 1951, Varpolje 54, Rečica ob
Savinji, ki je na volitvah v drugem krogu prejel 1531 ali
55,03% glasov.

Št. 008-4/98
Mozirje, dne 8. decembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Mozirje
Janja Port l. r.

Člani:
Marija Mutec l. r.
Mija Slapnik l. r.
Venčeslav Žagar l. r.

4505. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta
občine Mozirje

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

občine Mozirje

Občinska volilna komisija občine Mozirje je na seji dne
23. 11. 1998 ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve
članov Občinskega sveta občine Mozirje.

I
Na območju Občine Mozirje je 4841 volivcev.

Skupaj je na območju občine glasovalo 3182 volivcev.

Vseh oddanih glasovnic je bilo 3181, od tega

v Volilni enoti 1 – območje KS Mozirje 1993 in

v Volilni enoti 2 – območje KS Rečica 1188.

Vseh neveljavnih glasovnic je bilo 218, od tega

v Volilni enoti 1 – območje KS Mozirje 101 in

v Volilni enoti 2 – območje KS Rečica 117.

Vseh oddanih veljavnih glasovnic je bilo 2963, od tega

v Volilni enoti 1 1892 in

v Volilni enoti 2 1071.

II
Posamezne liste kandidatov so skupno v Občini Mozir-

je dobile naslednje število glasov:

Zap. Ime liste Št. %

št. glasov glasov

1. Socialdemokratska stranka Slovenije
– SDS 756 25,5%

2. Slovenski krščanski demokrati 372 12,6%

3. SLS – Slovenska ljudska stranka 677 22,8%

4. Liberalna demokracija Slovenije 408 13,8%

5. Finkšt Mojca – nestrankarska lista
volivcev 265 8,9%

6. Združena lista socialnih demokratov
– ZLSD 200 6,7%

7. Nestrankarska lista 237 8,0%

8. Vaški odbor Lepa njiva 48 1,6%

III
Na podlagi 15. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni

list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95, 20/98) je
bilo v obeh volilnih enotah skupaj listam kandidatov direktno
podeljenih 13 mandatov, od tega v Volilni enoti 1 – 8  man-
datov in v Volilni enoti 2 – 5 mandatov.

Skladno s citiranim členom zakona je bilo posameznim
listam kandidatov glede na dobljeno število glasov in glede
na izračunan volilni količnik v volilni enoti 172,000 dodelje-
nih naslednje število direktnih mandatov:
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Zap. Ime liste Št. gl. % gl. Ma % ost. gl
št.

1. SDS – Socialdemokratska stranka Slovenije 411 21,7% 2 39,0%
2. Slovenski krščanski demokrati 261 13,8% 1 51,7%
3. SLS – Slovenska ljudska stranka 364 19,2% 2 11,6%
4. Liberalna demokracija Slovenije 230 12,2% 1 33,7%
5. Finkšt Mojca – Nestrankarska lista volivcev 265 14,0% 1 54,1%
6. Združena lista socialnih demokratov – ZLSD 76 4,0% 0 44,2%
7. Nestrankarska lista 237 12,5% 1 37,8%
8. Vaški odbor Lepa njiva 48 2,5% 0 27,9%

Skladno s citiranim zakonom je bilo v Volilni enoti 2 posameznim listam kandidatov glede na dobljeno število glasov v
volilni enoti in glede na izračunan volilni količnik v volilni enoti 133,875 dodeljenih naslednje število mandatov:
Zap. Ime liste Št. gl. % gl. Ma % ost. gl
št.

1. SDS – Socialdemokratska stranka Slovenije 345 32,2% 2 57,7%
2. Slovenski krščanski demokrati 111 10,4% 0 82,9%
3. SLS – Slovenska ljudska stranka 313 29,2% 2 33,8%
4. Liberalna demokracija Slovenije 178 16,6% 1 33,0%
5. Združena lista socialnih demokratov – ZLSD 124 11,6% 0 92,6%

Skladno s 86. členom zakona o lokalnih volitvah so na
podlagi dobljenega števila direktnih mandatov s posameznih
list kandidatov izvoljeni naslednji kandidati:

V Volilni enoti št. 1:
1. SDS – Socialdemokratska stranka Slovnije:
– Marija Ježovnik, roj. 8. 4. 1944, Praprotnikova 32,

Mozirje,
– Janez Kaker, roj. 14. 6. 1963, Savinjska c. 32,

Mozirje.
2. Slovenski krščanski demokrati:
– Ivo Glušič, roj. 8. 4. 1964, Loke 6, Mozirje.
3. SLS – Slovenska ljudska stranka:
– Gregor Verbuč, roj. 4. 4. 1942, Radegunda 66,

Mozirje,
– Jakob Presečnik, roj. 23. 7. 1948, Podvrh 31,

Mozirje.
4. Liberalna demokracija Slovenije:
– Karol Kopušar, roj. 1. 11. 1934, Aškerčeva 26,

Mozirje.
5. Finkšt Mojca – Nestrankarska lista volivcev:
– Mojca Finkšt, roj. 4. 12. 1953, Ob Trnavi 9, Mozirje.
6. Nestrankarska lista:
– Anton Venek, roj. 20. 12. 1943, Aškerčeva 40,

Mozirje.

V Volilni enoti št. 2:
1. SDS – Socialdemokratska stranka Slovenije:
– Jožef Kramer, roj. 2. 2. 1951, Varpolje 54, Rečica

ob Savinji,
– Jelka Štorgelj, roj. 23. 1. 1961, Rečica ob Savinji

56.
2. SLS – Slovenska ljudska stranka:
– Andrej Presečnik, roj. 25. 1. 1958, Varpolje 68,

Rečica ob Savinji,
– Janko Žuntar, roj. 10. 8. 1964, Zg. Pobrežje 29,

Rečica ob Savinji.
3. Liberalna demokracija Slovenije:
– Milan Cajner, roj. 8. 5. 1953, Varpolje 59, Rečica

ob Savinji.

IV
Na ravni občine je ostalo nepodeljenih skupno 6 man-

datov, od tega v vsaki Volilna enota po 3 mandati. Na podla-
gi 16. člena zakona o lokalnih volitvah se nepodeljeni man-

dati razdelijo na ravni občine na podlagi seštevkov glasov,
oddanih za istoimenske liste, ki so bile vložene v obeh
volilnih enotah.

Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimen-
ske liste v obeh volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do
skupnega števila mandatov, to je 17 (dva mandata, ki sta jih
prejeli listi, ki sta bili vloženi le v Volilna enota 1 se morata od
skupnea števila 19 mandatov odšteti), je zaporedje najvišjih
17 količnikov naslednje:
Zap. Ime liste Količnik
št.

1. SDS – Socialdemokratska stranka
Slovenije 756,00

2. SLS – Slovenska ljudska stranka 677,00
3. Liberalna demokracija Slovenije 408,00
4. SDS – Socialdemokratska stranka

Slovenije 378,00
5. Slovenski krščanski demokrati 372,00
6. SLS – Slovenska ljudska stranka 338,50
7. SDS – Socialdemokratska stranka

Slovenije 252,00
8. SLS – Slovenska ljudska stranka 225,67
9. Liberalna demokracija Slovenije 204,00
10. Združena lista socialnih demokratov

– ZLSD 200,00
11. SDS – Socialdemokratska stranka

Slovenije 189,00
12. Slovenski krščanski demokrati 186,00
13. SLS – Slovenska ljudska stranka 169,25
14. SDS – Socialdemokratska stranka

Slovenije 151,20
15. Liberalna demokracija Slovenije 136,00
16. SLS – Slovenska ljudska stranka 135,40
17. SDS – Socialdemokratska stranka

Slovenije 126,00

Na podlagi tretjega odstavka 16. člena zakona o lokal-
nih volitvah se pri delitvi mandatov na ravni občine istoimen-
skim listam, vloženim v obeh volilnih enotah dodeli toliko
mandatov, kot je razlika med številom mandatov po d’Hond-
tovem sistemu in številom dobljenih mandatov po 15. členu
zakona.

Ti mandati se skladno s 17. členom zakona o lokalnih
volitvah ob souporabi 92. in 93. člena zakona o volitvah
državni zbor dodelijo listam v volilnih enotah, kjer imajo
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največje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni
enoti iz 15. člena zakona.

Na ta način so dobile mandate še naslednje liste po
posameznih volilnih enotah:
Zap. Ime liste Največji MA Volilna
št. ost. glas./kol. enota

1. Združena lista socialnih
demokratov – ZLSD 0,926 1 2

2. Slovenski krščanski demokrati 0,829 1 2
3. SDSD – Socialdemokratska

stranka Slovenije 0,577 1 2
4. SLS – Slovenska ljudska

stranka 0,116 1 1
5. Liberalna demokracija

Slovenije 0,337 1 1
6. SDS – Socialdemokratska

stranka Slovenije 0,390 1 1

S tem so razdeljeni vsi še nepodeljeni mandati.
Slovenska ljudska stranka je imela večji ostanek glasov

v razmerju do količnika v Volilni enoti 2. Ker pa je bil ta
ostanek glasov v Volilni enoti 2 po vrstnem redu 4. najvišji in
ker so bili v Volilni enoti 2 do takrat podeljenih že vsi 3
mandati, se je ta mandat dodelil listi v Volilni enoti 1, kjer še
niso bili podeljeni vsi mandati in je imela naslednji najvišji
ostanek glasov v razmerju do količnika.

Na podlagi 86. člena zakona o lokalnih volitvah so na
podlagi razdeljenih mandatov po 16. in 17. členu zakona o
lokalnih volitvah s posameznih list kandidatov izvoljeni na-
slednji kandidati:

1. Združena lista socialnih demokratov:
– Franc Rakun, roj. 6. 7. 1942, Rečica ob Savinji

122.
2. Slovenski krščanski demokrati:
– Jože Grudnik, roj. 30. 4. 1941, Sp. Rečica 34,

Rečica ob Savinji.
3. SDS – Socialdemokratska stranka Slovenije:
– Franc Šon, roj. 21. 9. 1947, Rečica ob Savinji 138.
4. Liberalna demokracija Slovenije:
– Minka Napast, roj. 14. 3. 1962, Podvrh 42, Mozirje.
5. SLS – Slovenska ljudska stranka:
– Anton Vrhovnik, roj. 29. 12. 1945, Cesta v Loke 17,

Mozirje.
6. SDS – Socialdemokratska stranka Slovenije:
– Janez Marolt, roj. 31. 12. 1973, Cesta v Loke 10,

Mozirje.

V
Člani Občinskega sveta občine Mozirje, izvoljeni na

rednih volitvah dne 22. 11. 1998 so:
Volilna enota 1 – območje KS Mozirje
Enajst članov občinskega sveta

Ime in priimek Ime liste

1. Marija Ježovnik SDS – Socialdemokratska stranka
Slovenije

2. Janez Kaker SDS – Socialdemokratska stranka
Slovenije

3. Janez Marolt SDS – Socialdemokratska stranka
Slovenije

4. Ivo Glušič Slovenski krščanski demokrati
5. Gregor Verbuč SLS – Slovenska ljudska stranka
6. Jakob Presečnik SLS – Slovenska ljudska

stranka
7. Anton Vrhovnik SLS – Slovenska ljudska stranka
8. Karol Kopušar Liberalna demokracija Slovenije

Ime in priimek Ime liste

9. Minka Napast Liberalna demokracija Slovenije
10. Mojca Finkšt Finkšt Mojca – Nestrankarska lista

volivcev
11. Anton Venek Nestrankarska lista

Volilna enota 2 – območje KS Rečica ob Savinji
Osem članov občinskega sveta

Ime in priimek Ime liste

1. Jožef Kramer SDS – Socialdemokratska stranka
Slovenije

2. Jelka Štorgelj SDS – Socialdemokratska stranka
Slovenije

3. Franc Šon SDS – Socialdemokratska stranka
Slovenije

4. Jože Grudnik Slovenski krščanski demokrati
5. Andrej Presečnik SLS – Slovenska ljudska stranka
6. Janko Žuntar SLS – Slovenska ljudska stranka
7. Milan Cajner Liberalna demokracija Slovenije
8. Franc Rakun Združena lista socialnih demokratov

Št. 008-4/98
Mozirje, dne 24. novembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Mozirje
Janja Port l. r.

Člani:
Marija Mutec l. r.
Mija Slapnik l. r.
Venčeslav Žagar l. r.

4506. Poročilo o izidu volitev članov Sveta KS Mozirje
in Rečica ob Savinji

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Sveta KS Mozirje

in Rečica ob Savinji

Občinska volilna komisija je na seji dne 23. 11. 1998
ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve članov Sveta KS
Mozirje in Sveta KS Rečica ob Savinji

I
Na območju KS Mozirje je 3055 volivcev in na območ-

ju KS Rečica ob Savinji 1786 volivcev.
Skupaj je na območju KS Mozirje glasovalo 1993 voliv-

cev in na območju KS Rečica ob Savinji 1189 volivcev.
V KS Mozirje je bilo vseh oddanih glasovnic 1993 in v

KS Rečica ob Savinji 1189.
Neveljavnih glasovnic je bilo na območju KS Mozirje

106 in na območju KS Rečica ob Savinji 63.

II
Na volitvah za člane Sveta KS Mozirje so posamezni

kandidati prejeli naslednje število glasov:
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Volilna enota Glasov %

Volilna enota 1
1. Ivan Kramperšek 95 11,28
2. Jože Šuster 131 15,56
3. Stanislav Kranjc 176 20,90
4. Alojz Zavolovšek 163 19,36
5. Maksimiljan Lipnik 120 14,25
6. Božidar Plesec 157 18,65

Volilna enota 2
1. Jože Acman 169 27,52
2. Jurij Repenšek 145 23,62
3. Vida Petrovič 184 29,97
4. Franc Brezovnik 116 18,89

Volilna enota 3
1. Roman Čretnik 125 63,78
2. Anton Puncer 71 36,22

Volilna enota 4
1. Mihael Kovač 132 52,80
2. Janez Kotnik 68 27,20
3. Andrej Pečnik 50 20,00

Volilna enota 5
1. Leopold Mikek 86 46,99
2. Marija Hrastnik 40 21,86
3. Jože Korošec 32 17,49
4. Janez Podvratnik 25 13,44

Volilna enota 6
1. Marija Gostečnik 135 39,02
2. Jože Brezovnik 144 41,62
3. Valentin Turk 67 19,36

Volilna enota 7
1. Avgust Strnišnik 31 79,49
2. Jože Trbovšek 4 10,26
3. Zdenka Benda 4 10,26

III
Na volitvah za Svet KS Rečica ob Savinji so posamezni

kandidati prejeli naslednje število glasov:

Volilna enota Glasov %

Volilna enota 1
1. Alojz Blekač 52 33,55
2. Božidar Atelšek 41 26,45
3. Ivan Prislan 62 40,00

Volilna enota 2
1. Peter Kolenc 180 44,23
2. Vincenc Jeraj 134 32,92
3. Peter Brezovnik 93 22,85

Volilna enota 3
1. Jože Žlebnik 141 65,58
2. Maksimiljan Jurak 74 34,42

Volilna enota 4
1. Jože Hribernik 65 18,95
2. Miran Račnik 57 16,62
3. Vinko Rakun 146 42,57
4. Marjana Rakun-Jurič 75 21,87

Volilna enota Glasov %

Volilna enota 5
1. Janko Žuntar 155 100,00

Volilna enota 6
1. Boštjan Kolenc 81 55,86
2. Jože Grudnik 64 44,14

IV
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 pri volitvah po večinskem načelu izvoljeni tisti kandidati,
ki so dobili največ glasov.

V Svet KS Mozirje, ki šteje skupno devet članov so bili
izvoljeni:

Volilna enota 1 – volita se dva člana
1. Stanislav Kranjc, roj. 13. 2. 1945, Na Trgu 58,

Mozirje;
predlagatelj: Liberalna demokracija Slovenije.
2. Alojz Zavolovšek, roj. 27. 4. 1928, Podvrh 10,

Mozirje;
predlagatelj: SDS – Socialdemokratska stranka

Slovenije.

Volilna enota 2 – volita se dva člana
1. Jože Acman, roj. 5. 4. 1943, Brezje 34, Mozirje;
predlagatelj: SLS – Slovenska ljudska stranka.
2. Vida Petrovič, roj. 8. 5. 1945, Na Tratah 7, Mozirje;
predlagatelj: SDS – Socialdemokratska stranka

Slovenije.

Volilna enota 3 – voli se en član
1. Roman Čretnik, roj. 18. 4. 1956, Nove Loke 44,

Mozirje;
predlagatelj: Slovenski krščanski demokrati.

Volilna enota 4 – voli se en član
1. Mihael Kovač, roj. 18. 8. 1946, Ljubija 56, Mozirje;
predlagatelj: Slovenski krščanski demokrati.

Volilna enota 5 – voli se en član
1. Leopold Mikek, roj. 2. 5. 1956, Lepa Njiva 28,

Mozirje;
predlagatelj: SDS – Socialdemokratska stranka

Slovenije.

Volilna enota 6 – voli se en član
1. Jože Brezovnik, roj. 20. 3. 1966, Radegunda 29,

Mozirje;
predlagatelj: SLS – Slovenska ljudska stranka.

Volilna enota 7 – voli se en član
1. Avgust Strnišnik, roj. 31. 7. 1960, Dobrovlje 2,

Mozirje;
predlagatelj: Slovenski krščanski demokrati.

V Svet KS Rečica ob Savinji, ki šteje osem članov so
bili izvoljeni:

Volilna enota 1 – voli se en član
1. Ivan Prislan, roj. 6. 11. 1946, Dol Suha 31, Rečica

ob Savinji;
predlagatelj: Slovenski krščanski demokrati.

Volilna enota 2 – volita se dva člana
1. Peter Kolenc, roj. 30. 6. 1950, Rečica ob Savi-

nji 78;
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predlagatelj: SDS – Socialdemokratska stranka
Slovenije.

2. Vincenc Jeraj, roj. 1. 6. 1957, Rečica ob Savinji
111;

predlagatelj: SDS – Socialdemokratska stranka
Slovenije.

Volilna enota 3 – voli se en član
1. Jože Žlebnik, roj. 18. 10. 1950, Grušovlje 9, Reči-

ca ob Savinji;
predlagatelj: SLS – Slovenska ljudska stranka.

Volilna enota 4 – volita se dva člana
1. Vinko Rakun, roj. 15. 1. 1958, Varpolje 19, Rečica

ob Savinji;
predlagatelj: SLS – Slovenska ljudska stranka
2. Marjana Rakun-Jurič, roj. 22. 5. 1964, Nizka 36,

Rečica ob Savinji;
predlagatelj: SDS – Socialdemokratska stranka

Slovenije.

Volilna enota 5 – voli se en član
1. Janko Žuntar, roj. 10. 8. 1964, Zg. Pobrežje 29,

Rečica ob Savinji;
predlagatelj: SLS – Slovenska ljudska stranka.

Volilna enota 6 – voli se en član
1. Boštjan Kolenc, roj. 8. 11. 1969, Rečica ob Savinji

65;
predlagatelj: SDS – Socialdemokratska stranka

Slovenije.

Št. 008-4/98
Mozirje, dne 24. novembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Mozirje
Janja Port l. r.

Člani:
Marija Mutec l. r.
Mija Slapnik l. r.
Venčeslav Žagar l. r.

MURSKA SOBOTA

4507. Odlok o spremembi in dopolnitvah odloka o
proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto
1998

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98), 57. člena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,
14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 103. člena
statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št.
28/95, 21/96, 8/97 in 63/98) je Mestni svet mestne
občine Murska Sobota na seji, dne 8. decembra 1998
sprejel

O D L O K
o spremembi in dopolnitvah odloka o proračunu

Mestne občine Murska Sobota za leto 1998

1. člen
V odloku o proračunu Mestne občine Murska Sobota

za leto 1998 se spremeni 3. člen in glasi:
Prihodki proračuna Mestne občine Murska Sobota za

leto 1998 se določajo v višini 2.523,252.000 SIT in se
razporedijo za:

– tekoče obveznosti 1.674,176.000 SIT
– investicijske obveznosti 849,076.000 SIT
Spremembe prihodkov proračuna mestne občine in

njihove razporeditve so zajete v spremembi bilance prihod-
kov in odhodkov proračuna, ki je sestavni del proračuna
mestne občine za leto 1998. Račun financiranja proračuna
mestne občine za leto 1998 izkazuje neto zadolžitev v višini
182,437.000 SIT.

2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS, uporablja pa se od 1. januarja 1998.

Št. 40302-8/98
Murska Sobota, dne 8. decembra 1998.

Župan
Mestne občine Murska Sobota

Anton Slavic l. r.

Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Mestne občine
Murska Sobota za leto 1998

A) Prihodki
 V SIT

1. Prihodki za zagotovljeno porabo 1.280,127.000
2. Prihodki za druge naloge 1.135,566.000
3. Republiška sredstva za investicije

in ostalo 101,263.000
4. Prenos presežka iz preteklega leta 6,296.000

Skupaj prihodki 2.523,352.000

B) Odhodki

1. Sredstva za delo občinskih organov 263,318.000
2. Izobraževanje 414,175.000
3. Socialno varstvo 77,801.000
4. Otroško varstvo 295,000.000
5. Kulturna dejavnost 147,806.000
6. Športna dejavnost in tehnična kultura 100,468.000
7. Zdravstvo 53,060.000
8. Kmetijstvo, gospodarstvo, turizem 61,500.000
9. Cestno komunala infrastruktura in

okolje 461,900.000
10. Varstvo pred naravnimi nesrečami 45,670.000
11. Prostorsko planiranje 11,700.000
12. Druge javne potrebe 45,750.000
13. Sredstva za urejanje stavbnih zemljišč 174,225.000
14. Stanovanjski sklad 188,575.000
15. Odplačilo obresti in kreditov 65,500.000
16. Sredstva rezerv 25,166.000
17. Krajevne skupnosti 91,638.000

Skupaj odhodki 2.523,252.000
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Račun financiranja proračuna Mestne občine Murska
Sobota za leto 1998

Odplačila Zadolžitev v SIT

1. Prenos obveznosti iz leta 1997 67,337.000

2. Odplačilo obveznosti 64,900.000

3. Kredit za investicijske odhodke 180,000.000

4. Skupaj 64,900.000 247,337.000

5. Neto zadolžitve 1998 182,437.000 –

Skupaj 247,337.000 247,337.000

Št. 414-09/98
Murska Sobota, dne 8. decembra 1998.

Župan
Mestne občine Murska Sobota

Anton Slavic l. r.

4508. Odlok o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Mestne občine Murska Sobota za
obdobje januar–april 1999

Na podlagi prvega odstavka 44. člena zakona o finan-
ciranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98) in
106. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni
list RS, št. 28/95, 21/96, 8/97 in 63/98) je Mestni svet
mestne občine Murska Sobota na seji dne 8. decembra
1998 sprejel

O D L O K
o začasnem financiranju potreb iz proračuna

Mestne občine Murska Sobota za obdobje
januar–april 1999

1. člen
Potrebe porabnikov sredstev proračuna Mestne obči-

ne Murska Sobota se v času od januarja do aprila 1999
začasno financirajo po tem odloku.

2. člen
Dokler ne bo sprejet proračun Mestne občine Murska

Sobota za leto 1999 se začasno financirajo potrebe porab-
nikov iz proračuna mesečno v višini 1/12 odhodkov prora-
čuna Mestne občine Murska Sobota za leto 1998.

V okviru začasnega financiranja proračuna se lahko
financirajo le investicije, ki so bile vključene že v proračun
leta 1998 in se nadaljujejo v letu 1999, oziroma se v letu
1998 iz objektivnih razlogov niso mogle začeti.

3. člen
Strokovna služba za izvajanje proračuna mora izvrševa-

ti plačila porabnikom le do višine zneska iz predhodnega
člena in pri tem upoštevati določila zakona o financiranju
občin in drugih predpisov, ki se nanašajo na proračun obči-
ne in državni proračun.

4. člen
Ta odlok velja z dnem objave, uporablja pa se od

1. januarja 1999.

Št. 402-04-1/98
Murska Sobota, dne 8. decembra 1998.

Župan
Mestne občine Murska Sobota

Anton Slavic l. r.

4509. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Mestne občine Murska Sobota za leto
1999

Na podlagi 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 18/84), 56. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in 14. člena odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Murska Sobota (Uradne objave št. 15/87) ter
23. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list
RS, št. 28/95, 21/96, 8/97 in 63/98) je Mestni svet
mestne občine Murska Sobota na seji dne 8. decembra
1998 sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za izračun

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Mestne občine Murska Sobota

za leto 1999

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Murska
Sobota za leto 1999 znaša 0,082 SIT.

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

RS, uporablja pa se od 1. januarja 1999.

Št. 420-08-31/98
Murska Sobota, dne 8. decembra 1998.

Župan
Mestne občine Murska Sobota

Anton Slavic l. r.

4510. Sklep o javni razgrnitvi odloka o sprejetju
lokacijskega načrta za plinovodno omrežje v
naselju Rakičan v Mestni občini Murska Sobota

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in
71/93) ter 23. člena statuta Mestne občine Murska Sobota
(Uradni list RS, št. 28/95, 21/96, 8/97 in 63/98) je Mest-
ni svet mestne občine Murska Sobota dne 8. decembra
1998 sprejel
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S K L E P
o javni razgrnitvi odloka o sprejetju lokacijskega
načrta za plinovodno omrežje v naselju Rakičan

v Mestni občini Murska Sobota

I
Javno se razgrne odlok o sprejetju lokacijskega načrta

za plinovodno omrežje v naselju Rakičan v Mestni občini
Murska Sobota, ki ga je pod številko projekta LN 127/98
izdelala družba RATING, RATNIK inž. OTO s.p., Šercerjevo
naselje 18, Murska Sobota.

II
Osnutek lokacijskega načrta se razgrne v prostorih

Mestne občine M. Sobota, oddelek za infrastrukturo, okolje
in prostor ter gospdarske javne službe (III. vhod, 2. nad-
stropje) ter na sedežu krajevne skupnosti – vaški dom v
naselju Rakičan. Javna razgrnitev traja 30 dni od dneva
objave v Uradnem listu Republike Slovenije. V času javne
razgrnitve lokacijskega načrta bo organizirana javna razpra-
va (obravnava), kraj in čas le-te bo določen naknadno.

III
V času javne razgrnitve lahko dajo vse pravne ali fizične

osebe oziroma vsi zainteresirani ali prizadeti pisne pripombe
k osnutku lokacijskega načrta na oddelek za infrastrukturo,
okolje in prostor ter gospodarske javne službe oziroma upra-
vo Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska
Sobota (III. vhod, II. nadstropje, soba št. 20).

Št. 35003-33/98
Murska Sobota, dne 8. decembra 1998.

Župan
Mestne občine Murska Sobota

Anton Slavic l. r.

4511. Sklep o javni razgrnitvi odloka o sprejetju
lokacijskega načrta za plinovodno omrežje v
mestu Murska Sobota

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in
71/93) ter 23. člena statuta Mestne občine Murska Sobota
(Uradni list RS, št. 28/95, 21/96, 8/97 in 63/98) je Mest-
ni svet mestne občine Murska Sobota dne 8. decembra
1998 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi odloka o sprejetju lokacijskega

načrta za plinovodno omrežje v mestu
Murska Sobota

I
Javno se razgrne odlok o sprejetju lokacijskega načrta

za plinovodno omrežje v mestu Murska Sobota, ki ga je pod
številko projekta LN 21/98 izdelala družba ZEU-NI d.o.o.,
Staneta Rozmana 5, Murska Sobota.

II
Osnutek lokacijskega načrta se razgrne v prostorih

Mestne občine Murska Sobota, oddelek za infrastrukturo,

okolje in prostor ter gospdarske javne službe (III. vhod, 2.
nadstropje) ter na sedežu mestnih četrti mesta M. Sobota –
Trg Zmage 4. Javna razgrnitev traja 30 dni od dneva objave
v Uradnem listu Republike Slovenije. V času javne razgrnitve
lokacijskega načrta bo organizirana javna razprava (obravna-
va), kraj in čas le-te bo določen naknadno.

III
V času javne razgrnitve lahko dajo vse pravne ali fizične

osebe oziroma vsi zainteresirani ali prizadeti pisne pripombe
k osnutku lokacijskega načrta na oddelek za infrastrukturo,
okolje in prostor ter gospodarske javne službe oziroma upra-
vo Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska
Sobota (III. vhod, II. nadstropje, soba št. 20).

Št. 35003-34/98
Murska Sobota, dne 8. decembra 1998.

Župan
Mestne občine Murska Sobota

Anton Slavic l. r.

4512. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi
krajevnega samoprispevka za območje Krajevne
skupnosti Markišavci

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) in 46.a in
47.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 54/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98)
ter 15. člena statuta KS Markišavci je Svet KS Markišavci na
seji dne 25. 11. 1998 po predhodni odločitvi na zboru
občanov KS Markišavci, z dne 6. 11. 1998 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega

samoprispevka za območje Krajevne skupnosti
Markišavci

1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samo-

prispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Marki-
šavci za obdobje petih let, in sicer od 1. 2. 1999 do 31. 1.
2004.

2. člen
Referendum bo v nedeljo, 10. 1. 1999 od 7. do

19. ure v vaškogasilskem domu v Markišavcih.

3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena

za izvajanje naslednjega referendumskega programa, in si-
cer za:

– dokončanje kanalizacije v naselju Markišavci,
– odvodnjavanje meteorne vode in ureditev pločnikov,
– ureditev avtobusnih postajališč,
– ureditev športnega igrišča,
– ureditev okolice kapelice in vežice na pokopališču,
– vzdrževanje ostalih vaških objektov,
– sofinanciranje kolesarske steze do Murske Sobote,
– financiranje funkcionalne dejavnosti KS in sofinanci-

ranje dejavnosti društev.
Za izvršitev tega programa bo potrebno po oceni

8,000.000 SIT ki se bodo zbrala v obdobju petih let iz
sredstev samoprispevka.
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4. člen
Zavezanci za samoprispevek so krajani s stalnim biva-

liščem v naselju Markišavci:
– 2% mesečno od neto plač zaposlenih, nadomestil iz

delovnega razmerja, nagrad, dopolnilnega in pogodbenega
dela,

– 2% od neto pokojnin, razen od pokojnin z varstvenim
dodatkom,

– 7% od katastrskega dohodka veljavnega za tekoče
leto,

– 3% obrtniki oziroma samostojni podjetniki od bruto
zavarovalne osnove za obračun prispevkov za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje ter zdravstveno varstvo s stalnim
bivališčem, oziroma sedežem dejavnosti v KS Markišavci,

– 3% mesečno od povprečne plače v RS v tekočem
letu zaposleni v tujini.

5. člen
Plačevanja samoprispevka so oproščeni zavezanci v

skladu z 12. členom zakona o samoprispevku.

6. člen
Na referendumu volivci glasujejo neposredno in tajno z

glasovnico, ki je opremljena s pečatom Krajevne skupnosti
Markišavci in z naslednjim besedilom:

KRAJEVNA SKUPNOST MARKIŠAVCI
GLASOVNICA

za glasovanje na referendumu dne 10. 1. 1999 o
uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju v KS Markišav-
ci, ki se uporabi za:

– dokončanje kanalizacije v naselju Markišavci,
– odvodnjavanje meteorne vode in ureditev pločnikov,
– ureditev avtobusnih postajališč,
– ureditev športnega igrišča,
– ureditev okolice kapelice in vežice na pokopališču,
– vzdrževanje ostalih vaških objektov,
– sofinanciranje kolesarske steze do Murske Sobote,
– financiranje funkcionalne dejavnosti KS in sofinanci-

ranje dejavnosti društev.
Zavezanci bodo plačevali samoprispevek v višini, ki je

določena v 4. členu sklepa o razpisu referenduma.

GLASUJEM

“ZA” “PROTI”

Glasuje se tako, da se obkroži beseda “ZA”, če se
glasovalec z uvedbo samoprispevka strinja, oziroma “PRO-
TI”, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.

7. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo krajani, ki so

vpisani v splošni volilni imenik za KS Markišavci.

8. člen
Krajevni samoprispevek je izglasovan, če je za uvedbo

samoprispevka glasovala večina vseh volivcev v KS Marki-
šavci.

9. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na žiro računu

Krajevne skupnosti Markišavci.

10. člen
Za zbiranje sredstev in izvajanje referendumskega pro-

grama je odgovoren Svet krajevne skupnosti Markišavci.

11. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodi volilna komisija

KS Markišavci, pri čemer smiselno uporablja določila zako-
na o referendumu in ljudski iniciativi.

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

in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike
Slovenije. Kot dan razpisa se šteje 24. 12. 1998, od tega
dne začnejo teči roki za opravila, ki so potrebni za izvedbo
referenduma.

Sklep se objavi tudi na krajevno običajen način.

Markišavci, dne 2. decembra 1998.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti

Markišavci
Boris Gumila l. r.

NAZARJE

4513. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
družbenega plana Občine Mozirje za obdobje
1986–2000, dopolnjenega leta 1989 in
srednjeročnega družbenega plana Občine
Mozirje za obdobje 1986–1990 za območje
Občine Nazarje

Občinski svet občine Nazarje je na podlagi 2. člena
zakona o planiranju v prehodnem obdobju (Uradni list RS,
št. 48/90), 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97) ter 17. člena statuta Občine Nazarje (Uradno
glasilo občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno in Luče,
št. 1/95) na seji dne 20. 11. 1998 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb

in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
družbenega plana Občine Mozirje za obdobje

1986–2000, dopolnjenega leta 1989
in srednjeročnega družbenega plana Občine
Mozirje za obdobje 1986–1990 za območje

Občine Nazarje

I
Javno se razgrne osnutek odloka o spremembah in

dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Obči-
ne Mozirje za obdobje 1986–2000, dopolnjenega leta 1989
in srednjeročnega družbenega plana Občine Mozirje za ob-
dobje 1986–1990 za območje Občine Nazarje.

II
Dokumentacija bo javno razgrnjena v prostorih Občine

Nazarje, Savinjska cesta 4, Nazarje. Razgrnitev bo vsak
delovni dan, in sicer ob ponedeljkih in torkih od 7. do
15. ure, ob sredah od 7. do 17. ure ter ob četrtkih in petkih
od 7. do 14. ure. Javna razgrnitev bo trajala 41 dni od
objave v Uradnem listu RS, in sicer od 21. decembra do
vključno 29. januarja 1999.
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III
V času javne razgrnitve lahko k dokumentu podajo

svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne ose-
be, organizacije in skupnosti in le-te posredujejo Občini
Nazarje, Savinjska cesta 4, Nazarje.

IV
V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava, in

sicer 21. januarja 1998 ob 18. uri v prostorih Delavskega
doma Nazarje.

Št. 068-1/95-98-31
Nazarje, dne 9. decembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Nazarje
Pavel Bitenc l. r.

NOVO MESTO

4514. Odlok o izločitvi dela naselja Potov Vrh in
priključitvi k naselju Ratež

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentira-
nju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80 in 5/90) in
pravilnika o določanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS,
št. 11/80, 58/92 – odl. US) ter 10. in 17. člena statuta
Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95,
37/95, 8/96, 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 izločitvi dela naselja Potov Vrh in priključitvi

k naselju Ratež

1. člen
Na območju Mestne občine Novo mesto se iz naselja

Potov Vrh izloči del, ki se priključi naselju Ratež, preostali
del naselja Potov Vrh še naprej obstaja kot samostojno
naselje. Iz naselja Potov Vrh se izločijo hišne številke: 47,
48 in 48a.

2. člen
Meje naselja in statističnih okolišev so prikazane v kar-

tografskih prikazih RTE v merilu 1:5000, območja ulic pa v
kartografskih prikazih EHIŠ v merilu 1:5000, v katerih je
prikazano tudi oštevilčenje stavb znotraj naselij oziroma ulic.
Kartografski prikazi so sestavni del tega odloka in se hranijo
pri Geodetski upravi RS, izpostava Novo mesto, kjer so na
vpogled zainteresiranim uporabnikom in občanom.

3. člen
Vsi državni organi, ki vodijo uradne evidence, so v roku

enega leta po uveljavitvi odloka po uradni dolžnosti dolžni
uskladiti svoje evidence s tem odlokom.

4. člen
Stroški za označevanje naselja bremenijo občinski pro-

račun. Zamenjavo tablic s hišnimi številkami in izdelavo no-
vih dodatnih tablic plačajo občani.

5. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati s

1. 1. 1999.

Št. 012-108/98-12
Novo mesto, dne 22. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

4515. Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta

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

Občinska volilna komisija občine Novo mesto, je na
seji dne 24. novembra 1998, na podlagi zapisnikov o delu
volilnih odborov in zapisnikov volilnih odborov pri ugotavlja-
nju izida glasovanja za volitve članov občinskega sveta, na
volitvah 22. novembra 1998 ugotovila

1
V volilne imenike na območju občine je bilo vpisanih

31.095 volilcev.
S potrdilom je glasoval 1 volilec.
SKUPAJ VOLILCEV ZA OBMOČJE OBČINE 31.096

2
Glasovalo je:
– po volilnih imenikih 19.465 volilcev (vključno s po-

što),
– s potrdilom je glasoval 1 volilec.
SKUPAJ GLASOVALO 19.466 volilcev ali 62,60%.

3
Po pošti je glasovalo 79 volilcev.

4
ODDANIH GLASOVNIC JE BILO: 19.453
Ker so bile prazne, oziroma, ker so bile neveljavne iz

drugih razlogov, oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volil-
ca, je bilo

SKUPAJ NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 1.336
Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje števi-

lo glasov:
1. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI, SKD 2352

glasov
2. NAPREJ SLOVENIJA, NPS 194 glasov
3. DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, DEMO-

KRATI SLOVENIJE, DS 221 glasov
4. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE,

SOCIALDEMOKRATI SLOVENIJE, SDS 2659 glasov
5. DRUŠTVO NOVO MESTO 1010 glasov
6. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV,

ZLSD 1211 glasov
7. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS 1844 gla-

sov
8. MURN JANEZ IN SKUPINA VOLILCEV 179 glasov
9. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV

SLOVENIJE, DESUS 1084 glasov
10. OBRTNIKI IN PODJETNIKI 806 glasov
11. LISTA ZA DOLENJSKO 1333 glasov
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12. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA, SNS 455
glasov

13. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
3619 glasov

14. ZELENI SLOVENIJE, ZELENI 315 glasov
15. LISTA NEODVISNIH “IZ KRAJANOV ZA KRAJANE“

834 glasov

5
Po določbah 14., 86. in 90. člena zakona o lokalnih

volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95 in
20/98) in izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile
posamezne liste, deljenih s številom 1 do 32 (D’Hondtov
sistem), je zaporedje najvišjih količnikov naslednje:

Zap. Količnik Št. Ime liste
št. liste

1. 3619,00 13 LIBERALNA DEMOKRACIJA
SLOVENIJE, LDS

2. 2659,00 4 SOCIALDEMOKRATSKA STRAN-
KA SLOVENIJE, SOCIAL-
DEMOKRATI SLOVENIJE

3. 2353,00 1 SLOVENSKI KRŠČANSKI
DEMOKRATI, SKD

4. 1844,00 7 SLOVENSKA LJUDSKA STRAN-
KA, SLS

5. 1809,50 13 LIBERALNA DEMOKRACIJA
SLOVENIJE, LDS

6. 1333,00 11 LISTA ZA DOLENJSKO
7. 1329,50 4 SOCIALDEMOKRATSKA STRAN-

KA SLOVENIJE, SOCIAL-
DEMOKRATI SLOVENIJE

8. 1211,00 6 ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH
DEMOKRATOV, ZDRUŽENA
LISTA, ZLSD

9. 1206,33 13 LIBERALNA DEMOKRACIJA
SLOVENIJE, LDS

10. 1176,50 1 SLOVENSKI KRŠČANSKI
DEMOKRATI, SKD

11. 1084,00 9 DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE,
DeSUS

12. 1010,00 5 DRUŠTVO NOVO MESTO
13. 922,00 7 SLOVENSKA LJUDSKA STRAN-

KA, SLS
14. 904,75 13 LIBERALNA DEMOKRACIJA

SLOVENIJE, LDS
15. 886,33 4 SOCIALDEMOKRATSKA STRAN-

KA SLOVENIJE, SOCIAL-
DEMOKRATI SLOVENIJE

16. 834,00 15 LISTA NEODVISNIH “IZ KRA-
JANOV ZA KRAJENE“

17. 806,00 10 OBRTNIKI IN PODJETNIKI
18. 784,33 1 SLOVENSKI KRŠČANSKI

DEMOKRATI, SKD
19. 723,80 13 LIBERALNA DEMOKRACIJA

SLOVENIJE, LDS
20. 666,50 11 LISTA ZA DOLENJSKO
21. 664,75 4 SOCIALDEMOKRATSKA STRAN-

KA SLOVENIJE, SOCIAL-
DEMOKRATI SLOVENIJE

22. 614,67 7 SLOVENSKA LJUDSKA STRAN-
KA, SLS

23. 605,50 6 ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH
DEMOKRATOV, ZDRUŽENA
LISTA, ZLSD

24. 603,17 13 LIBERALNA DEMOKRACIJA
SLOVENIJE, LDS

Zap. Količnik Št. Ime liste
št. liste

25. 588,25 1 SLOVENSKI KRŠČANSKI
DEMOKRATI, SKD

26. 542,00 9 DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE,
DeSUS

27. 531,80 4 SOCIALDEMOKRATSKA STRAN-
KA SLOVENIJE, SOCIAL-
DEMOKRATI SLOVENIJE

28. 517,00 13 LIBERALNA DEMOKRACIJA
SLOVENIJE, LDS

29. 505,00 5 DRUŠTVO NOVO MESTO
30. 470,60 1 SLOVENSKI KRŠČANSKI

DEMOKRATI, SKD
31. 461,00 7 SLOVENSKA LJUDSKA STRAN-

KA, SLS
32. 455,00 12 SLOVENSKA NACIONALNA

STRANKA, SNS

Po zaporedju najvišjih količnikov pripada posameznim
listam kandidatov naslednje število mandatov:

Številka in ime liste – Št. mandatov

1. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI, SKD
5 mandatov

2. NAPREJ SLOVENIJA, NPS 0 mandatov
3. DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE,

DEMOKRATI SLOVENIJE, DS 0 mandatov
4. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE,

SOCIALDEMOKRATI SLOVENIJE, SDS 5 mandatov
5. DRUŠTVO NOVO MESTO 2 mandata
6. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV,

ZLSD 2 mandata
7. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS 4 manda-

tov
8. MURN JANEZ IN SKUPINA VOLILCEV 0 mandatov
9. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV

SLOVENIJE, DESUS 2 mandata
10. OBRTNIKI IN PODJETNIKI 1 mandat
11. LISTA ZA DOLENJSKO 2 mandata
12. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA 1 mandat
13. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS

7 mandatov
14. ZELENI SLOVENIJE, ZELENI 0 mandatov
15. LISTA NEODVISNIH “IZ KRAJANOV ZA KRAJANE“

1 mandat
Z liste kandidatov je izvoljenih toliko kandidatov, kolikor

mandatov je dobila lista.
Upoštevajoč, da noben kandidat ni dobil toliko prefe-

renčnih glasov (več kot polovico glasov volilcev, ki so glaso-
vali za listo), so v mestni svet izvoljeni kandidati po vrstnem
redu na listi:

1. ALOJZ TURK, rojen 4. 7. 1962, Straža, Novomeška
cesta 95

2. ALOJZ ZUPANČIČ, rojen 28. 4. 1939, Novo me-
sto, Jakčeva ulica 19

3. mag. FRANC BAČAR, rojen 4. 12. 1957, Dolž,
Greben 10

4. LEOPOLD KOLENC, rojen 17. 1. 1952, Novo me-
sto, Lastovče 46

5. KAREL KAPŠ, rojen 27. 2. 1952, Novo mesto,
Krajčeva ulica 42

6. MILOŠ DULAR, rojen 13. 4. 1964, Jurka vas 8
7. ALOJZ ZORAN, rojen 15. 5. 1939, Novo mesto,

Ulica Marjana Kozine 58
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8. VID MERŠOL, rojen 17. 12. 1942, Novo mesto,
Kettejev drevored 4

9. ANDREJ BLAŽIČ, rojen 22. 12. 1974, Ždinja vas 1
10. KORY GOLOB, rojen 2. 8. 1973, Novo mesto,

Westrova ulica 29
11. ANTON ŠKERLJ, rojen 3. 11. 1935, Novo mesto,

Vrhovčeva 1
12. prof. dr. MIHAEL JAPELJ, rojen 4. 8. 1935, Novo

mesto, Trdinova ulica 14 C
13. MARJAN SOMRAK, rojen 3. 11. 1947, Novo me-

sto, Ulica Danila Bučarja 23
14. ANA BUKOVEC, rojena 27. 11. 1939, Novo me-

sto, Drska 31
15. TONE HROVAT, rojen 27. 5. 1958, Novo mesto,

Ulica Slavka Gruma 48
16. MARTINA VRHOVNIK, rojena 11. 11. 1950, Novo

mesto, Ulica Slavka Gruma 24
17. JOŽE KREGAR, rojen 8. 12. 1965, Straža, Pod

Srobotnikom 31
18. ANTON VOVKO, rojen 6. 12. 1935, Smolenja

vas 70
19. RAJMUND GERDOVIČ, rojen 13. 8. 1934, Novo

mesto, Vorančeva ulica 3
20. IVAN VLADIMIR ŠTEBLAJ, rojen 23. 3. 1938, No-

vo mesto, Nad mlini 66
21. DARINKA SMRKE, rojena 3. 5. 1949, Novo me-

sto, Ulica Slavka Gruma 4
22. ANDREJ GORENC, rojen 16. 6. 1970, Novo me-

sto, Ulica Marjana Kozine 16
23. FRANCI KEK, rojen 25. 1. 1964, Novo mesto,

Šolska ulica 6
24. MATJAŽ ENGEL, rojen 23. 5. 1970, Vavta

vas 41/A
25. ANTON STARC, dr. medicine, rojen 19. 5. 1940,

Novo mesto, Na Lazu 35
26. mag. ADOLF ZUPAN, rojen 21. 10. 1953, Novo

mesto, Seidlova cesta 34
27. mag. TATJANA GAZVODA, rojena 8. 5. 1954,

Novo mesto, Ulica Mirana Jarca 4
28. mag. BORIS DULAR, rojen 15. 9. 1954, Smole-

nja vas 41
29. JOŽE DERGANC, rojen 7. 9. 1958, Češča vas 12
30. mag. MILENA KRAMAR-ŽNIDAR, rojena 22. 5.

1959, Novo mesto, Koštialova ulica 9
31. RAFKO KRIŽMAN, rojen 20. 5. 1957, Novo me-

sto, Trdinova ulica 12/A
32. ALOJZ MUHIČ, rojen 13. 5. 1950, Birčna vas 3.

Št. 008-01/98-18
Novo mesto, dne 24. novembra 1998.

Predsednik
Franci Cvelbar l. r.

4516. Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta

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

Občinska volilna komisija občine Dolenjske Toplice je
na seji dne 23. novembra 1998, na podlagi zapisnikov o
delu volilnih odborov in zapisnikov volilnih odborov pri ugo-
tavljanju izida glasovanja za volitve članov občinskega sveta,
na volitvah 22. novembra 1998 ugotovila

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

voliti skupaj 2571 volivcev, od tega:
a) 2571 volivcev, vpisanih v volilne imenike
b) volivcev, ki bi glasovali s potrdili ni bilo.
2. Glasovalo je skupaj 1807 volivcev ali 70,28% od

vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:
a) 1807 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem ime-

niku
b) 8 volivcev je glasovalo po pošti.

II
Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih 1807

glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje

volivca, ker sta bili obkroženi dve ali več list kandidatov, je
bilo 84 glasovnic neveljavnih.

Veljavnih glasovnic je bilo 1723.
Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število

glasov:

Št. Ime liste Št. glasov
liste

1. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS 484
2. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA, SNS 78
3. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI, SKD 177
4. GASILCI 66
5. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS 295
6. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE,

SOCIALDEMOKRATI SLOVENIJE, SDS 304
7. OBRTNIKI IN PODJETNIKI 133
6. ZDRUŽENA LISTA SOCIALDEMOKRATOV

SLOVENIJE, ZLSD 101
9. NESTRANKARSKA 32
10. ZELENI SLOVENIJE, ZELENI 53

III
Na podlagi 2. člena zakona o postopku za ustanovitev

novih občin ter določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št.
44/96) ter zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih
območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94, 56/98) prvi
občinski svet šteje 12 članov, zato je vsem listam kandida-
tov na razpolago 12 mandatov.

Po določbah 14., 86. in 90. člena zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 72/94, 7/94, 33/94, 61/95,
70/95 in 20/98) in izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih
dobile posamezne liste, deljenih s številom 1 do 12 (D

,
Hond-

tov sistem), je zaporedje najvišjih količnikov naslednje:

Zap. Količnik Št. Ime
št.  liste liste

1. 484,00 1 LIBERALNA DEMOKRACIJA
SLOVENIJE, LDS

2. 304,00 6 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
SLOVENIJE, SOCIALDEMOKRATI
SLOVENIJE SDS

3. 295,00 5 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA,
SLS

4. 242,00 1 LIBERALNA DEMOKRACIJA
SLOVENIJE, LDS

5. 177,00 3 SLOVENSKI KRŠČANSKI
DEMOKRATI, SKD
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Zap. Količnik Št. Ime
št.  liste liste

6. 161,33 1 LIBERALNA DEMOKRACIJA
SLOVENIJE, LDS

7. 152,00 6 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
SLOVENIJE, SOCIALDEMOKRATI
SLOVENIJE, SDS

8. 147,50 5 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA,
SLS

9. 133,00 7 OBRTNIKI IN PODJETNIKI
10. 121,00 1 LIBERALNA DEMOKRACIJA

SLOVENIJE, LDS
11. 101,33 6 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

SLOVENIJE, SOCIALDEMOKRATI
SLOVENIJE, SDS

12. 101,00 8 ZDRUŽENA LISTA
SOCIALDEMOKRATOV, ZLSD

Po zaporedju najvišjih količnikov pripada posameznim
listam kandidatov naslednje število mandatov:

Št. Št. liste Ime liste
mandatov

4 1 LIBERALNA DEMOKRACIJA
SLOVENIJE, LDS

0 2 SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA,
SNS

1 3 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI,
SKD

0 4 GASILCI
2 5 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
3 6 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

SLOVENIJE, SOCIALDEMOKRATI
SLOVENIJE, SDS

1 7 OBRTNIKI IN PODJETNIKI
1 8 ZDRUŽENA LISTA

SOCIALDEMOKRATOV SLOVENIJE,
ZLSD

0 9 NESTRANKARSKA
0 10 ZELENI SLOVENIJE, ZELENI

Z liste kandidatov je izvoljenih toliko kandidatov, kolikor
mandatov je dobila lista.

Upoštevajoč, da noben kandidat ni dobil toliko prefe-
renčnih glasov (več kot polovico glasov volivcev, ki so glaso-
vali za listo), so v prvi občinski svet izvoljeni kandidati po
vrstnem redu na listah:

1. Alojz Puhan, roj. 10. 1. 1950, Podturn pri Dolenj-
skih Toplicah 76,

2. Ivan Longar, roj. 30. 4. 1951, Dolenjske Toplice,
Pionirska cesta 12,

3. Luka Goršič, roj. 20. 10. 1949, Gorenje Polje 18,
4. Drago Celič, roj. 4. 7. 1956, Gorenje Sušice 6,
5. Jožica Kotar, roj. 18. 8. 1949, Sela pri Dolenjskih

Toplicah 76,
6. Franc Vovk, roj. 8. 12. 1960, Dolenjske Toplice,

Pod cvingerjem 34,
7. Jožef Pršina, roj. 20. 2. 1933, Dolenjske Toplice,

Gregorčeva ulica 5,
8. Robert Vinšek, roj. 20. 5. 1953, Dolenjske Toplice,

Roška cesta 23,
9. Bojan Potočar, roj. 14. 10. 1965, Podhosta 48,
10. Janez Tekavčič, roj. 24. 1. 1951, Dolenje Suši-

ce 22,

11. Mihael Luzar, roj. 21. 8. 1963, Podturn pri Dolenj-
skih Toplicah 18,

12. Metod Rom, roj. 3. 10.1932, Obrh 4.

Št. 008-1/98-18
Novo mesto, 23. novembra 1998.

Predsednik
Občinske volilne komisije
občine Dolenjske Toplice
Tomislav Kocuvan l. r.

4517. Poročilo o izidu volitev za župana v Občini Mirna
Peč

P O R O Č I L O
o izidu volitev za župana v Občini Mirna Peč

Občinska volilna komisija občine Mirna Peč je na seji
dne 23. novembra 1998, na podlagi zapisnikov o delu
volilnih odborov in zapisnikov volilnih odborov pri ugotavlja-
nju izida glasovanja za volitve župana na volitvah 22. novem-
bra 1998 ugotovila

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

voliti skupaj 1973 volivcev, od tega:
a) 1973 volivcev, vpisanih v volilne imenike
b) volivcev, ki bi glasovali s potrdili ni bilo.
2. Glasovalo je skupaj 1362 volivcev ali 69,03% od

vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:
a) 1355 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem ime-

niku
b) 7 volivcev je glasovalo po pošti.

II
Za volitve župana je bilo oddanih 1362 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje

volivca, ker je bilo obkroženih več kandidatov, je bilo 41
glasovnic neveljavnih.

Veljavnih glasovnic je bilo 1321.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. SLAVKO JARC 252
2. ZVONKO LAH 938
3. ANTONIJA HOČEVAR 129
Glede na navedeno število glasov, ki so jih dobili posa-

mezni kandidati, je bil za župana nove Občine Mirna Peč
izvoljen naslednji kandidat:

ZVONKO LAH, roj. 21. 1. 1958, Hrastje pri Mirni
Peči 12.

Št. 008-1/98-18
Novo mesto, dne 25. novembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Mirna Peč
Marjanca Majster l. r.
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4518. Poročilo o izidu volitev za člane občinskega
sveta v Občini Mirna Peč

P O R O Č I L O
o izidu volitev za člane občinskega sveta v

Občini Mirna Peč

Občinska volilna komisija občine Mirna Peč je na seji
dne 23. novembra 1998, na podlagi zapisnikov o delu
volilnih odborov in zapisnikov volilnih odborov pri ugotavlja-
nju izida glasovanja za volitve članov občinskega sveta, na
volitvah 22. novembra 1998 ugotovila

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

voliti skupaj 1973 volivcev, od tega:
a) 1973 volivcev, vpisanih v volilne imenike,
b) volivcev, ki bi glasovali s potrdili ni bilo.
2. Glasovalo je skupaj 1362 volivcev ali 69,03% od

vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:
a) 1355 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem ime-

niku
b) 7 volivcev je glasovalo po pošti.

II
Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih 1362

glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje

volivca, ker je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih je
volilo v posamezni volilni enoti, je bilo 45 glasovnic neveljav-
nih.

Veljavnih glasovnic je bilo 1317.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

1. volilna enota: Mirna Peč-Ivanja vas, Češence, Pri-
sojna pot, Rožna ulica, Vihre, Rogovila, Trg; Grčvrh, Golobi-
njek, Dolenji Podboršt, Gorenji Podboršt, Malenska vas

1. MARTINA ŽAGAR 126 glasov
2. MILAN MARN 53 glasov
3. JANEZ MEŽAN 193 glasov
4. ANTON PERKO 35 glasov
5. MARJAN GOLOB 83 glasov
6. JOŽE MUHIČ 82 glasov
7. KAROL ZAGORC 43 glasov
8. FRANC KOŽELJ 16 glasov
9. MATJAŽ PERPAR 60 glasov
10. JANEZ KRAMAR 69 glasov
11. LEOPOLD PUNGERČAR 42 glasov
12. DRAGO SAJE 43 glasov
13. MARTIN POTOČAR 37 glasov
14. MARJAN PARKELJ 109 glasov
15. DUŠAN AVGUŠTINČIČ 59 glasov
16. SLAVKO JARC 75 glasov

2. volilna enota: Mirna Peč – Postaja, Marof, Čemše,
Veliki Kal, Orkljevec, Selo pri Zagorici, Globočdol, Dolenja
vas pri Mirni Peči, Šentjurij na Dolenjskem, Poljane pri Mirni
Peči, Hmeljčič, Hrastje pri Mirni Peči

1. ANTONIJA HOČEVAR 58 glasov
2. STANISLAV BEVC 138 glasov
3. MARJAN PRIMC 37 glasov
4. DRAGO MUHIČ 71 glasov
5. MILAN ŠPOLAR 126 glasov
6. ZVONKO LAH 176 glasov

7. JOŽE KOS 69 glasov
8. JOŽE ZORAN 62 glasov
9. FRANC PROGAR 67 glasov
10. NATAŠA PLAVEC 42 glasov
11. JOŽE BARBO 103 glasov

3. volilna enota: Jablan, Goriška vas, Vrhovo pri Mirni
Peči, Mali Vrh, Mirna Peč - Šranga

1. ALOJZ KASTELIC 89 glasov
2. JOŽE KOSTREVC 51 glasov
3. MARJAN RAJER 32 glasov
4. JOŽE JARC 24 glasov
5. FRANC BARTELJ 42 glasov
6. FRANC SOMRAK 15 glasov
7. JOŽE DRENIK 92 glasov
8. DUŠAN COLARIČ 16 glasov
9. MARTA UDOVČ 23 glasov
10. JOŽE KOLENC 13 glasov
11. JOŽEF SLAK 23 glasov

4. volilna enota: Gorenji Globodol, Srednji Globodol,
Dolenji Globodol

1. KAREL POVŠE 70 glasov
2. ANTON STRAJNAR 17 glasov
3. JOŽEF AVBAR 21 glasov

5. volilna enota: Jordankal, Biška vas, Jelše, Vrhpeč
1. ALOJZ ŠPENDAL 38 glasov
2. JANEZ SLUGA 41 glasov
3. MOJCA GRLICA 19 glasov
4. ŠTEFAN SLAK 27 glasov
V prvi volilni enoti so volili tri, v drugi tri, v tretji dva, v

četrti enega in v peti enega kandidata. Glede na to in glede
na navedeno število glasov, ki so jih dobili posamezni kandi-
dati, so bili v Občinski svet nove Občine Mirna Peč izvoljeni
naslednji kandidati:

Zap.št. Ime in priimek Predlagatelj

1. MARTINA ŽAGAR Konferenca OO SDS Mirna
Peč

2. JANEZ MEŽAN Konferenca OO SDS Mirna
Peč

3. MARJAN PARKELJ Marjan Parkelj in skupina
volilcev

4. STANISLAV BEVC Slovenska ljudska stranka,
SLS

5. MILAN ŠPOLAR LDS, OO Mirna Peč
6. ZVONKO LAH Konferenca OO SDS Mirna

Peč
7. ALOJZ KASTELIC Slovenska ljudska stranka,

SLS
8. JOŽE DRENIK Konferenca OO SDS Mirna

Peč
9. KAREL POVŠE Konferenca OO SDS Mirna

Peč
10. JANEZ SLUGA Združena lista socialnih

demokratov, ZLSD

Št. 008-1/98-18 MP
Novo mesto, dne 25. novembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Mirna Peč
Marjanca Majster l. r.
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4519. Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta

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

Občinska volilna komisija občine Žužemberk je na seji
dne 23. novembra 1998, na podlagi zapisnikov o delu volil-
nih odborov in zapisnikov volilnih odborov pri ugotavljanju
izida glasovanja za volitve članov občinskega sveta, na voli-
tvah 22. novembra 1998 ugotovila

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

voliti skupaj 3528 volivcev, od tega:
a) 3528 volivcev, vpisanih v volilne imenike
b) volivcev, ki bi glasovali s potrdili ni bilo.
2. Glasovalo je skupaj 2378 volivcev ali 67,40% od

vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:
a) 2375 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem ime-

niku
b) 3 volivci so glasovali po pošti.

II
Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih 2378

glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje

volivca, ker sta bili obkroženi dve ali več list kandidatov, je
bilo 195 glasovnic neveljavnih.

Veljavnih glasovnic je bilo 2183.
Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število

glasov:

Št. Ime liste Št. glasov
liste

1. SUHOKRAJNSKA KMEČKA LISTA 80
2. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

SLOVENIJE, SOCIALDEMOKRATI
SLOVENIJE, SDS 249

3. NESTRANKARSKI SUHOKRAJNCI 72
4. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH

DEMOKRATOV, ZLSD 74
5. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS 210
6. MAGDA KASTELIC HOČEVAR IN SKUPINA

VOLILCEV 85
7. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI,

SKD 454
8. LISTA MLADIH SUHE KRAJINE 138
9. OBRTNIKI IN PODJETNIKI SUHE KRAJINE 93
10. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE,

LDS 431
11. NADSTRANKARSKA IN NEODVISNA LISTA

ZA SUHO KRAJINO 294

III
Na podlagi 2. člena zakona o postopku za ustanovitev

novih občin ter določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št.
44/96) ter zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih
območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94, 56/98) prvi
občinski svet šteje 15 članov, zato je vsem listam kandida-
tov na razpolago 15 mandatov.

Po določbah 14., 86. in 90. člena zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 72/94, 7/94, 33/94, 61/95,
70/95 in 20/98) in izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih
dobile posamezne liste, deljenih s številom 1 do 15 (D,Hond-
tov sistem), je zaporedje najvišjih količnikov naslednje:

Zap. Količnik Št. Ime liste
št. liste

1. 455.00 7 SLOVENSKI KRŠČANSKI
DEMOKRATI

2. 432.00 10 LDS
3. 294.00 11 NADSTRANKARSKA IN

NEODVISNA LISTA ZA SUHO
KRAJINO

4. 249.00 2 SOCIALDEMOKRATSKA
STRANKA SLOVENIJE

5. 227.50 7 SLOVENSKI KRŠČANSKI
DEMOKRATI

6. 216.00 10 LDS
7. 210.00 5 SLOVENSKA LJUDSKA

STRANKA
8. 151.67 7 SLOVENSKI KRŠČANSKI

DEMOKRATI
9. 147.00 11 NADSTRANKARSKA IN

NEODVISNA LISTA ZA SUHO
KRAJINO

10. 144.00 10 LDS
11. 139.00 8 LISTA MLADIH SUHE KRAJINE
12. 124.50 2 SOCIALDEMOKRATSKA

STRANKA SLOVENIJE
13. 113.75 7 SLOVENSKI KRŠČANSKI

DEMOKRATI
14. 108.00 10 LDS
15. 105.00 5 SLOVENSKA LJUDSKA

STRANKA

Po zaporedju najvišjih količnikov pripada posameznim
listam kandidatov naslednje število mandatov:

Št. Št. liste Ime liste
mandatov

0 1. SUHOKRAJNSKA KMEČKA LISTA
2 2. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

SLOVENIJE, SOCIALDEMOKRATI
SLOVENIJE, SDS

0 3. NESTRANKARSKI SUHOKRAJNCI
0 4. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH

DEMOKRATOV, ZLSD
2 5. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
0 6. MAGDA KASTELIC HOČEVAR IN

SKUPINA VOLIVCEV
4 7. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI,

SKD
1 8. LISTA MLADIH SUHE KRAJINE
0 9. OBRTNIKI IN PODJETNIKI SUHE

KRAJINE
4 10. LIBERALNA DEMOKRACIJA

SLOVENIJE, LDS
2 11. NADSTRANKARSKA IN NEODVISNA

LISTA ZA SUHO KRAJINO

Z liste kandidatov je izvoljenih toliko kandidatov, kolikor
mandatov je dobila lista.

Upoštevajoč, da noben kandidat ni dobil toliko prefe-
renčnih glasov (več kot polovico glasov volivcev, ki so glaso-
vali za listo), so v prvi občinski svet izvoljeni kandidati po
vrstnem redu na listah:

1. JOŽE PAPEŽ, roj. 4. 2. 1963, Žvirče 10 a
2. LUDVIK LEGAN, roj. 22. 1. 1951, Dvor 68
3. JANKO SKUBE, roj. 2. 5. 1948, Dvor 80
4. ŠTEFAN HROVAT, roj. 1. 1. 1956, Reber 31 a
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5. JOŽE PAPEŽ, roj. 12. 10. 1963, Žužemberk, Cvi-
belj 19

6. ŠTEFKA FABJAN, roj. 29. 12. 1965, Pleš 2
7. NEŽKA PRIMC, roj. 17. 1. 1945, Dvor 52,
8. JANEZ HROVAT, roj. 18. 6. 1963, Podgozd 19
9. IZTOK MOŽE, roj. 3. 3. 1975, Dvor 7
10. FRANC ŠKUFCA, roj. 12. 11. 1960, Malo Lipje 5
11. VLADIMIR KOSTEVC, roj. 27. 3. 1964, Žužem-

berk, Grajski trg 37
12. ANDREJ BANKO, roj. 25. 1. 1961, Dvor 18 a
13. LUDVIK LONGAR, roj. 12. 8. 1957, Dolnji Ajdo-

vec 4
14. DARKO PUCELJ, roj. 13. 6. 1955, Žužemberk,

Trške njive 31
15. DUŠAN PAPEŽ, roj. 2. 7. 1959, Hrib pri Hinjah 9.

Št. 008-1/98-18
Novo mesto, 24. novembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Žužemberk
Dragica Papež l. r.

4520. Poročilo o izidu volitev za župana Občine
Dolenjske Toplice – 1. krog

P O R O Č I L O
o izidu volitev za župana Občine Dolenjske

Toplice – 1. krog

Občinska volilna komisija občine Dolenjske Toplice je
na seji dne 23. novembra 1998, na podlagi zapisnikov o
delu volilnih odborov in zapisnikov volilnih odborov pri ugo-
tavljanju izida glasovanja za volitve župana občine na volitvah
22. novembra 1998 ugotovila

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

voliti skupaj 2571 volivcev, od tega:
a) 2571 volivcev, vpisanih v volilne imenike
b) volivcev, ki bi glasovali s potrdili ni bilo.
2. Glasovalo je skupaj 1807 volivcev ali 70,28% od

vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:
a) 1807 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem ime-

niku
b) 8 volivcev je glasovalo po pošti.

II
Za volitve župana je bilo oddanih 1807 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje

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

Veljavnih glasovnic je bilo 1764.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. ALOJZ PUHAN 681 glasov
2. JOŽEF TOMLJE 115 glasov
3. ROBER VINŠEK 306 glasov
4. RAFAEL KUŽNIK 62 glasov
5. FRANC VOVK 600 glasov

III
Občinska volilna komisija je ugotovila, da nihče izmed

kandidatov ni dobil večine oddanih glasov ter odločila, da se

opravi drugi krog volitev med kandidatoma, ki sta prejela
največ glasov. To sta:

1. ALOJZ PUHAN, roj. 10. 1. 1950, stanujoč Podturn
pri Dolenjskih Toplicah 76

2. FRANC VOVK, roj. 8. 12. 1960, stanujoč Dolenj-
ske Toplice, Pod Cvingerjem 34.

Št. 008-1/98-18
Novo mesto, 23. novembra 1998.

Predsednik
Občinske volilne komisije
občine Dolenjske Toplice
Tomislav Kocuvan l. r.

4521. Poročilo o izidu volitev za župana Občine
Dolenjske Toplice – 2. krog

P O R O Č I L O
o izidu volitev za župana Občine Dolenjske

Toplice – 2. krog

Občinska volilna komisija občine Dolenjske Toplice je
na seji dne 7. decembra 1998, na podlagi zapisnikov o delu
volilnih odborov in zapisnikov volilnih odborov pri ugotavlja-
nju izida glasovanja za volitve župana občine na volitvah
6. decembra 1998 ugotovila

I
1. Na volitvah 6. decembra je imelo pravico voliti sku-

paj 2568 volivcev, od tega:
a) 2568 volivcev, vpisanih v volilne imenike
b) volivcev, ki bi glasovali s potrdili ni bilo.
2. Glasovalo je skupaj 1635 volivcev ali 63,67% od

vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:
a) 1635 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem ime-

niku
b) 6 volivcev je glasovalo po pošti.

II
Za volitve župana je bilo oddanih 1635 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje

volivca, ker sta bili obkrožena dva kandidata, je bilo 22
glasovnic neveljavnih.

Veljavnih glasovnic je bilo 1613.
Posamezna kandidata sta dobila naslednje število gla-

sov:
1. ALOJZ PUHAN 779 glasov
2. FRANC VOVK 834 glasov

III
Občinska volilna komisija je skladno z določbami

107. člena ZLV ugotovila, da je za župana izvoljen naslednji
kandidat:

FRANC VOVK, roj. 8. 12. 1960, stanujoč Dolenjske
Toplice, Pod Cvingerjem 34.

Št. 008-1/98-18
Novo mesto, 7. decembra 1998.

Predsednik
Občinske volilne komisije
občine Dolenjske Toplice
Tomislav Kocuvan l. r.
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4522. Poročilo o izidu volitev župana Mestne občine
Novo mesto

P O R O Č I L O
o izidu volitev župana Mestne občine Novo

mesto

Občinska volilna komisija občine Novo mesto, je na
seji dne 24. novembra 1998, na podlagi zapisnikov o delu
volilnih odborov in zapisnikov volilnih odborov pri ugotavlja-
nju izida glasovanja za volitve župana Mestne občine Novo
mesto, na volitvah 22. novembra 1998, ugotovila:

1
Na volitvah 22. novembra 1998 je imelo pravico voliti

skupaj 31.096 volilcev, od tega
a) 31.095 volilcev, vpisanih v volilne imenike.
b) s potrdilom je glasoval 1 volilec.
Glasovalo je skupaj 19.466 volilcev ali 62,60% od

vseh volilcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:
a) po volilnih imenikih 19.465 volilcev (opomba: vključ-

no s pošto),
b) s potrdilom 1 volilec.
Skupaj je glasovalo 19.466 volilcev ali 62,60% (od

tega po pošti 79 volilcev).

2
Za volitve župana je bilo oddanih 19.444 glasovnic.

Ker so bile prazne, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje
volilca, je bilo 724 glasovnic neveljavnih.

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. FRANC KONCILIJA 4946 glasov
2. MILOŠ DULAR 2942 glasov
3. JANEZ MURN 386 glasov
4. ANTON STARC, dr. medicine 8973 glasov
5. ALOJZ TURK 1473 glasov

3
Ker noben kandidat ni dobil večine glasov je Občinska

volilna komisija občine Novo mesto razpisala drugi krog
volitev za župana v nedeljo, 6. decembra 1998 in sicer med
kandidatoma, ki sta dobila v prvem krogu največ glasov:

1. Anton Starc, dr. medicine, roj. 19. 5. 1940, Novo
mesto, Na Lazu 35, dr. medicine, direktor, predlagatelj:
LDS, SLS, DESUS

2. Franc Koncilija, roj. 3. 6. 1946, Novo mesto, Ka-
stelčeva ulica 6, geodet, župan, predlagatelj: Franc Štupar
in skupina volilcev.

4
Na volitvah 6. decembra 1998 je imelo pravico voliti

skupaj 31.121 volilcev.
Skupaj je glasovalo 17.305 volilcev ali 55,61%, (od

tega po pošti 117 volilcev).

5
Za volitve župana je bilo oddanih 17.303 glasovnic.

Ker so bile prazne oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje
volilca, je bilo 234 glasovnic neveljavnih.

Posamezna kandidata sta dobila naslednje število gla-
sov:

Št. glasov % glasov

1. ANTON STARC, dr. medicine 9896 57,98%
2. FRANC KONCILIJA 7173 42,02%

6
Občinska volilna komisija je na podlagi 41. člena zako-

na o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94,
33/94 in 20/98), na seji, dne 8. 12. 1998, ugotovila, da je
za župana izvoljen:

1. Anton Starc, dr. medicine, roj. 19. 5. 1940, Novo
mesto, Na Lazu 35, ker je dobil večino veljavnih glasov.

Št. 008-01/98-18
Novo mesto, dne 8. decembra 1998.

Predsednik
Franci Cvelbar l. r.

4523. Poročilo o izidu volitev za župana Občine
Žužemberk

P O R O Č I L O
o izidu volitev za župana Občine Žužemberk

Občinska volilna komisija občine Žužemberk je na seji
dne 23. novembra 1998 in 7. decembra, na podlagi zapi-
snikov o delu volilnih odborov in zapisnikov volilnih odborov
pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve župana, na voli-
tvah 22. novembra 1998 in 6. decembra 1998, ugotovila
rezultate glasovanja ter izid volitev za župana.

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

voliti skupaj 3528 volivcev, od tega:
a) 3528 volivcev, vpisanih v volilne imenike
b) volivcev, ki bi glasovali s potrdili ni bilo.
2. Glasovalo je skupaj 2378 volivcev ali 67,40% od

vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:
a) 2375 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem ime-

niku
c) 3 volivci so glasovali po pošti.

II
Za volitve župana je bilo oddanih 2378 glasovnic. Ker

so bile prazne oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca,
je bilo 117 glasovnic neveljavnih.

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

Kandidat Št. glasov % glasov

1. Jože Papež 935 41,35%
2. Janko Skube 127 5,62%
3. Franc Škufca 1097 48,52%
4. Franc Jarc 102 4,51%

III
Ker noben kandidat ni dobil večine glasov, je Občinska

volilna komisija občine Žužemberk razpisala drugi krog voli-
tev za župana, v nedeljo, 6. decembra 1998, in sicer med
kandidatoma, ki sta dobila v prvem krogu največ glasov:

1. Franc Škufca
2. Jože Papež.

IV
1. Na volitvah 6. decembra 1998 je imelo pravico voliti

skupaj 3521 volivcev, od tega:
a) 3521 volivcev, vpisanih v volilne imenike
b) volivcev, ki bi glasovali s potrdili, ni bilo.
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2. Glasovalo je skupaj je skupaj 2472 volivcev ali
70,21%, od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega
je:

a) 2466 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem ime-
niku

b) 6 volivcev glasovalo po pošti.

V
Za volitve župana je bilo oddanih 2472 glasovnic. Ker

so bile prazne oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca,
je bilo 40 glasovnic neveljavnih.

Posamezna kandidata sta dobila naslednje število gla-
sov:

Kandidat Št. glasov
% glasov

1. Franc Škufca 1366
56,17%

2. Jože Papež 1066
43,83%.

VI
Občinska volilna komisija je na podlagi 41. člena zako-

na o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94,
33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) ugotovila, da je za župana
Občine Žužemberk izvoljen

Franc ŠKUFCA, roj. 12. 11. 1960, stanujoč Malo
Lipje 5, ker je dobil večino veljavnih glasov.

Št. 008-001-42/98-18
Novo mesto, dne 7. decembra 1998.

Predsednica
Občinske volilnekomisije

občine Žužemberk
Dragica Papež l. r

Člani:
Dragutin Podolski l. r.
Franci Hrovat l. r.
Marjeta Zupančič l. r.

ORMOŽ

4524. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
5. krajevnega samoprispevka za območje
Krajevne skupnosti Ivanjkovci

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85, 48/86) in zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in v skladu z 31.
členom statuta Krajevne skupnosti Ivanjkovci je Svet krajev-
ne skupnosti Ivanjkovci na 1. redni seji dne 8. 12. 1998
sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo 5. krajevnega
samoprispevka za območje Krajevne skupnosti

Ivanjkovci

1
Za območje Krajevne skupnosti Ivanjkovci, ki zajema

naselja: Cerovec Stanka Vraza, Dobrovščak, Hujbar, Ivanj-
kovci, Lahonci, Mali Brebrovnik, Mihalovci, Libanja, Pavlov-

ski vrh, Runeč, Stanovno, Strezetina, Veličane, Žerovinci,
Žvab.

2
Samoprispevek se bo uporabil za sofinanciranje iz-

gradnje naslednjih komunalnih in drugih objektov in dejav-
nosti, za katerega je uveden.

Komunalna infrastruktura

SIT
2000 Lahonci 9,930.748
2001 Veličane 5,184.056
2001 Pavlovski vrh 7,329.006
2002 Žerovinci 7,383.699
2002 Stanovno 6,867.989
2003 Cerovec Stanka Vraza 2,010.103
2003 Ivanjkovci 8,418.669
2004 Žvab – Runeč 4,818.087
2004 Mali Brebrovnik 6,497.732

Gramoziranje cest: letno je predvideno 1500 m3 gra-
moza.

Obnova kulturnih spomenikov: predvideno je 5% ali
3,575.000 SIT.

Stroški krajevne samouprave: program zajema tekoče
vzdrževanje vežice, igrišča, prostorov za potrebe delovanja
KS in delno pokrivanje stroškov zaposlenih v KS.

Dvorana in društva: za opremo dvorane in delovanja
društev.

Namen sredstev

% SIT

1. Komunalna dejavnost 82 58,630.000
– za gramoziranje 15,000.000
2. Krajevna samouprava 8 5,720.000
3. Obnova kulturnih spomenikov 5 3,575.000
4. Dvorana in društva 5 3,575.000

5. Krajevni samoprispevek se uvaja za dobo 5 let, in
sicer od 1. 10. 1999 do 30. 9. 2004.

Samoprispevek bodo plačevali zavezanci, ki imajo stal-
no bivališče na območju Krajevne skupnosti Ivanjkovci.

– 2% od neto plače oziroma nadomestila
zavezanci, ki imajo plačo iz delovnega razmerja oziro-

ma nadomestila ter druge dohodke in prejemke, ki imajo
značaj plače,

– 1,5% od izplačane pokojnine
– 2% od zavarovalne osnove zavezanca
zavezanci, ki opravljajo samostojno obrtno dejavnost
– 4% od odmerjenega davka
zavezanci, ki plačujejo davek po pavšalnem letnem

znesku
– 6% letno od katastrskega dohodka
zavezanci, ki imajo dohodek od kmetijske dejavnosti
– 10.000 SIT krajani, zaposleni v tujini
– 5.000 SIT zavezanci, ki nimajo stalnega prebivališča

na območju krajevne skupnosti, imajo hiše, vinske kleti ali
druge objekte

– en delovni dan vsako leto za delo sposobne krajane.
Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi državljani,

ki so vpisani v splošni volilni imenik krajevne skupnosti in
zaposleni, ki še nimajo volilne pravice in niso vpisani v volilni
imenik, živijo pa na območju Krajevne skupnosti Ivanjkovci.

Za zbiranje sredstev samoprispevka je odgovoren svet
krajevne skupnosti, ki odgovarja za nenamensko uporabo in
izvajanje sprejetega programa.

Referendum bo v nedeljo, 10. januarja 1999, od 7. do
19. ure. Izvedla ga bo volilna komisija Krajevne skupnosti
Ivanjkovci skladno z določili zakona o volitvah.
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Na referendumu bodo krajani glasovali tajno in nepo-
sredno z glasovnico naslednje vsebine:

KRAJEVNA SKUPNOST
IVANJKOVCI

Za referendum, dne 10. 1. 1999

GLASUJEM
“ZA” “PROTI”

uvedbo 5. krajevnega samoprispevka za sofinanciranje
programskih nalog v obdobju od 1. 10. 1999 do 30. 9.
2004.

Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo
“ZA”, če se strinja, oziroma “PROTI”, če se ne strinja z
uvedbo krajevnega samoprispevka.

Vse glasovnice bodo overjene s štampiljko Krajevne
skupnosti Ivanjkovci.

Sredstva se bodo zbirala na posebnem žiro računu
Krajevne skupnosti Ivanjkovci, št. 52410-842-087-82469.

Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna
skupnost Ivanjkovci.

Ivanjkovci, dne 8. decembra 1998.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti

Ivanjkovci
Franc Gorjak l. r.

OSILNICA

4525. Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine
Osilnica

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev župana Občine Osilnica

Občinska volilna komisija občine Osilnica je na seji
dne 22. novembra 1998 na podlagi zapisnikov o delu volil-
nih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za župana Ob-
čine Osilnica na rednih volitvah dne 22. novembra 1998
ugotovila:

I
Na volitvah dne 22. novembra 1998 je imelo pravico

glasovati 335 volivcev.
Glasovalo je skupaj 246 volivcev ali 73,43% od vseh

volivcev, ki so imeli pravico voliti.

II
Za volitve župana Občine Osilnica je bilo oddanih 246

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

drugih razlogov, oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje voliv-
ca, je bilo 26 glasovnic neveljavnih.

Veljavnih glasovnic je bilo 220.
Kandidat za župana je prejel naslednje število glasov:
1. Anton KOVAČ 220 glasov 100%

III
Občinska volilna komisija občine Osilnica je skladno z

določbami prvega odstavka 107. člena zakona o lokalnih

volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 –
sklep US, 70/95 in 20/98 – odločba US) ugotovila, da je
za župana Občine Osilnica izvoljen kandidat: Anton Kovač,
roj. 9. 6. 1947, Sela 5, Osilnica.

Št. 004-65/98
Osilnica, dne 22. novembra 1998.

Namestnica predsednika
Občinske volilne komisije

občine Osilnica
Sanda Žurga l. r.

4526. Poročilo o izidu rednih volitev članov
Občinskega sveta občine Osilnica

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

občine Osilnica

Občinska volilna komisija občine Osilnica je na seji
dne 22. novembra 1998 na podlagi zapisnikov o delu volil-
nih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za člane Občin-
skega sveta občine Osilnica na rednih volitvah dne 22.
novembra 1998 ugotovila:

I
Na volitvah dne 22. novembra 1998 je imelo pravico

glasovati 335 volivcev.
Glasovalo je skupaj 246 volivcev ali 73,43% od vseh

volivcev, ki so imeli pravico voliti.

II
Za volitve članov Občinskega sveta občine Osilnica je

bilo oddanih 246 glasovnic.
Ker so bile prazne, oziroma ker so bile neveljavne iz

drugih razlogov, oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje voliv-
ca, je bilo 14 glasovnic neveljavnih.

Veljavnih glasovnic je bilo 232.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število gla-

sov:
1. Franc MIKLIČ  111 glasov  47,84 %
2. Jožef ŠTIMEC  152 glasov  65,52 %
3. Peter HUDOBIVNIK  67 glasov  28,88 %
4. Marjan KOVAČ  74 glasov  31,90 %
5. Andrej KLEPEC  83 glasov  35,78 %
6. Nedeljko POJE  123 glasov  53,02 %
7. Jože JANEŽ  70 glasov  30,17 %
8. Drago ŠTIMEC  87 glasov  37,50 %
9. Zdravko OSVALD  120 glasov  51,72 %
10. Antun VOLF  110 glasov  47,41 % 
11. Milan ŽAGAR  72 glasov  31,03 %
12. Janez ŠTIMEC  75 glasov  32,33 %
13. Ljudmila MALNAR  51 glasov  21,98 %
14. Ivan ŽURGA  73 glasov  31,47 %
15. Anamarija ŠTIMEC  118 glasov  50,86 %
16. Mladen ŽAGAR  110 glasov  47,41 %

III
Občinska volilna komisija občine Osilnica je skladno z

določbami drugega odstavka 11. člena zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 –
sklep US, 70/95 in 20/98 – odločba US) ugotovila, da so
za člane Občinskega sveta občine Osilnica izvoljeni nasled-
nji kandidati:
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1. Jožef ŠTIMEC, roj. 13. 3. 1960, Grintovec 2,
Osilnica

2. Nedeljko POJE, roj. 24. 8. 1952, Padovo 5, Osil-
nica

3. Zdravko OSVALD, roj. 7. 2. 1964, Osilnica 30, Osil-
nica

4. Anamarija ŠTIMEC, roj. 22. 7. 1952, Mirtoviči 2,
Osilnica

5. Franc MIKLIČ, roj. 29. 3. 1973, Belica 7, Osilnica
6. Antun VOLF, roj. 4. 12. 1960, Sela 25, Osilnica
7. Mladen ŽAGAR, roj. 18. 6. 1964, Bezgovica 5,

Osilnica.

Št. 004-66/98
Osilnica, dne 22. novembra 1998.

Namestnica predsednika
Občinske volilne komisije

občine Osilnica
Sanda Žurga l. r.

PIVKA

4527. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Pivka

P O R O Č I L O
o izidu volitev za župana Občine Pivka

Občinska volilna komisija občine Pivka je na seji dne
7. 12. 1998 na podlagi zapisnikov volilnih odborov pri ugo-
tavljanju izida glasovanja za volitve župana Občine Pivka
ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za župana Obči-
ne Pivka.

l
1. V prvem krogu na volitvah dne 22. 11. 1998 je

imelo pravico glasovanja 4703 volivcev, vpisanih v volilne
imenike.

S potrdilom je glasoval 1 volivec.

2. Glasovalo je skupaj 3262 volivcev ali 69,36% od
vseh volivcev, od tega je:

a) 3245 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem ime-
niku

b) 17 volilvcev glasovalo po pošti.

ll
Za volitve župana je bilo oddanih 3262 glasovnic.

Ker so bile prazne, oziroma ni bilo moč ugotoviti volje
volivca, je bilo 168 glasovnic neveljavnih.

Veljavnih glasovnic je bilo 3094.

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

1. Ivan Čeligoj 533 glasov

2. Edmund Julijan Srebot 221 glasov

3. Robert Smrdelj 948 glasov

4. Ernest Margon 889 glasov

5. Mojca Požar 503 glasov

lll
Volilna komisija je dne 23. 11. 1998 razpisala drugi

krog volitev za župana in sicer med kandidatoma, ki sta v
prvem krogu dobila največ glasov:

1. Robert Smrdelj
2. Ernest Margon

lV
1. Volilna komisija je ugotovila, da je v drugem krogu

na volitvah dne 6. 12. 1998 imelo pravico glasovanja 4701
volivcev, vpisanih v volilne imenike.

S potrdilom ni glasoval nihče.
2. Glasovalo je skupaj 2587 volivcev ali 55,03% od

vseh volivcev, od tega je
 a). 2571 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem

imeniku
 b). 16 volivcev glasovalo po pošti.

V
Za volitve župana je bilo oddanih 2587 glasovnic.
Ker so bile prazne, oziroma ni bilo moč ugotoviti volje

volivca, je bilo 94 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih glasovnic je bilo 2493.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Robert Smrdelj 1345 glasov
2. Ernest Margon 1148 glasov

Vl
Volilna komisija je na podlagi 107. člena zakona o

lokalnih volitvah ugotovila, da je za župana Občine Pivka
izvoljen Robert Smrdelj, roj. 30. 7. 1968, inženir matemati-
ke, Slovenska vas 3, Pivka, ki je dobil večino veljavnih
glasov.

Št. 00601/98
Pivka, dne 8. decembra 1998.

Člani:
Požar Janez
Dekleva Julka
Dekleva Kristina

Predsednica
Občinske volilne

komisije Pivka
Nadja Čeligoj l. r.

4528. Poročilo o izidu volitev v Svet vaške skupnosti
občine Pivka

Na podlagi 90. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) se je dne 7. 12.
1998 sestala občinska volilna komisija Občine Pivka in spre-
jela na podlagi zapisnika volilnega odbora

P O R O Č I L O
o izidu volitev v svet vaške skupnosti občine

Pivka

1. Na volitvah v svet vaške skupnosti, ki so bile 6. 12.
1998, je od 16 volilnih upravičencev glasovalo 2, kar je
12,50%.

2. Izid volitev za volilno enoto: Ribnica – oddanih 2
glasovnici, neveljavne 0, veljavne 2.
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3. Na podlagi prejetega števila glasov so bili v volilni
enoti RIBNICA izvoljeni:

Želko Pavla, Valenčič Marjan, Želko Jože.

Št. 00601/98
Pivka, dne 7. decembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Pivka
Nadja Čeligoj l. r.

POSTOJNA

4529. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta
občine Postojna

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

Postojna

Občinska volilna komisija občine Postojna je na seji,
dne 24. 11. 1998 na podlagi zapisnikov o delu volilnih
odborov pri ugotavljanju izida glasovanja na lokalnih volitvah
za v Občinski svet občine Postojna, dne 22. 11. 1998
ugotovila

I
1. Na volitvah dne 22. 11. 1998 je imelo pravico voliti

skupaj 10.832 volivcev, vpisanih v volilne imenike.
S potrdilom ni glasoval nihče.
2. Glasovalo je skupaj 6.451 volivcev ali 59,56% od

vseh volivcev,
od tega je:
a) volivcev glasovalo na voliščih

po volilnem imeniku 6.411 volivcev
b) volivcev glasovalo po pošti  40 volivcev

II
Za volitve v občinski svet je bilo oddanih 6.451 glasov-

nic.
Ker so bile prazne, oziroma ni bilo moč ugotoviti volje

volivca, je bilo neveljavnih 465 glasovnic.
Veljavnih glasovnic je bilo 5.986 glasovnic.

Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število
glasov:

Glasov % glasov Ime liste

337 5,6 1. Zveza za Primorsko, ZZP
488 8,2 2. Mladinska lista Postojna
36 6,0 3. Slovenski krščanski demokrati –

SKD
859 14,4 4. Skupaj – Lokalna lista
610 10,2 5. Mislej Danijel
275 4,6 6. Demokratična stranka

upokojencev
Slovenije, DeSUS

123 2,1 7. Slovenska nacionalna stranka –
SNS

1040 17,4 8. Liberalna demokracija slovenije,
LDS

44 0,7 9. Demokratska stranka Slovenije,
Demokrati slovenije, DS

Glasov % glasov Ime liste

636 10,6 10. Socialdemokratska stranka
Slovenije, Socialdemokrati
Slovenije,
SDS

515 8,6 11. Združena lista socialnih
demokratov, združena lista, ZLSD

698 11,7 12. SLS – Slovenska ljudska
stranka

III
Na podlagi 19. člena statuta Občine Postojna (Uradni

list RS, št. 1/96, 68/97 in 31/98) pripada listam kandida-
tom skupno 23 mandatov v Občinskem svetu občine Postoj-
na.

Na podlagi 14. člena zakona o lokalnih volitvah je
občinska volilna komisija ugotovila zaporedje 23 najvišjih
količnikov (D�Hondov sistem):
Zap. Količnik Ime liste
št.

1. 1040.00 8. Liberalna demokracija Slovenije, LDS
2.  859.00 4. Skupaj – Lokalna lista
3.  698.00 12. SLS – Slovenska ljudska stranka
4.  636.00 10. Socialdemokratska stranka Slovenije,

Socialdemokrati Slovenije, SDS
5.  610.00 5. Mislej Danijel
6.  520.00 8. Liberalna demokracija Slovenije, LDS
7.  515.00 11. Združena lista socialnih demokratov,

Združena lista, ZLSD
8.  488.00 2. Mladinska lista Postojna
9.  429.50 4. Skupaj – Lokalna lista
10.  361.00 3. Slovenski krščanski demokrati – SKD
11.  349.00 12. SLS – Slovenska ljudska stranka
12.  346.67 8. Liberalna demokracija Slovenije, LDS
13.  337.00 1. Zveza za Primorsko, ZZP
14.  318.00 10. Socialdemokratska stranka Slovenije,

Socialdemokrati Slovenije, SDS
15.  305.00 5. Mislej Danijel
16.  286.33 4. Skupaj – Lokalna lista
17.  275.00 6. Demokratična stranka upokojencev Slovenije,

DeSUS
18.  260.00 8. Liberalna demokracija Slovenije, LDS
19.  257.50 11. Združena lista socialnih demokratov,

Združena lista, ZLSD
20.  244.00 2. Mladinska lista Postojna
21.  232.67 12. SLS – Slovenska ljudska stranka
22.  214.75 4. Skupaj – Lokalna lista
23.  212.00 10. Socialdemokratska stranka Slovenije,

Socialdemokrati Slovenije, SDS
24.  208.00 8. Liberalna demokracija Slovenije, LDS
25.  203.33 5. Mislej Danijel
26.  180.50 3. Slovenski krščanski Demokrati – SKD
27.  174.50 12. SLS – Slovenska ljudska stranka
28.  173.33 8. Liberalna demokracija slovenije, LDS

IV
Občinska volilna komisija je ugotovila, da po zaporedju

23 najvišjih količnikov pripada posameznim listam kandida-
tov naslednje število mandatov v Občinskem svetu občine
Postojna:
Število
mandatov Ime liste

4 8. Liberalna demokracija Slovenije, LDS
4 4. Skupaj – Lokalna lista
3 12. SLS – Slovenska ljudska stranka
3 10. Socialdemokratska stranka slovenije,

Socialdemokrati Slovenije, SDS
2 5. Mislej Danijel
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Število
mandatov Ime liste

2 11. Združena lista socialnih demokratov,
Združena lista, ZLSD

2 2. Mladinska lista Postojna
1 3. Slovenski krščanski Demokrati – SKD
1 1. Zveza za Primorsko, ZZP
1 6. Demokratična stranka upokojencev Slovenije,

DeSUS
0 7. Slovenska nacionalna stranka – SNS
0 9. Demokratska stranka Slovenije, Demokrati

Slovenije, DS

Listi kandidatov Mislej Danijel sta pripadla dva manda-
ta, vendar ji je mogoče dodeliti le en mandat, saj je Danijel
Mislej njen edini kandidat. Ker mandata, ki tej listi pripada
na podlagi 15. najvišjega količnika ni mogoče dodeliti, je
mogoče na podlagi zaporedja 23. najvišjih količnikov po
D´Hondtovem sistemu dodeliti le 23. mandatov. Občinska
volilna komisija je zato dodelila 23. mandat listi kandidatov
Liberalna demokracija Slovenije, LDS, ki ima naslednji, to je
24. najvišji količnik. Zakon o lokalnih volitvah takšne prime-
re ne ureja. Ker gre torej za pravno praznino, je občinska
volilna komisija navedeno rešitev sprejela ob upoštevanju
naslednjih razlogov:

Občinska volilna komisija smatra, da gre v tem primeru
za mandat, ki ga ni bilo mogoče dodeliti, zato pride v poštev
dodelitev sicer nerazdeljenega (petnajstega) mandata na
podlagi 24. najvišjega količnika, ki upošteva naslednji naj-
večji količnik v številu glasov za listo po izračunanem 23.
najvišjem količniku.

Občinska volilna komisija meni, da ni mogoča analog-
na uporaba določb o nadomestnih ali ponovnih volitvah, saj
se takšne volitve razpišejo le v primerih, ki jih zakon taksativ-
no našteva, takšnih določb pa ni dovoljeno razširiti na druge
primere. Pri teh vrstah volitev gre poleg tega za ugotavljanje
volje volivcev, ki pa je v konkretnem primeru že ugotovljena
in gre le za vprašanje najustreznejše zakonske metode za
dodelitev mandata, ki ni bil razdeljen zaradi primera, ki ga
zakon ni predvidel. Tako pri nadomestnih kot tudi pri ponov-
nih volitvah za dodelitev enega nerazdeljenega mandata, bi
bil le-ta dodeljen listi kandidatov z najvišjim številom glasov
(večinski sistem), ki pa jih je prejela lista kandidatov Liberal-
na demokracija Slovenije, LDS, torej ista lista, ki ji pripada
24. najvišji zaporedni količnik po D’Hondtovem sistemu.

Občinska volilna komisija se je torej odločila, da je
ugotovljeno pravno praznino najprimerneje razrešiti z upo-
števanjem izražene volje volivcev v okviru proporcionalnega
sistema delitve mandatov po D’Hondtovem sistemu, upošte-
vala pa je tudi načelo ekonomičnosti in racionalnosti volilne-
ga postopka.

V
Občinska volilna komisija je ugotovila, da na podlagi

18. člena zakona o lokalnih volitvah ni noben kandidat dobil
preferečnih glasov večine volivcev, ki so glasovali za listo in
ni bil na nobeni listi kandidatov prednostno izvoljen noben
kandidat.

VI
Na podlagi razdeljenih mandatov posameznim listam

kandidatov je občinska volilna komisija ugotovila, da so izvo-
ljeni.

Lista: Liberalna demokracija Slovenije, LDS:
1. Oskar Ščuka, roj. 3. 1. 1949, Kettejeva ulica 7,

Postojna,
2. Erika Merše Logar, roj. 24. 4. 1957, Stara vas 2d,

Postojna,

3. Aleksander Rozman, roj. 29. 5. 1971, Pivška ulica
2, Postojna,

4. Magda Jakin Černe, roj. 2. 5. 1952, Ulica padlih
borcev 1, Prestranek,

5. Marjan Nagode, roj. 9. 11. 1954, Globočnikova
ulica 22, Postojna.

Lista: Skupaj – Lokalna lista:
1. Zvone Černač, roj. 23. 9. 1962, Kraigherjeva ul. 7,

Postojna,
2. Jernej Verbič, roj. 29. 3. 1952, Ljubljanska c. 21a,

Postojna,
3. Janko Simčič, roj. 2. 6. 1950, Štihova ul. 8, Postoj-

na,
4. Pavel Vrtovec, roj. 3. 6. 1943, Pod ostrim vrhom 6,

Postojna.

Lista: SLS – Slovenska ljudska stranka
1. Josip Bajc, roj. 8. 3. 1949, Matenja vas 70,
2. Aleksander Tornič, roj. 12. 9. 1940, Hruševje 89,
3. Jožef Posega roj. 18. 3. 1937, Strane 20.

Lista: Socialdemokratska stranka Slovenije, Social-
demokrati Slovenije, SDS

1. Drago Kodele, roj. 2. 9. 1949, Gregorčičev drevo-
red 2, Postojna,

2. Vesna Vodopivec, roj. 24. 10. 1974, Orehek 8,
3. Vojko Bauman, roj. 18. 9. 1959, Studeno 3.

Lista: Mislej Danijel
1. Danijel Mislej, roj. 20. 8. 1954, Rakitnik 32.

Lista: Združena lista socialnih demokratov, Združena
lista, ZLSD

1. Jerko Čehovin, roj. 10. 12. 1946, Jamska cesta
21, Postojna,

2. Janko Nabergoj, roj. 30. 8. 1973, Matenja vas 71.

Lista: Mladinska lista Postojna
1. Goran Blaško, roj. 27. 3. 1974, Erazmova ulica 23,

Postojna,
2. Samo Vesel, roj. 7. 10. 1973, Ul. IX. korpusa 6,

Postojna.

Lista: Slovenski krščanski demokrati – SKD
1. Margareta Srebotnjak Borsellino, roj. 11. 8. 1960,

Log 9, Postojna.

Lista: Zveza za Primorsko, ZZP
1. Livijo Knafelc, roj. 21. 9. 1942, Kajuhova ulica 22,

Postojna.

Lista: Demokratična stranka upokojencev Slovenije,
DeSUS

1. Marjan Krapež, roj. 10. 1. 1934, Ljubljanska 50a,
Postojna.

Št. 006-07/98
Postojna, dne 24. novembra 1998.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Postojna
Božo Strle, dipl. jur. l. r.
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4530. Poročilo o izidu volitev za člane svetov krajevnih
skupnosti na območju Občine Postojna

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 Postojna sestavila

P O R O Č I L O
o izidu volitev za člane svetov krajevnih
skupnosti na območju Občine Postojna

Občinska volilna komisija je na seji dne 23. 11. 1998
na podlagi zapisnikov volilnih odobrov, ki so vodili volitve za
člane svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Postoj-
na, ki so bile izvedene 22. novembra 1998 v dvanajstih
krajevnih skupnostih Občine Postojna, skladno z določbo
85. člena zakona o lokalnih volitvah, ugotovila naslednje
volilne izide:

Krajevna skupnost Postojna
1. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 2952 volilnih upravi-

čencev,
b) glasovalo je 1640 volivcev ali 55,55%, od tega je

predčasno glasovalo 30 volivcev,
c) po pošti je glasovalo / volivcev,
č) oddanih glasovnic je bilo 1640,
d) neveljavnih glasovnic je bilo 152.
V Svet krajevne skupnosti Postojna so v 1. volilni enoti

izvoljeni naslednji kandidati:
1. Jernej Verbič, roj. 29. 3. 1952, Ljubljanska c. 21a

Postojna,
2. Majda Brezic Biščak, roj. 12. 11. 1948, Ul. 1. maja

12, Postojna,
3. Irena Čelan, roj. 24. 9. 1945, Stritarjeva 4, Postoj-

na,
4. Danilo Sojer, roj. 6. 1. 1960, Tržaška c. 64a Po-

stojna,
5. Dušan Ogrizek, roj. 17. 6. 1946, Tomšičeva ul. 57,

Postojna.

2. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 2997 volilnih upravi-

čencev,
b) glasovalo je 1503 volivcev ali 50,15%, od tega je

21 volivcev glasovalo predčasno,
c) po pošti je glasovalo/volivcev,
č) oddanih glasovnic je bilo 1503,
d) neveljavnih glasovnic je bilo 161.
V Svet krajevne skupnosti Postojna so v 2. volilni enoti

izvoljeni naslednji kandidati:
1. Romana Tiselj, roj. 12. 3. 1943, Franca Smrduja 4

Postojna,
2. Tilka Kozjan, roj. 2. 5. 1945, Erazmova ul. 29 Po-

stojna,
3. Bogdan Bergoč, roj. 16. 2. 1945, Rožna 25 Po-

stojna,
4. Milan Zakrajšek, roj. 25. 5. 1950, Rožna 26 Postoj-

na.

3. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 137 volilnih upravi-

čencev,
b) glasovalo je 88 volivcev ali 64,23%, od tega je 1

volivec glasoval predčasno,
c) po pošti je glasovalo/volivcev,
č) oddanih glasovnic je bilo 88,
d) neveljavnih glasovnic je bilo 7.

V Svet krajevne skupnosti Postojna so v 3. volilni enoti
izvoljeni naslednji kandidati:

1. Emilija Debevc, roj. 22. 1. 1953, Zagon 41,

4. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 130 volilnih upravi-

čencev,
b) glasovalo je 70 volivcev ali 53,84%, od tega je 1

volivec glasoval predčasno,
c) po pošti je glasovalo/volivcev,
č) oddanih glasovnic je bilo 70,
d) neveljavnih glasovnic je bilo 13.
V Svet krajevne skupnosti Postojna je v 4. volilni enoti

izvoljen naslednji kandidat:
1. Josip Geržina, roj. 3. 8. 1946, Veliki otok 2b.

5. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 119 volilnih upravi-

čencev,
b) glasovalo je 88 volivcev ali 73,94%, od tega je/voliv-

cev glasovalo predčasno,
c) po pošti je glasovalo/volivcev,
č) oddanih glasovnic je bilo 88,
d) neveljavnih glasovnic je bilo 11.
V Svet krajevne skupnosti Postojna je v 5. volilni enoti

izvoljen naslednji kandidat:
1. Zvone Bole, roj. 12. 6. 1952, Zalog 35.

6. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 66 volilnih upravičen-

cev,
b) glasovalo je 29 volivcev ali 43,93%, od tega je/voliv-

cev glasovalo predčasno,
c) po pošti je glasovalo/volivcev,
č) oddanih glasovnic je bilo 66,
d) neveljavne glasovnice so bile 3.
V Svet krajevne skupnosti Postojna je v 6. volilni enoti

izvoljen naslednji kandidat:
1. Andrej Likon, roj. 22. 5. 1951, Stara vas 6.

Krajevna skupnost Prestranek
1. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 428 volilnih upravi-

čencev,
b) glasovalo je 297 volivcev ali 69,39%, od tega je

predčasno glasoval 1 volivec,
c) po pošti je glasovalo/volivcev,
č) oddanih glasovnic je bilo 297,
d) neveljavnih glasovnic je bilo 18.
V Svet krajevne skupnosti Prestranek so v 1. volilni

enoti izvoljeni naslednji kandidati:
1. Franc Malneršič, roj. 18. 1. 1942, Matenja vas 9,
2. Jože Černač, roj. 6. 6. 1939, Rakitnik 39,
3. Franc Možina , roj. 6. 9. 1950, Grobišče 1,

2. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 172 volilnih upravi-

čencev,
b) glasovalo je 133 volivcev ali 77,32%, od tega je/vo-

livcev glasovalo predčasno,
c) po pošti je glasovalo/volivcev,
č) oddanih glasovnic je bilo 133,
d) neveljavnih glasovnic je bilo 12.
V Svet krajevne skupnosti Prestranek je v 2. volilni

enoti izvoljen naslednji kandidat:
1. Ivan Kenič, roj. 28. 12. 1946, Orehek 49.
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3. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 769 volilnih upravi-

čencev,
b) glasovalo je 426 volivcev ali 55,39%, od tega so 3

volivci glasovali predčasno,
c) po pošti je glasovalo/volivcev,
c) oddanih glasovnic je bilo 426,
d) neveljavnih glasovnic je bilo 35.
V Svet krajevne skupnosti Prestranek so v 3. volilni

enoti izvoljeni naslednji kandidati:
1. Andrej Poljšak, roj. 7. 10. 1965, Ulica “25. maja”

36, Prestranek,
2. Vida Može, roj. 25. 1. 1949, Ivana Vadnala 1,

Prestranek,
3. Edvin Bole, roj. 2. 9. 1948, Globoka pot 15, Pre-

stranek,
4. Marija Vaupotič, roj. 25. 7. 1947, Koče 16, Pre-

stranek,
5. Adolf Bole, roj. 9. 6. 1946, Koče 41, Prestranek,
6. Stojan Žele , roj. 29. 11. 1951, Globoka pot 11,

Prestranek.

4. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 159 volilnih upravi-

čencev,
b) glasovalo je 103 volivcev ali 64,77%, od tega je 1

volivec glasoval predčasno,
c) po pošti je glasovalo/volivcev,
c) oddanih glasovnic je bilo 103,
d) neveljavnih glasovnic je bilo 19.
V Svet krajevne skupnosti Prestranek je v 4. volilni

enoti izvoljen naslednji kandidat:
1. Radoslav Penko, roj. 1. 7. 1949, Slavina 43, Pre-

stranek.

KS Veliko Ubeljsko
Izidi volitev v Svet krajevne skupnosti Veliko Ubeljsko je

naslednji:
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 217 volilnih upravi-

čencev,
b) glasovalo je 165 volivcev ali 76,03%, od tega je

predčasno glasoval 1 volivec,
c) po pošti je glasovalo/volivcev,
č) oddanih glasovnic je bilo 165,
d) neveljavnih glasovnic je bilo 7.
V Svet krajevne skupnosti Veliko Ubeljsko so izvoljeni

naslednji kandidati:
1. Boštjan Stegel, roj. 8. 12. 1971, Malo Ubeljsko 11,
2. Izidor Černigoj, roj. 7. 6. 1969, Veliko Ubeljsko 20,
3. Izidor Natlačen, roj. 2. 1. 1961, Veliko Ubeljsko 4a,
4. Boštjan Posega, roj. 31. 1. 1976, Strane 20,
5. Jože Premrl, roj. 5. 1. 1975, Strane 22,
6. Franc Hreščak, roj. 29. 12. 1967, Brezje pod Na-

nosom 4,
7. Rajko Simčič, roj. 13. 6. 1964, Brezje pod Nano-

som 3,
8. Igor Novak, roj. 30. 5. 1970, Veliko Ubeljsko 4.

Krajevna skupnost Planina
Izidi volitev v Svet krajevne skupnosti Planina je na-

slednji:
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 478 volilnih upravi-

čencev,
b) glasovalo je 322 volivcev ali 67,36%, od tega je

predčasno glasovalo/volivcev,
c) po pošti je glasovalo/volivcev,
č) oddanih glasovnic je bilo 322,

d) neveljavnih glasovnic je bilo 51.
V Svet krajevne skupnosti Planina so izvoljeni naslednji

kandidati:
1. Jože Petkovšek, roj. 13. 10. 1957, Planina 16a,
2. Janez Otrin, roj. 13. 8. 1950, Planina 80,
3. Irena Luzar, roj. 10. 10. 1964, Planina 140a,
4. Marija Magdalena Sluga, roj. 25. 3. 1943, Planina

195,
5. Janez Miklavčič, roj. 20. 12. 1954, Planina 164,
6. Andreja Milavec, roj. 14. 7. 1959, Planina 42,
7. Martin Perme, roj. 23. 9. 1948, Planina 205
8. Robert Brenčič, roj. 21. 7. 1967, Liplje 4, Planina,
9. Anton Milavec, roj. 6. 6. 1963, Planina 182.

Krajevna skupnost Šmihel pod Nanosom
Izidi volitev v Svet krajevne skupnosti Šmihel pod Na-

nosom je naslednji:
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 152 volilnih upravi-

čencev,
b) glasovalo je 125 volivcev ali 82,23%, od tega je

predčasno glasovalo 4 volivcev,
c) po pošti je glasovalo/volivcev,
č) oddanih glasovnic je bilo 125,
d) neveljavnih glasovnic je bilo 2.
V Svet krajevne skupnosti Šmihel pod Nanosom so

izvoljeni naslednji kandidati:
1. Alojz Cej, roj. 4. 3. 1956, Šmihel pod N. 26,
2. Klavdij Žvanut, roj. 30. 10. 1973, Šmihel pod N.

49,
3. Nada Čebokli roj. 22. 11. 1959, Šmihel pod N. 59,
4. Karlo Lenassi, roj. 11. 6. 1976, Šmihel pod N. 12,
5. Ramon Šantelj, roj. 25. 2. 1974, Šmihel pod N. 5a,
6. Franc Posega, roj. 27. 7. 1956, Šmihel pod N. 61,
7. Srečko Križman, roj. 26. 3. 1965, Šmihel pod N.

4b.

Krajevna skupnost Razdrto
Izidi volitev v Svet krajevne skupnosti Razdrto je na-

slednji:
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 142 volilnih upravi-

čencev,
b) glasovalo je 103 volivcev ali 72,53%, od tega je

predčasno glasovalo/volivcev,
c) po pošti je glasovalo/volivcev,
č) oddanih glasovnic je bilo 103,
d) neveljavnih glasovnic je bilo 6.
V Svet krajevne skupnosti Razdrto so izvoljeni naslednji

kandidati:
1. Rudolf Blažek, roj. 12. 6. 1941, Razdrto 4,
2. Andrej Zadnik, roj. 22. 5. 1970, Razdrto 46 A,
3. Boštjan Blažek, roj. 6. 2. 1974, Razdrto 46,
4. Božidar Blažek, roj. 1. 11. 1957, Razdrto 14,
5. Franc Sedej, roj. 11. 12. 1946, Razdrto 30,
6. Robert Blažek, roj. 12. 4. 1969, Razdrto 20,
7. Ludvik Vidmar, roj. 14. 8. 1930, Razdrto 24.

Krajevna skupnost Studeno
Izidi volitev v Svet krajevne skupnosti Studeno je na-

slednji:
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 339 volilnih upravi-

čencev,
b) glasovalo je 233 volivcev ali 68,73%, od tega je

predčasno glasovalo/volivcev,
c) po pošti je glasovalo/volivcev,
č) oddanih glasovnic je bilo 233,
d) neveljavnih glasovnic je bilo 6.



Stran 7510 / Št. 86 / 18. 12. 1998 Uradni list Republike Slovenije

V Svet krajevne skupnosti Studeno so izvoljeni nasled-
nji kandidati:

1. Matija Simčič, roj. 23. 12. 1959, Studeno 105,
2. Igor Milavec, roj. 27. 7. 1961, Studeno 46,
3. Mirko Jenček, roj. 20. 5. 1951, Studeno 47 A,
4. Marjan Mozetič, roj. 8. 4. 1952, Studeno 62,
5. Miroslav Milavec, roj. 9. 9. 1946, Studeno 26a,
6. Alfred Širca, roj. 11. 9. 1940, Studeno 20,
7. Damijan Renčelj, roj. 27. 8. 1971, Strmca 1 A.

Krajevna skupnost Landol
Izidi volitev v Svet krajevne skupnosti Landol je nasled-

nji:
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 111 volilnih upravi-

čencev,
b) glasovalo je 110 volivcev ali 99,09%, od tega je

predčasno glasovalo/volivcev,
c) po pošti je glasovalo/volivcev,
č) oddanih glasovnic je bilo 297,
d) neveljavnih glasovnic je bilo 14.
V Svet krajevne skupnosti Landol so izvoljeni naslednji

kandidati:
1. Darija Horvat, roj. 5. 9. 1973, Landol 25,
2. Roman Mrše, roj. 14. 7. 1965, Landol 43,
3. Aleš Doles, roj. 1. 4. 1961, Landol 1 A,
4. Franko Šturm, roj. 21. 1. 1967, Landol 10,
5. Ivan Doles, roj. 8. 1. 1968, Landol 3,
6. Srečko Bole, roj. 5. 7. 1960, Landol 36,
7. Dušan Rupnik, roj. 11. 4. 1972, Landol 21 A.

Krajevna skupnost Hruševje
Izidi volitev v Svet krajevne skupnosti Hruševje je na-

slednji:
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 333 volilnih upravi-

čencev,
b) glasovalo je 230 volivcev ali 69,06%, od tega je

predčasno glasovalo 3 volivcev,
c) po pošti je glasovalo/volivcev,
č) oddanih glasovnic je bilo 230,
d) neveljavnih glasovnic je bilo 8.
V Svet krajevne skupnosti Hruševje so izvoljeni nasled-

nji kandidati:
1. Egon Knafelc, roj. 11. 3. 1953, Hruševje 23,
2. Zoran Trošt, roj. 9. 6. 1949, Hruševje 62,
3. Boris Dolenc, roj. 18. 7. 1955, Sajevče 8,
4. Matej Žakelj , roj. 27. 4. 1973, Slavinje 11,
5. Rajko Konobelj, roj. 15. 12. 1948, Hruševje 35,
6. Aleksander Maver, roj. 26. 10. 1949, Mala brda 8,
7. Jakob Škerjanec, roj. 22. 7. 1935, Hruševje 6.

Krajevna skupnost Bukovje
1. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 143 volilnih upravi-

čencev,
b) glasovalo je 82 volivcev, od tega je predčasno gla-

soval 1 volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 82,
d) neveljavna glasovnica je bila 1,
V Svet krajevne skupnosti Bukovje so v 1. volilni enoti

izvoljeni naslednji kandidati:
1. Kristian Požar, roj. 7. 9. 1976, Belsko 28 A,
2. Stojan Milavec, roj. 5. 5. 1951, Belsko 47.

2. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 132 volilnih upravi-

čencev,

b) glasovalo je 95 volivcev, od tega je predčasno gla-
sovalo/ volivcev,

c) oddanih glasovnic je bilo 95,
d) neveljavnih glasovnic je bilo 7,
V Svet krajevne skupnosti Bukovje so v 2. volilni enoti

izvoljeni naslednji kandidati:
1. Valter Šarko, roj. 21. 1. 1968, Bukovje 24,
2. Milenka Požar, roj. 13. 4. 1956, Bukovje 15.

3. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 90 volilnih upravi-

čencev,
b) glasovalo je 55 volivcev, od tega je predčasno gla-

sovalo/volivcev,
c) oddanih glasovnic je bilo 55,
d) neveljavnih glasovnic je bilo 4.
V Svet krajevne skupnosti Bukovje so v 3. volilni enoti

izvoljeni naslednji kandidati:
1. Alojz Požar, roj. 15. 8. 1939, Gorenje 11,
2. Janez Klemenc, roj. 4. 1. 1939, Gorenje 17.

4. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 69 volilnih upravi-

čencev,
b) glasovalo je 41 volivcev, od tega je predčasno gla-

sovalo/volivcev,
c) oddanih glasovnic je bilo 41,
d) neveljavnih glasovnic je bilo 2.
V Svet krajevne skupnosti Bukovje so v 4. volilni enoti

izvoljeni naslednji kandidati:
1. Zdravko Širca, roj. 1. 1. 1955, Predjama 34,
2. Stojan Premrl, roj. 6. 3. 1951, Predjama 31 A.

Krajevna skupnost Hrašče
Izidi volitev po posameznih volilnih enotah v Krajevne

skupnosti Hrašče je naslednji:
1. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 289 volilnih upravi-

čencev,
b) glasovalo je 182 volivcev ali 62,97%, od tega je

predčasno glasovalo/volivcev,
c) oddanih glasovnic je bilo 182,
d) neveljavnih glasovnic je bilo 15.
V Svet krajevne skupnosti Hrašče so v 1. volilni enoti

izvoljeni naslednji kandidati:
1. Boris Vadnjal, roj. 11. 10. 1947, Hrašče 63,
2. Franc Renah, roj. 2. 11. 1938, Hrašče 70,
3. Stane Zalar, roj. 3. 5. 1948, Hrašče 96,
4. Srečko Šajn, roj. 15. 5. 1942, Hrašče 105,
5. Borut Tušar, roj. 9. 3. 1957, Hrašče 87,
6. Ana Popovič, roj. 19. 12. 1946, Hrašče 146
7. Robert Tornič, roj. 17. 6. 1966, Hrašče 46.

2. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 60 volilnih upravi-

čencev,
b) glasovalo je 41 volivcev, od tega je / volivcev glaso-

valo predčasno,
c) oddanih glasovnic je bilo 41,
d) neveljavnih glasovnic je bilo 2.
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V Svet krajevne skupnosti Hrašče so v 2. volilni enoti
izvoljeni naslednji kandidati:

1. Drago Ostanek, roj. 12. 8. 1956, Mali otok 14a,
2. Silvo Lenarčič, roj. 18. 3. 1964, Mali otok 19,
3. Janko Fajdiga, roj. 20. 1. 1961, Mali otok 17,
4. Ida Dolenc, roj. 27. 12. 1957, Mali otok 25.

Krajevna skupnost Hrenovice
Izidi volitev po posameznih volilnih enotah v Krajevne

skupnosti Hrenovice je naslednji:
1. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 139 volilnih upravi-

čencev,
b) glasovalo je 114 volivcev ali 82,01%, od tega je

predčasno glasovalo/volivcev,
c) oddanih glasovnic je bilo 114,
d) neveljavnih glasovnic je bilo 7.
V Svet krajevne skupnosti Hrenovice so v 1. volilni

enoti izvoljeni naslednji kandidati:
1. Drago Pangerc , roj. 18. 11. 1950, Hrenovice 28A,
2. Rafael Dužnik, roj. 18. 10. 1964, Hrenovice 35,

2. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 69 volilnih upravi-

čencev,
b) glasovalo je 43 volivcev ali 62,31%, od tega je

predčasno glasovalo/volivcev,
c) oddanih glasovnic je bilo 43,
d) neveljavnih glasovnic je bilo 8.
V Svet krajevne skupnosti Hrenovice so v 2. volilni

enoti izvoljeni naslednji kandidati:
1. Lado Smrdelj, roj. 30. 5. 1942, Studenec 13,
2. Ivan Vekar, roj. 26. 6. 1947, Studenec 4.

3. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 86 volilnih upravi-

čencev,
b) glasovalo je 75 volivcev ali 87,20%, od tega je

predčasno glasovalo 2 volivcev,
c) oddanih glasovnic je bilo 75,
d) neveljavnih glasovnic je bilo 7.
V Svet krajevne skupnosti Hrenovice so v 3. volilni

enoti izvoljeni naslednji kandidati:
1. Janko Muhič, roj. 7. 11. 1960, Dilce 16,
2. Jožica Kobal, roj. 16. 3. 1947, Dilce 14.

4. volina enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 62 volilnih upravi-

čencev,
b) glasovalo je 47 volivcev ali 75,80%, od tega je

predčasno glasoval 1 volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 47,
d) neveljavne glasovnice so bile 3.
V Svet krajevne skupnosti Hrenovice so v 4. volilni

enoti izvoljeni naslednji kandidati:
1. Franc Turk, roj. 16. 9. 1962, Goriče 17,
2. Slavko Bizjak, roj. 27. 1. 1972, Goriče 12.

Št. 006-08-1/98
Postojna, dne 23. novembra 1998.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Postojna
Božo Strle, dipl. jur. l. r.

4531. Poročilo Občinske volilne komisije občine
Postojna o izidu glasovanja volitev za župana
Občine Postojna

P O R O Č I LO
Občinske volilne komisije občine Postojna o

izidu glasovanja volitev za župana Občine
Postojna

Občinska volilna komisija občine Postojna je na seji,
dne 7. 12. 1998, na podlagi zapisnikov volilnih odborov pri
ugotavljanju izida glasovanja na volitvah župana Občine Po-
stojna ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za župan
Občine Postojna.

I
1. V prvem krogu na volitvah, dne 22. 11. 1998 je

imelo pravico glasovanja 10.832 volivcev, vpisanih v volilne
imenike.

S potrdilom ni glasoval nihče.
2. Glasovalo je skupaj 6.451 volivcev ali 59,56% od

vseh volivcev, od tega je:
a) volivcev glasovalo na voliščih
po volilnem imeniku 6.411 volivcev
b) volivcev glasovalo po pošti 40 volivcev

II
Za volitve župana je bilo oddanih 6.451 glasovnic
Ker so bile prazne, oziroma ni bilo moč ugotoviti volje

volivca je bilo neveljavnih 309 glasovnic
Veljavnih glasovnic je bilo 6.142 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. DRAGO KODELE 688 glasov
2. JOŽE DEBEVC 603 glasov
3. FERDINAD GRMEK 132 glasov
4. JOSIP BAJC 2.843 glasov
5. ANDREJ BRATOŽ 1.424 glasov
6. FRANC JURCA 218 glasov
7. JOŽEF ŠKODIČ 234 glasov

III
Občinska volilna komisija je dne 23. 11. 1998 razpisa-

la drugi krog volitev za župana in sicer med dvema kandida-
toma, ki sta v prvem krogu dobila največ glasov:

1. JOSIP BAJC
2. ANDREJ BRATOŽ

IV
Občinska volilna komisije je ugotovila, da je v drugem

krogu na volitvah, dne 6. 12. 1998 imelo pravico glasovanja
10.855 volivcev, vpisanih v volilne imenike.

S potrdilom ni glasoval nihče.
Glasovalo je skupaj 5.200 volivcev ali 47,90% od vseh

volivcev, od tega je
a) volivcev glasovalo na voliščih
po volilnem imeniku 5.162 volivcev
b) volivcev glasovalo po pošti 38 volivcev
Za volitve župana je bilo oddanih 5.200 glasovnic.
Ker so bile prazne, oziroma ni bilo moč ugotoviti volje

volivca je bilo neveljavnih 150 glasovnic
Veljavnih glasovnic je bilo 5.050 glasovnic

V
Posamezni kandidat je dobil naslednje število glasov:
JOSIP BAJC 3.174 glasov
ANDREJ BRATOŽ 1.876 glasov
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VI
Občinska volilna komisija je na podlagi 107. člena

zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za župana Občine
Postojna izvoljen JOSIP BAJC, roj. 8. 3. 1949, pravnik, iz
Matenje vasi 70, p. Prestranek, ki je dobil večino veljavnih
glasov.

Št. 006-07-1/98
Postojna, dne 7. decembra 1998.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Postojna
Božo Strle, dipl. jur. l. r.

Člani:
Aleš Jenček l. r.
Antonija Bajc l. r.
Stane Ambrožič l. r.

RADENCI

4532. Poročilo občinske volilne komisije o uradnih
rezultatih za župana Občine Radenci

P O R O Č I L O
občinske volilne komisije o uradnih rezultatih za

župana Občine Radenci

Občinska volilna komisija občine Radenci je na seji
dne 23. 11. 1998 ugotovila naslednji uradni izid za volitve
župana Občine Radenci, na volitvah dne 22. novembra
1998:

Od skupaj 4408 volivcev za območje Občine Radenci
je na volitvah za župana Občine Radenci, dne 22. 11.
1998, glasovalo 3080 volivcev.

Veljavnih glasovnic je bilo 3018, neveljavnih glasovnic
pa 62.

Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Herbert ŠEFER 1411 glasov ali 46,75%
2. Jožef TOPLAK 1337 glasov ali 44,30%
3. Franc STAJNKO 270 glasov ali 8,95%
Občinska volilna komisija je ugotovila, da nihče od

kandidatov ni dobil potrebne, v skladu z določbami zakona o
lokalnih volitvah, predpisane večine oddanih glasov ter
odločila, da se opravi drugi krog volitev med kandidatoma,
ki sta prejela največ glasov.

Kandidata za drugi krog volitev za župana sta:
1. Herbert ŠEFER, roj. 20. 10. 1942, stanuje Ker-

enčičeva 8, Radenci
2. Jožef TOPLAK, roj. 10. 7. 1945, stanuje Boračeva

14c.
Drugi krog volitev se opravi 6. decembra 1998.
Občinska volilna komisija pri svojem delu in pri delu

volilnih odborov ni ugotovila nepravilnosti.
Prisotni predstavniki in zaupniki kandidatov prav tako

niso imeli pripomb na delo občinske volilne komisije.
Na delo volilnih odborov, volilne komisije ter na ugotov-

ljene izide ni bil vložen ugovor.

Št. 006-12/98
Radenci, dne 27. novembra 1998.

Predsednik
Janez Kaučič l. r.

4533. Poročilo o uradnih rezultatih volitev za župana
Občine Radenci – drugi krog

P O R O Č I L O
o uradnih rezultatih volitev za župana Občine

Radenci – drugi krog

Občinska volilna komisija občine Radenci je na seji
dne 7. 12. 1998 ugotovila naslednji uradni izid za volitve
župana Občine Radenci, na volitvah drugega kroga, dne 6.
decembra 1998:

Od skupaj  4408 volivcev za območje Občine Radenci
je na volitvah za župana Občine Radenci, v drugem krogu,
dne 6. 12. 1998, glasovalo 3255  volivcev.

Veljavnih glasovnic je bilo 3213, neveljavnih glasovnic
je bilo 42.

II
Kandidata za župana Občine Radenci, sta na volitvah,

za župana Občine Radenci, v drugem krogu, dne 6. decem-
bra 1998, prejela naslednje število glasov:

  1. Herbert ŠEFER 1761  glasov ali 54,81%
  2. Jožef TOPLAK 1452 glasov ali 45,19%

III
Občinska volilna komisija občine Radenci je skladno z

določbami 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list
RS, št. 74/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98)
ugotovila, da je za župana Občine Radenci izvoljen kandi-
dat: Herbert Šefer, roj. 20. 10. 1942, stanuje Kerenčičeva
8, Radenci.

IV
Občinska volilna komisija Občine Radenci pri svojem

delu in pri delu volilnih odborov ni ugotovila nepravilnosti.
Prisotni predstavniki in zaupniki kandidatov prav tako

niso imeli pripomb na delo občinske volilne komisije.
Na delo volilnih odborov, občinske volilne komisije ter

na ugotovljene izide v drugem krogu volitev za župana Obči-
ne Radenci ni bil vložen ugovor.

Št. 006-12/98
Radenci, dne 7. decembra 1998.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Radenci
Janez Kaučič l.r.

ROGAŠOVCI

4534. Poročilo o izidu lokalnih volitev v 2. krogu
volitev župana Občine Rogašovci

P O R O Č I L O
o izidu lokalnih volitev v 2. krogu volitev župana

Občine Rogašovci

Občinska volilna komisija občine Rogašovci je na seji
dne 7. 12. 1998 na podlagi zapisnikov volilnih odborov pri
ugotavljanju izida glasovanja za volitve župana Občine Roga-
šovci na volitvah v 2. krogu volitev dne 6. 12. 1998 ugotovi-
la rezultate glasovanja ter izid volitev za župana občine.
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I
1. Na volitvah 6. 12. 1998 je imelo pravico voliti sku-

paj 2987 volivcev, vpisanih v volilne imenike.
2. Glasovalo je skupaj 1862 volivcev ali 62,34% od

vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti.
Od tega je glasovalo:
a) 1858 volivcev na voliščih po volilnem imeniku in
b) 4 volivci po pošti.

II
Za volitve župana Občine Rogašovci je bilo oddanih

1862 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje

volivca, ker sta bila obkrožena oba kandidata, je bilo 30
glasovnic neveljavnih.

Kandidata sta dobila naslednje število glasov:
1. Janko Halb 940  (51,31%)
2. Marjan Gider 892 (48,69%)

III
Občinska volilna komisija je na podlagi 107. člena

zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za župana Občine
Rogašovci izvoljen: JANKO HALB, dipl. ek., roj.
13. 7. 1957, stanujoč Pertoča 63, ki je dobil večino veljav-
nih glasov.

Št. 7/98
Rogašovci, dne 7. decembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Rogašovci
Irma Volf, dipl. pr. l. r.

4535. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta
občine Rogašovci

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

Rogašovci
Občinska volilna komisija občine Rogašovci je na seji

dne 25. 11. 1998 ugotovila naslednji izid glasovanja za
volitve članov Občinskega sveta občine Rogašovci.

I
Posamezne liste kandidatov so skupno v Občini Roga-

šovci dobile naslednje število glasov:

Glasov % gl. Št. Ime liste

278 16,01 1 NEODVISNA LISTA VOLIVCEV
298 17,16 2 LIBERALNA DEMOKRACIJA

SLOVENIJE – LDS
101 5,81 3 KOLMANKO MARIJA IN SKUPINA

VOLIVCEV
78 4,50 4 ANITA CENER IN SKUPINA VOLIVCEV
348 20,03 5 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA –

SLS
275 15,83 6 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

SLOVENIJE – SDS
208 11,97 7 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI

– SKD
85 4,89 8 ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH

DEMOKRATOV – ZLSD
66 3,80 9 NEODVISNA LISTA ZA ENAKOPRAVEN

RAZVOJ VASI

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 obeh volilnih enotah skupaj listam kandidatov dode-
ljenih 6 mandatov.

V volilnih enotah so listam kandidatov glede na doblje-
no število glasov in izračunan volilni količnik pripadli nasled-
nji mandati in so bili izvoljeni naslednji kandidati:

volilna enota 1 – ima 4 mandate
NEODVISNA LISTA VOLIVCEV
izvoljen je: Marjan Gider, roj. 15. 2. 1955, Roga-

šovci 33

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS
izvoljen je: Franc Knaus, roj. 14. 4. 1960,

Sv. Jurij 10B

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
izvoljen je: Jurij Štesl, roj. 13. 4. 1954, Serdica 109

SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE –
SDS

izvoljen je: Stanislav Štotl, roj. 26. 10. 1964, Sv. Jurij 2

volilna enota 2 – ima 2 mandata
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
izvoljen je: Janko Halb, roj. 13. 7. 1957, Pertoča 63

SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
izvoljen je: Anton Haužar, roj. 29. 4. 1950, Pertoča 95

III
V skladu s 16. členom zakona o lokalnih volitvah se

preostalih 8 mandatov, ki niso bili razdeljeni v volilnih eno-
tah, razdeli na ravni občine na podlagi seštevkov glasov,
oddanih za istoimenske liste v obeh volilnih enotah.

Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimen-
ske liste v obeh volilnih enotah, deljenih s števili od 1–3, je
zaporedje 14 najvišjih količnikov naslednje:

Zap.
št. Količnik Ime liste

1.  348 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
2.  298 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE –

LDS
3.  278 NEODVISNA LISTA VOLIVCEV
4.  275 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

SLOVENIJE – SDS
5.  208 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
6.  174 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
7.  149 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE –

LDS
8.  139 NEODVISNA LISTA VOLIVCEV
9.  137,5 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

SLOVENIJE – SDS
10.  116 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
11.  104 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
12.   99,3 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE –

LDS
13.   92,6 NEODVISNA LISTA VOLIVCEV
14.   91,6 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

SLOVENIJE – SDS

Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni
Občine Rogašovci dodeli toliko mandatov, kolikor znaša



Stran 7514 / Št. 86 / 18. 12. 1998 Uradni list Republike Slovenije

razlika med številom mandatov, izračunanih po prej navede-
nem sistemu in število 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
volilnih enotah in bili izvoljeni kandidati na teh listah:

Ime liste VE Izvoljen je:

NEODVISNA
LISTA VOLIVCEV  1  Viktor Benko, roj. 11. 7.

1946, Serdica 112
1 Slavko Hajdinjak, roj. 3. 6.

1957, Sv. Jurij 22

LIBERALNA DEMOKRACIJA
SLOVENIJE 1 Alojz Marič, roj. 29. 4.

1956, Rogašovci 44
2 Majda Haužar, roj. 30. 5.

1962, Ropoča 37

SLOVENSKA
LJUDSKA STRANKA 1 Stanislav Mihalič, roj. 12.

10. 1963, Sv. Jurij 53

SOCIALDEMOKRATKSA
STRANKA 1 Viktor Benko, roj. 10. 8.

1962, Sotina 51a
2 Anton Hari, roj.

12. 5. 1950, Ropoča 6

SLOVENSKI KRŠČANSKI
DEMOKRATI 2 Franc Mencigar, roj. 14. 1.

1961, Večeslavci 93

IV
Člani Občinskega sveta občine Rogašovci, izvoljeni na

volitvah 22. novembra 1998 so:

1. volilna enota
Marjan Gider NEODVISNA LISTA VOLIVCEV
Franc Knaus LIBERALNA DEMOKRACIJA

SLOVENIJE
Jurij Štesl SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Stanislav Štotl SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
Viktor Benko NEODVISNA LISTA VOLIVCEV
Slavko Hajdinjak NEODVISNA LISTA VOLIVCEV
Alojz Marič LIBERALNA DEMOKRACIJA

SLOVENIJE
Stanislav Mihalič SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Viktor Benko SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

2. volilna enota
Janko Halb SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Anton Haužar SLOVENSKI KRŠČANSKI

DEMOKRATI
Majda Haužar LIBERALNA DEMOKRACIJA

SLOVENIJE
Anton Hari SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
Franc Mencigar SLOVENSKI KRŠČANSKI

DEMOKRATI

Število preferenčnih glasov ni vplivalo na zaporedje
kandidatov na posamezni listi.

Št. 5/98
Rogašovci, dne 25. novembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Rogašovci
Irma Volf, dipl. pr. l.r.

4536. Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih
skupnosti in v svete vaških skupnosti na
območju Občine Rogašovci

Na podlagi 109. člena v zvezi z 90. členom zakona o
lokalnih volitvah daje Občinska volilna komisija občine Ro-
gašovci

P O R O Č I L O
o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti in v

svete vaških skupnosti na območju Občine
Rogašovci

A. V svete krajevnih skupnosti so bili izvoljeni naslednji
kandidati:

1) V Svet krajevne skupnosti Pertoča:
V naselju Pertoča – Alojz Kosednar, roj. 7. 10. 1954,

Pertoča 51, Jožef Mencigar, roj. 3. 2. 1949, Pertoča 101
in Franc Nemec, roj. 25. 10. 1966, Pertoča 91; v naselju
Ropoča – Karel Kolmanko, roj. 1. 11. 1941, Ropoča 31 in
Alojz Šadl, roj. 19. 9. 1949, Ropoča 55; v naselju Veče-
slavci – Franc Mencigar, roj. 14. 1. 1961, Večeslavci 93,
Ciril Recek, roj. 11. 1. 1964, Večeslavci 128 in Marijan
Mencigar, roj. 1. 1. 1970, Večeslavci 2; v naselju Fikšinci
– Feliks Gomboc, roj. 20. 11. 1946, Fikšinci 50 in Marijan
Perša, roj. 4. 8. 1957, Fikšinci 40.

2. V Svet krajevne skupnosti Rogašovci:
V naselju Kramarovci – Jožef Zagorc, roj. 12. 3. 1951,

Kramarovci 18; v naselju Sotina – Ernest Ferko,
roj. 2. 2. 1968, Sotina 36 in Marjan Šarkan,
roj. 19. 9. 1964, Sotina 71; v naselju Serdica – Viktor Ben-
ko, roj. 11. 7. 1946, Serdica 122 in Štefan Forjan,
roj. 21. 5. 1951, Serdica 87; v naselju Nuskova – Alojz
Vidonja, roj. 6. 6. 1949, Nuskova 23 in Jožef Korpič,
roj. 17. 3. 1951, Nuskova 42; v naselju Rogašovci – Mar-
jan Gider, roj. 15. 2. 1955, Rogašovci 33 in Martin Ficko,
12. 5. 1971, Rogašovci 78.

3. V Svet krajevne skupnosti Sveti Jurij:
Štefan Nemec, roj. 29. 10. 1947, Sv. Jurij 17B, Milan

Gaber, roj. 10. 9. 1948, Sv. Jurij 12c, Janez Recek,
roj. 20. 11. 1952, Sv. Jurij 91, Angela Felkar,
roj. 6. 11. 1953, Sv. Jurij 12D, Drago Makovec,
roj. 21. 4. 1957, Sv. Jurij 84, Doroteja Bokan,
roj. 23. 3. 1967, Sv. Jurij 31 in Janez Dravec,
roj. 29. 1. 1964, Sv. Jurij 104.

B) V svete vaških skupnosti so bili izvoljeni naslednji
kandidati:

V VS Fikšinci – Feliks Gomboc, roj. 20. 11. 1946,
Fikšinci 50, Karel Maček, roj. 18. 7. 1947, Fikšinci 19,
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Janez Cigler, roj. 1. 2. 1953, Fikšinci 20A in Rihard Hol-
sedl, roj. 2. 4. 1954, Fikšinci 38A; v VS Kramarovci – Bran-
ko Horvat, roj. 26. 9. 1964, Kramarovci 8, Janez Zagorc,
roj. 17. 1. 1963, Kramarovci 21 in Joško Šadl,
roj. 28. 1. 1961, Kramarovci 19A; v VS Nuskova – Štefan
Rožman, roj. 24. 12. 1944, Nuskova 41A, Štefan Kranjec,
roj. 9. 12. 1961, Nuskova 73, Milan Horvat,
roj. 28. 6. 1954, Nuskova 19, Karel Kranjec,
roj. 8. 5. 1950, Nuskova 8 in Miroslav Hajdinjak,
roj. 12. 11. 1961, Nuskova 75; v VS Ocinje – Anton Gral,
roj. 3. 12. 1955, Ocinje 26, Jože Smej, roj. 21. 2. 1955,
Ocinje 40 in Karel Gider, roj. 27. 10. 1961, Ocinje 20 ; v
VS Pertoča – Robert Bertalanič, roj. 27. 10. 1970, Pertoča
106, Franc Nemec, roj. 25. 10. 1966, Pertoča 91, Franc
Benko, roj. 18. 12. 1959, Pertoča 4, Silvo Bačič,
roj. 17. 12. 1967, Pertoča 18 in Jožef Recek,
roj. 5. 4. 1965, Pertoča 46; v VS Rogašovci – Karel Lapo-
ša, roj. 17. 10. 1953, Rogašovci 35, Alojz Marič,
roj. 21. 6. 1954, Rogašovci 28, Tomas Felkar,
roj. 26. 6. 1978, Rogašovci 66, Bojan Zorjan,
roj. 23. 8. 1961, Rogašovci 43 in Štefan Žbül,
roj. 14. 12. 1951, Rogašovci 81; v VS Ropoča – Jože
Kosednar, roj. 18. 8. 1966, Ropoča 36, Alojz Flegar,
roj. 21. 6. 1972, Ropoča 28, Jože Čerpnjak,
roj. 20. 3. 1970, Ropoča 39 in Ivan Kous, roj. 1. 12. 1959,
Ropoča 2; v VS Serdica – Jurij Štesl, roj. 13. 4. 1954,
Serdica 108, Štefan Šarkezi, roj. 7. 6. 1949, Serdica 114,
Milan Frčko, roj. 3. 2. 1959, Serdica 63, Viktor Felkar,
roj. 24. 6. 1964, Serdica 24, Franc Linhard,
roj. 1. 10. 1954, Serdica 96, Anton Fritz, roj. 9. 4. 1950,
Serdica 76 in Franc Krenos, roj. 5. 2. 1966, Serdica 24; v
VS Sotina – Mihael Vouri, roj. 12. 5. 1962, Sotina 47, An-
ton Janič, roj. 18. 11. 1968, Sotina 23, Jože Kranjec,
roj. 7. 8. 1958, Sotina 64, Anton Lapoša, roj. 15. 5. 1946,
Sotina 80 in Jože Borovnjak, roj. 1. 2. 1957, Sotina 97; v
VS Večeslavci – Feri Mencigar, roj. 4. 10. 1967, Večeslav-
ci 112, Marjan Mencigar, roj. 1. 1. 1970, Večeslavci 2,
Jože Nemec, roj. 29. 11. 1964, Večeslavci 38, Slavko Hor-
vat, roj. 24. 10. 1970, Večeslavci 108 in Franc Šajt,
roj. 6. 10. 1972, Večeslavci 59.

Št. 5/98
Rogašovci, dne 25. decembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Rogašovci
Irma Volf, dipl. pr. l. r.

SEŽANA

4537. Sklep o prenehanju zemljišča v splošni rabi

Na podlagi. 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni
list RS, št. 28/93 in 35/95) je Občinski svet občine Sežana
na seji dne 27. 11. 1997 sprejel naslednji

S K L E P

1
Ugotovi se, da parcela št. 6095/64 v izmeri 115 m2

k.o. Sežana, ne služi več kot zemljišče v splošni rabi.

2
Parcela se odpiše iz seznama javnega dobra za k.o.

Sežana in pripiše k vložni števiki iste k.o., kjer je vknjižena
lastninska pravica na ime Občine Sežana.

3
Predlog za spremembo v zemljiški knjigi pripravi in

podpiše župan.

4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 46202-1/96
Sežana, dne 27. novembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Sežana
Pavel Macarol, dipl. inž. l. r.

4538. Poročilo o izidu volitev župana v Občini Sežana
v drugem krogu volitev

Na podlagi 108. člena v zvezi z določbami 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 komi-
sija občine Sežana na seji dne 8. 12. 1998 sestavila

P O R O Č I L O
o izidu volitev župana v Občini Sežana v drugem

krogu volitev

1. Drugi krog volitev v Občini Sežana je bil opravljen 6.
decembra 1998.

2. Pravico glasovanja je imelo 9416 volivcev, glasovalo
pa je 5177 volivcev, kar znaša 54,98%. Vsi volivci so glaso-
vali po volilnih imenikih. Predčasno je glasovalo 79 volivcev,
po pošti pa 29 volivcev.

3. Oddanih je bilo 5175 glasovnic, od katerih je bilo
194 neveljavnih, 4981 pa veljavnih.

Kandidata sta prejela naslednje število glasov:

1. Rudolf Pečar 2142 43%

2. Miroslav Klun 2839 57%

Občinska volilna komisija je ugotovila, da je na podlagi
107. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št.
72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) za župana
Občine Sežana izvoljen Miroslav Klun, roj. 1. 5. 1950, iz
Šmarij pri Sežani 52.

Št. 006-07-2/98-36
Sežana, dne 8. decembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Sežana
Vesna Zobec l. r.
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SLOVENSKA BISTRICA

4539. Odlok o turistični taksi v Občini Slovenska
Bistrica

Na podlagi 1. točke 23. člena zakona o pospeševanju
turizma (Uradni list RS, št. 57/98) in 10. člena statuta
Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95) je
Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 32. seji dne 4.
11. 1998 sprejel

O D L O K
o turistični taksi v Občini Slovenska Bistrica

1. člen
S tem odlokom se določa višina turistične takse v Obči-

ni Slovenska Bistrica in način poročanja.

2. člen
Turistična taksa se določi v skladu z zakonom o pospe-

ševanju razvoja turizma v Občini Slovenska Bistrica in znaša
8 točk.

3. člen
Pravne osebe in podjetniki posamezniki ter sobodajal-

ci, kmetje in društva, ki sprejemajo goste na prenočevanje,
morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev
turista na poseben račun občine do 25. dne v mesecu za
pretekli mesec, ter hkrati v istem roku predložiti občini in
pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo o pobrani
turistični taksi.

Obrazec “Mesečno poročilo o številu prenočitev in
pobrani turistični taksi” je sestavni del tega odloka.

4. člen
Višina turistične takse se izračuna tako, da se število

točk pomnoži z vrednostjo točke.

5. člen
Vrednost točke, način plačila, oprostitve, namen upo-

rabe, nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse
ter vodenjem evidenc in sankcije za prekrške, ureja zakon o
pospeševanju turizma.

6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

krajevni turistični taksi v Občini Slovenska Bistrica (Uradni
list RS, št. 15/91).

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

nem listu RS.

Št. 10/32-8-1/98
Slovenska Bistrica, dne 4. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Slovenska Bistrica
dr. Janko Čar l. r.

ŠEMPETER-VRTOJBA

4540. Poročilo o izidu 2. kroga volitev za župana v
Občini Šempeter-Vrtojba

P O R O Č I L O
o izidu 2. kroga volitev za župana v Občini

Šempeter-Vrtojba

V Občini Šempeter-Vrtojba je bil dne 6. 12. 1998
opravljen drugi krog volitev za župana, glede na to, da na
volitvah dne 22. 11. 1998 nobeden od kandidatov ni dobil
večine glasov.

Na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov je Občin-
ska volilna komisija Občine Šempeter-Vrtojba ugotovila re-
zultat glasovanja in izid volitev za župana Občine Šempeter-
Vrtojba.

I
Na volitvah dne 6. 12. 1998 je imelo pravico voliti

skupaj 5045 volivcev, vpisanih v volilne imenike.
Skupaj je glasovalo 2.585 volivcev oziroma 51,24%,

od tega
a) na voliščih je glasovalo 2.545 volivcev,
b) predčasno je glasovalo 40 volivcev,
c) po pošti je glasovalo – volivcev,
d) s potrdilom je glasovalo – volivcev.

II
Za volitve župana Občine Šempeter-Vrtojba je bilo sku-

paj oddanih 2.585 glasovnic, od tega:
a) neveljavnih glasovnic 62,
b) veljavnih glasovnic 2.523.
Kandidata sta dobila naslednje število glasov:
1. Dragan Valenčič 1.385 glasov oziroma 54,89%,
2. Milan Turk 1.138 glasov oziroma 45,11%.

III
Občinska volilna komiisja Občine Šempeter-Vrtojba je

na podlagi 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 župana Občine Šempeter-Vrtojba izvoljen
Dragan Valenčič, rojen 4. 9. 1952, ekonomist, stanujoč v
Šempetru pri Gorici, Podmark 24, ki je dobil večino veljav-
nih glasov.

Predsednik
Občinske volilne komisije
občine Šempeter-Vrtojba

Igor Mozetič l. r.

ŠKOCJAN

4541. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v
Občini Škocjan v letu 1999

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 70/97), 7. člena
statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 29/95) ter okrož-
nice Ministrstva za finance RS, št. 403-2/98, je Občinski
svet občine Škocjan na seji dne 9. 12. 1998 sprejel
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S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe v Občini

Škocjan v letu 1999

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Škocjan za leto 1999

se javna poraba v Občini Škocjan začasno financira po
proračunu za leto 1998, vendar najdlje do 31. marca 1999.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja, od 1. 1. 1999 do

31. 3. 1999 se smejo koristiti sredstva, izračunana soraz-
merno za to obdobje v primerjavi s celotnim proračunom
preteklega leta v višini 25 enot oziroma ena dvanajstina
mesečno.

3. člen
Prihodki in njihova razporeditev, izvršeni po tem skle-

pu, so sestavni del proračuna Občine Škocjan za leto 1999.

4. člen
Na podlagi tega sklepa se sredstva zagotavljajo vsem

proračunskim uporabnikom, ki so se financirali iz proračuna
preteklega leta. Pri določitvi razpoložljivih sredstev posa-
meznega proračunskega uporabnika je potrebno upoštevati
njegove potrebe in dejansko ugotovljene finančne zmožno-
sti.

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

nem list RS, uporablja pa se od 1. 1. 1999 dalje.

Št. 40303-10/98
Škocjan, dne 10. decembra 1998.

Župan
Občine Škocjan

Janez Povšič l. r.

TURNIŠČE

4542. Poročilo o izidu volitev župana Občine Turnišče

P O R O Č I L O
o izidu volitev župana Občine Turnišče

Občinska volilna komisija občine Turnišče je na seji
dne 7. 12. 1998 ugotovila naslednji izid glasovanja na voli-
tvah za župana Občine Turnišče:

1. V volilne imenike na območju občine je bilo vpisanih
2783 volivcev.

Po volilnih imenikih je glasovalo 1836 volivcev.
2. Vseh oddanih glasovnic je bilo 1836.
3. Ker so bile prazne, oziroma so bile neveljavne iz

drugih razlogov, oziroma, ker ni bilo moč ugotoviti volje
volivcev, je bilo skupaj 16 neveljavnih glasovnic.

4. Občinska volilna komisija je, skladno z določbami
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 župana s 1057 glasovi, oziroma 58,08% izvoljen

kandidat Jožef Kocet, rojen 10. 1. 1946, Mladinska 15,
9224 Turnišče.

Št. 80/98
Turnišče, dne 7. decembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Turnišče
Jasna Bračič Szabö l. r.

VELIKE LAŠČE

4543. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta
občine Velike Lašče

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

Velike Lašče

Občinska volilna komisija je na seji dne 23. novembra
1998, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov, pri
ugotavljanju izida glasovanja na lokalnih volitvah dne 22.
novembra 1998 za Občinski svet občine Velike Lašče, ugo-
tovila:

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

co voliti skupaj 2850 volivcev, ki so vpisani v volilni imenik.
2. Glasovalo je skupaj 1861 volivcev ali 65,30% vseh,

ki so imeli pravico voliti.

II
Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih 1861

glasovnic. Ker so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti
volje volivca, je bilo 113 glasovnic neveljavnih.

Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število
glasov:

Ime liste Štev. glasov % glasov

SLS – Slovenska ljudska stranka 506 28,9
SDS – Socialdemokratska stranka
Slovenije 260 14,9
DS – Demokrati Slovenije 41 2,3
LDS – Liberalna demokracija Slovenije 208 11,9
ZDSD – Združena lista socialnih
demokratov 188 10,8
Lista napredka in neodvisnih občanov
Občine Velike Lašče 227 13,0
SKD – Slovenski krščanski demokrati 318 18,2

III
Na podlagi 18. člena statuta Občine Velike Lašče

(Uradni list RS, št. 34/95) pripada listam kandidatov skupno
12 mandatov v Občinskem svetu občine Velike Lašče.

Na podlagi 14. člena zakona o lokalnih volitvah je
občinska volilna komisija ugotovila zaporedje 12 najvišjih
količnikov (D’Hondov sistem):

Zap. št. Količnik Št. liste Ime liste

1 506.00 1 SLS – Slovenska ljudska stranka
2 318.00 7 SKD – Slovenski krščanski

demokrati
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Zap. št. Količnik Št. liste Ime liste

3 260.00 2 SDS – Socialdemokratska
stranka Slovenije

4 253.00 1 SLS – Slovenska ljudska stranka
5 227.00 6 Lista napredka in neodvisnih

občanov Občine Velike Lašče
6 208.00 4 LDS – Liberalna demokracija

Slovenije
7 188.00 5 ZDSD – Združena lista socialnih

demokratov
8 168.67 1 SLS – Slovenska ljudska stranka
9 159.00 7 SKD – Slovenski krščanski

demokrati
10 130.00 2 SDS – Socialdemokratska

stranka Slovenije
11 126.50 1 SLS – Slovenska ljudska stranka
12 113.50 6 Lista napredka in neodvisnih

občanov Občine Velike Lašče
13 106.00 7 SKD – Slovenski krščanski

demokrati
14 104.00 4 LDS – Liberalna demokracija

Slovenije
15 101.20 1 SLS – Slovenska ljudska stranka
16 94.00 5 ZDSD – Združena lista socialnih

demokratov
17 86.67 2 SDS – Socialdemokratska

stranka Slovenije

IV
Občinska volilna komisija je ugotovila, da po zaporedju

12 najvišjih količnikov pripada posameznim listam kandida-
tov naslednje število mandatov v Občinskem svetu občine
Velike Lašče:

Ime liste Štev. mandatov

SLS – Slovenska ljudska stranka 4
SDS – Socialdemokratska stranka Slovenije 2
DS – Demokrati Slovenije 0
LDS – Liberalna demokracija Slovenije 1
ZDSD – Združena lista socialnih demokratov 1
Lista napredka in neodvisnih občanov Občine
Velike Lašče 2
SKD – Slovenski krščanski demokrati 2

V
Občinska volilna komisija je ugotovila, da na podlagi

18. člena zakona o lokalnih volitvah ni noben kandidat dobil
preferenčnih glasov večine volivcev, ki so glasovali za listo in
ni bil na nobeni listi kandidatov prednostno izvoljen noben
kandidat.

VI
Na podalgi razdeljenih mandatov posameznim listam

kandidatov je občinska volilna komisija ugotovila, da so izvo-
ljeni:

1. Na listi SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

PETER INDIHAR , roj. 27. 1. 1961, inž. kmetijstva,
VELIKE LAŠČE 64

JANEZ ŠKRABEC roj. 20. 6. 1956, gostilničar,
ROB 11

FRANC PERHAJ roj. 23. 3. 1947, ključavničar MALI
OSOLNIK 2, TURJAK

TATJANA DEVJAK, roj. 21. 3. 1955, prof., mag. peda-
gogike, VELIKE LAŠČE 77A

2. Na listi SDS – SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
SLOVENIJE

ANTON SLAVKO JANEŽIČ, roj. 7. 4. 1947, skladišč-
nik TURJAK 22

JOŠKO ŠILC, roj. 11. 8. 1958 avtomehanik, KAR-
LOVICA 9, V. LAŠČE

3. Na listi DS – DEMOKRATI SLOVENIJE 0

4. Na listi LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLO-
VENIJE

MATJAŽ GRUDEN, roj. 11. 12. 1963, dipl. inž. geo-
dezije, VELIKE LAŠČE 129

5. Na listi ZLSD – ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH
DEMOKRATOV

ALOJZIJ ŽUŽEK, roj. 8. 9. 1948, trgovec, voznik,
DVORSKA VAS 1, V. LAŠČE

6. Na LISTI NAPREDKA IN NEODVISNIH OBČANOV
OBČINE VELIKE LAŠČE

JOŠKO AHEC, roj. 30. 5. 1965, gostinec, TURJAK 5
FRANCE RIGLER, roj. 15. 9. 1951, višji upravni dela-

vec, RAŠICA 86, V. LAŠČE

7. Na listi SKD – SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMO-
KRATI

VINKO GRUDEN, roj. 25. 8. 1955, monter ogrevalnih
naprav, ULAKA 14, V. LAŠČE

JOŽE  STARIČ, roj. 24.  8. 1965, elektrotehnik,
GORNJE RETJE 3, V. LAŠČE

Št. 2272
Velike Lašče, dne 23. novembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Velike Lašče
Irma Kirin Zakrajšek l. r.

4544. Poročilo o izidu volitev župana Občine Velike
Lašče

P O R O Č I L O
o izidu volitev župana Občine Velike Lašče

Občinska volilna komisija je na seji dne 7. decembra
1998, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov, pri
ugotavljanju izida glasovanja na lokalnih volitvah dne 6. de-
cembra 1998 za župana Občine Velike Lašče, ugotovila:

I
Na volitvah dne 6. decembra 1998 je imelo pravico

voliti skupaj 2851 volivcev, ki so vpisani v volilni imenik.
Glasovalo je skupaj 1870 volivcev (od tega eden s

potrdilom) ali 65,57% vseh, ki so imeli pravico voliti.

II
Za volitve župana občine je bilo oddanih 1870 glasov-

nic. Ker so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje
volivca, je bilo 25 glasovnic neveljavnih.
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Posamezna kandidata sta dobila naslednje število gla-
sov:

1. Anton Zakrajšek 978 glasov oziroma 53.01%
2. Milan Tekavec 867 glasov oziroma 46.99%
Glede na ugotovljene rezultate glasovanja za župana

Občine Velike Lašče je občinska volilna komisija ugotovila,
da je bil za župana Občine Velike Lašče izvoljen naslednji
kandidat:

Anton Zakrajšek, dipl. inž. strojništva, rojen 7. julija
1959, Mala Slevica 36, 1315 Velike Lašče, predlagatelja
Slovenski krščanski demokrati in Socialdemokratska stran-
ka Slovenije.

Št. 2272
Velike Lašče, dne 23. novembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Velike Lašče
Irma Kirin Zakrajšek l.r.

VRHNIKA

4545. Sklep o začasnem financiranju javne porabe
Občine Vrhnika v prvem trimesečju leta 1999

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 5/94 – odločba US, št. 45/94)
in odločba US – 57/94) in na podlagi statuta Občine Vrhni-
ka je Občinski svet občine Vrhnika na 33. seji dne 3. 12.
1998 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe Občine

Vrhnika v prvem trimesečju leta 1999

1. člen
Do sprejetja odloka o proračunu Občine Vrhnika za

leto 1999 se bodo začasno, vendar najdlje do 31. marca
1999, financirale naloge s področja javne porabe na podla-
gi odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 1998.

2. člen
Razporeditev vseh prihodkov iz prejšnjega člena tega

sklepa ne sme presegati trikratne višine sredstev, predvide-
nih za mesec december 1998, povečanih za odstotek us-
klajevanja z rastjo cen v tem obdobju in ob upoštevanju
likvidnostnega položaja občine.

3. člen
Začasno financiranje se izvaja na podlagi splošnih do-

ločb odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 1998.

4. člen
Župan Občine Vrhnika je pooblaščen, da v primeru

neenakomernega priliva prihodkov začasno zmanjša porabo
sredstev po posameznih namenih.

5. člen
Prihodki in odhodki, realizirani in razporejeni po tem

odloku, so sestavni del odloka o proračunu za leto 1999.

6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v urad-

nem glasilu, uporablja pa se od 1. januarja 1999 dalje.

Št. 12/2-404-043/99
Vrhnika, dne 3. decembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Vrhnika
Brane Jereb l. r.

4546. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na
območju Občine Vrhnika

Na podlagi 11. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljišč na območju Občine Vrhnika (Uradni list
SRS, št. 1/90 in Uradni list RS, št. 13/90 in 47/92),
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
6/94 – odločba US RS, št. 45/94 – odločba US RS, št.
57/94), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.
80/94) in statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 34/95)
je Občinski svet občine Vrhnika na seji dne 3. 12. 1998
sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za odmero

nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na
območju Občine Vrhnika

1
Vrednost točke za odmero stavbnih zemljišč na ob-

močju Občine Vrhnika za leto 1999 znaša 0,031 SIT in
začne veljati s 1. 1. 1999.

2
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS in se uporablja od 1. 1. 1999.

Št. 3/11-033/98
Vrhnika, dne 3. decembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Vrhnika
Brane Jereb l. r.

ZREČE

4547. Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih
spomenikov v Občini Zreče

Na podlagi 18. člena zakona o naravni in kulturni de-
diščini (Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86 in Uradni list RS,
št. 26/92) in 20. člena statuta Občine Zreče (Uradni list
RS, št. 35/95, 48/95, 1/98, 53/98, 76/98) ter na pred-
log Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine v Celju,
je Občinski svet občine Zreče na seji dne 11. 12. 1998
sprejel
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O D L O K
o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih

spomenikov v Občini Zreče

1. člen
Z namenom, da bi trajno zagotovili ohranitev in poseb-

no družbeno varstvo, se deli nepremične kulturne dediščine
na območju Občine Zreče, razglasijo za kulturni in zgodo-
vinski spomenik.

2. člen
Kulturni in zgodovinski spomeniki so tisti deli kulturne

dediščine, ki imajo posebno kulturno, znanstveno, zgodo-
vinsko ali estetsko vrednost.

3. člen
Sestavni del tega odloka je predlog za razglasitev na-

ravnih in kulturnih spomenikov v Občini Slovenske Konjice,
projekt št. 02-465/1-90 z dne 19. 10. 1990, dopolnjen 3.
9. 1992 in 18. 12. 1995, čistopis z dne 22. 5. 1998, ki ga
je izdelal Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine iz
Celja.

4. člen
Kot kulturni in zgodovinski spomeniki se v Občini Zre-

če razglasijo:
1. Naselbinska območja
1.1. Skomarje, zaselek ob cerkvi sv. Lamberta, ki se

razprostira na južnih pobočjih Rogle na nadmorski višini 944
m. Naselje Skomarje v celoti predstavlja kulturno dediščino,
saj skupaj z naravnim okoljem tvori vzorec kulturne krajine,
ki je značilen za visokogorski svet, zaselek ob cerkvi sv.
Lamberta pa ima vrednost kulturnega spomenika.

2. Arheološka območja
2.1. Brinjeva gora, južno pobočje pod vrhom Brinjeve

gore med podružničnima cerkvama Matere Božje in Sv.
Neže, zajema št. parc 355, 356, 357/2, 358, 359, 360/1,
360/2, 364, 365, 366/1, 366/2, vse k.o. Zreče.

3. Arheološki spomeniki
3.1. Skomarje – rimska gomila, parc. št. 95, k.o.

Skomarje;
3.2. Stranice – rimska nekropola v vasi, okrog pokopa-

lišča in cerkve;
3.3. Zreče – eneolitska naselbina, parc. št. 649, 112,

k.o. Zreče;
3.4. Zreče – rimsko gomilno grobišče leži na terasi

nekdanje Dobrave v pasu gozda, na JZ ga omejuje potok
Koprivnica, na nasprotni strani pa novi stanovanjski bloki.

4. Umetnostni spomeniki
4.1 Gradovi;
4.1.1. Zreški grad, sin. Freudenberg, stoji na grebenu

Brinjeve gore, Brezje nad Zrečami;
4.1.2. Lušperk, grad, sin. Loški grad, Luschberg, na

griču na desnem bregu Dravinje.
5. Sakralni spomeniki
5.1. Gorenje pri Zrečah, ž.c. sv. Kunigunde;
5.2. Resnik, p.c. sv. Jakoba;
5.3. Skomarje, ž.c. sv. Lamberta, parc. št. 1, k.o.

Skomarje;
5.4. Stranice, ž.c. sv. Lovrenca;

5.5. Zreče, ž.c. sv. Egidija, parc. št. 870/30, k.o.
Zreče;

5.6. Zreče, p.c. sv. Martina nad Zlakovo, parc. št.
115, k.o. Brezje;

5.7. Zreče, p.c. sv. Neže na Brinjevi gori, parc. št.
119, k.o. Brezje;

5.8. Zreče, p.c. Matere Božje na vrhu Brinjeve gore,
parc. št. 40.

6. Etnološki spomeniki

6.1. Boharina št. 17, Zajškova vodna žaga in vodni
mlin ob cesti Zreče-Rogla, parc. št. 21;

6.2. Zreče, Kejžar Stanko, Boharina 31;

6.3. Bukovlje pri Stranicah št. 11, samostojno stoječa
oferska hiša, del Klančnikove domačije parc. št. 120/4,
k.o. Preloge;

6.4. Zreče, Pavlič Ivan, Koroška vas 3;

6.5. Loška gora št. 20, Zagrškova vodna žaga in mlin,
parc. št. 71, 75;

6.6. Radana vas št. 11, stanovanjska hiša, parc. št.
10, 11;

6.7. Skomarje št. 1, 2, Ošlakova domačija-dve stano-
vanjski hiši, kovačija, vodna žaga, mizarska delavnica in
občasna oglarska kopa, parc. št. 116/1, 116/2, 491/2,
k.o. Skomarje;

6.8. Skomarje št. 30, Skomarska hiša, parc. št.
348/2,k.o. Skomarje;

6.9. Skomarje št. 31, stanovanjska hiša;

6.10. Skomarje št. 36, župnišče, parc. št. 2, 13, k.o.
Skomarje;

6.11. Stranice 76, stanovanjska hiša, tip »stegnjenega
doma«, nekdanja gostilna, parc. št. 710/4;

6.12. Zreče, Breg št. 7, Kropfova domačija, parc. št.

7. Zgodovinska območja

7.1. Stranice, območje spomenika NOB “100 talcev”.

5. člen
Natančne oznake razglašenih kulturnih in zgodovinskih

spomenikov, lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev, režim vars-
tva ter razvojne usmeritve so navedene v strokovnih osnovah
iz 3. člena odloka.

Strokovne osnove iz 3. člena odloka hranita Občina
Zreče in Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine
Celje.

6. člen
Na razglašenih kulturnih in zgodovinskih spomenikih

ter v njihovih varovanih območjih so dovoljeni le posegi in
razvojne usmeritve, ki ne nasprotujejo spomeniškim lastno-
stim in ki so v skladu z varstvenimi režimi. Kakršnikoli posegi
na zavarovanih objektih in njihovih območjih so možni le s
soglasjem in na osnovi konservatorskih smernic pristojnega
zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine.

7. člen
Strokovne naloge v zvezi z varstvom naravne in kultur-

ne dediščine opravlja na področju Občine Zreče Zavod za
varstvo naravne in kulturne dediščine v Celju.

Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka
opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za področje kultur-
ne dediščine.



Uradni list Republike Slovenije Št. 86 / 18. 12. 1998 / Stran 7521

8. člen
Občinska uprava izda po razglasitvi kulturnih in zgodo-

vinskih spomenikov lastnikom le-teh obvestilo o razglasitvi
ter jih seznani z režimom varstva, posameznimi omejitvami in
prepovedmi, ki veljajo za posamezni kulturni spomenik.

Občinska uprava izvede vpis razglašenih kulturnih spo-
menikov v zemljiško knjigo.

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

nem listu RS.

Št. 66-05/98-6
Zreče, dne 11. decembra 1998.

Župan
Občine Zreče

Jože Košir l. r.

ŽELEZNIKI

4548. Izid glasovanja za župana Občine Železniki, za
člane občinskega sveta in za člane sveta
krajevnih skupnosti v Občini Železniki

I Z I D   G L A S O V A N J A
za župana Občine Železniki, za člane

občinskega sveta in za člane sveta krajevnih
skupnosti v Občini Železniki

Na podlagi 90. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) Občinska volilna
komisija občine Železniki objavlja izid glasovanja na volitvah
za župana dne 22. 11. 1998, izid volitev za člane občinske-
ga sveta in izid volitev za člane sveta krajevnih skupnosti,
izvoljene na volitvah dne 22. 11. 1998.

1. Rezultati glasovanja za župana Občine Železniki:
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Jurij Tarfila, 524 glasov ali 15,78%
2. Alojzij Jelenc, 1030 glasov ali 31,02%
3. Mihael Prevc, 1766 glasov ali 53,19%
2. Razultati volitev za člane občinskega sveta:
Iz posameznih list kandidatov so izvoljeni:
Nestrankarska lista občanov občine Železniki, 3 man-

dati
1. Janez Habjan, Log 34, Železniki
2. Janez Benedik, Studeno 8, Železniki
3. Franci Mihelčič, Zali Log 53, Železniki
Slovenska ljudska stranka, 2 mandata
1. Jože dr. Možgan, Na Kresu 20, Železniki
2. Štefan Bertoncelj, Selca 52, Selca
Združena lista socialnih demokratov, 1 mandat
1. Anton Globočnik, Racovnik 47, Železniki
Socialdemokratska stranka, 4 mandati
1. Martina Rant, Trnje 38, Železniki
2. Janez Rihtaršič, Studeno 7, Železniki
3. Rafko Kavčič, Dražgoše 5, Železniki
4. Peter Prezelj, Davča 46, Železniki
Neodvisna lista za rekreacijo in zdravo življenje, 1 man-

dat
1. Marko Lotrič, Selca 120, Selca
Slovenski krščanski demokrati, 4 mandati
1. Janez Ferlan, Na Kresu 30, Železniki
2. Anton Tušek, Selca 81, Selca
3. Marijan Peternelj, Spodnja Sorica 10, Sorica

4. Jurij Demšar, Martinj Vrh 35, Železniki
Liberalna demokracija Slovenije, 1 mandat
1. Gregor Malenšek, Na Kresu 21, Železniki
Demokratična stranka upokojencev Slovenije, 1 man-

dat
1. Andrej Rant, Otoki 4, Železniki
3. Razultati volitev za člane sveta krajevnih skupnosti:
V Krajevni skupnosti Selca so izvoljeni:
1. Marjan Krajnik, Kališe 17, Železniki
2. Mirko Berce, Lajše 12, Selca
3. Peter Vrhunc, Topolje 6, Selca
4. Alojz Božič, Golica 6, Selca
5. Rok Bešter, Selca 2, Selca
6. Ignacij Habjan, Selca 102, Selca
7. Rafael Mohorič, Selca 109, Selca
8. Matevž Tušek, Selca 148, Selca
9. Peter Krek, Selca 12, Selca
V Krajevni skupnosti Železniki so izvoljeni:
1. Martin Tolar, Jesenovec 6a, Železniki
2. Martina Rant, Trnje 38, Železniki
3. Franc Šmid, Dašnica 57, Železniki
4. Franc Benedičič, Dašnica 45, Železniki
5. Majda Dolenc, Log 78, Železniki
6. Jožef Frelih, Log 10, Železniki
7. Janez Rihtaršič, Studeno 7, Železniki
8. Zvonko Škulj, Zali Log 12a, Železniki
9. Ana Demšar, Martinj Vrh 35, Železniki
10. Stanko Šuštar, Ojstri Vrh 5, Železniki
11. Lojze Mohorič, Prtovč 4, Železniki
V Krajevni skupnosti Davča so izvoljeni:
1. Roman Gartner, Davča 34, Železniki
2. Peter Ambrožič, Davča 19, Železniki
3. Leon Frelih, Davča 42, Železniki
4. Božo Prezelj, Podporezen 6, Železniki
5. Jernej Čemažar, Davča 49, Železniki
6. Marjan Bevk, Davča 62, Železniki
7. Gregor Koder, Davča 10, Železniki
V Krajevni skupnosti Dolenja vas so izvoljeni:
1. Mirko Guzelj, Dolenja vas 18, Selca
2. Jernej Bešter, Dolenja vas 49, Selca
3. Nande Hašič, Dolenja vas 53a, Selca
4. Marjan Kalan, Dolenja vas 25, Selca
5. Janez Demšar, Dolenja vas 40, Selca
6. Franc Pogačnik, Dolenja vas 56, Selca
7. Franc Megušar, Dolenja vas 82, Selca
V Krajevni skupnosti Sorica so izvoljeni:
1. Borislav Jensterle, Spodnja Sorica 32, Sorica
2. Branko Gaser, Zgornja Sorica 10, Sorica
3. Rafael Gartner, Zgornja Sorica 52, Sorica
4. Marjan Kejžar, Zgornja Sorica 9, Sorica
5. Janez Pintar, Spodnja Sorica 8, Sorica
6. Matija Okorn, Spodnja Sorica 1, Sorica
7. Miha Tavčar, Spodnje Danje 14, Sorica
V Krajevni skupnosti Dražgoše-Rudno so izvoljeni:
1. Franci Lušina, Dražgoše 70, Železniki
2. Simon Lotrič, Dražgoše 61, Železniki
3. Filip Kavčič, Dražgoše 12a, Železniki
4. Rafko Kavčič, Dražgoše 5, Železniki
5. Tone Nastran, Rudno 2, Železniki
6. Pavle Bešter, Rudno 15, Železniki
7. Marija Lotrič, Rudno 47, Železniki

Železniki, dne 9. decembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Železniki
Ivanka Demšar-Potočnik l. r.
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VLADA

4549. Uredba o spremembi uredbe 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, 71/94, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Repub-
like Slovenije

U R E D B O
o spremembi uredbe o enotni metodologiji za

izdelavo programov za javna naročila
investicijskega značaja

– Popravel k soglasju k tarifnim postavkam za
prodajo električne energije

Popravek

V soglasju k tarifnim postavkam za prodajo električne
energije, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 84-4380/98
z dne 11. 12. 1998, je pred tabelo v I. točki izpadla glava
tabele, ki glasi:

1. člen
V uredbi o enotni metodologiji za izdelavo programov

za javna naročila investicijskega značaja (Uradni list RS, št.
82/98) se 30. člen spremeni tako, da se glasi:

‘Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1.
septembra 1999.’

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 414-07/98-2
Ljubljana, dne 17. decembra 1998.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

Uredništvo
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DRŽAVNI ZBOR
4411. Zakon o varstvu novih sort rastlin (ZVNSR) 7409
4412. Zakon o zagotovitvi sredstev za interventne ukre-

pe pri odpravi posledic poplav, ki so v obdobju
september–november 1998 prizadela Republiko
Slovenijo (ZZSP98) 7417

PREDSEDNIK REPUBLIKE
4413. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode

Republike Slovenije 7418

VLADA
4549. Uredba o spremembi uredbe o enotni metodolo-

giji za izdelavo programov za javna naročila inve-
sticijskega značaja 7522

MINISTRSTVA
4414. Odredba o valorizaciji zneskov za odmero dav-

kov po zakonu o davkih občanov za leto 1999 7418
4415. Odredba o dopolnitvi odredbe o določitvi podje-

tij za opravljanje posebnih pregledov motornih in
priklopnih vozil za prevoz nevarnih snovi glede iz-
polnjevanja pogojev za prevoz nevarnih snovi 7420

4416. Odredba o določitvi cen pšenice iz državnih bla-
govnih rezerv 7420

4417. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o vodenju poslovnih knjig in sestavljanju letnega
poročila za samostojnega podjetnika posamez-
nika 7420

4418. Navodilo za določitev kategorije nastanitvenih
obratov na podlagi ocene 7421

4419. Dopolnitev seznama zdravil skupine A in B 7422
4420. Dopolnitev seznama zdravil skupine A in B, za ka-

tera je bilo od 13. junija 1998 do 9. oktobra 1998
razveljavljeno dovoljenje za promet 7425

SODNI SVET
4421. Sklep o imenovanju sodnikov na višje sodniško

mesto 7427
4422. Sklep o imenovanju sodnikov na položaj svetnika

sodišča 7427
4423. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi

kandidatur 7427

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
4424. Sklep o potrditvi učbenika DELOVNI ZVEZKI ZA

4. RAZRED OSNOVNE ŠOLE JESEN, ZIMA,
POMLAD, PRED PRAVIM POLETJEM 7427

4425. Sklep o potrditvi učbenika SKRIVNI DNEVNIK
USTVARJALNEGA BRANJA 7428

4426. Sklep o potrditvi učbenika NEW HEADWAY EN-
GLISH COURSE UPPER-INTERMEDIATE, Stu-
dent’s book 7428

4427. SKLEP o potrditvi učbenika NEW HEADWAY
ENGLISH COURSE UPPER-INTERMEDIATE,
Workbook 7428

4428. Sklep o potrditvi učbenika DELOVNI ZVEZEK 4
ZA ZGODOVINO 7428

4429. Sklep o potrditvi učbenika UVOD V
SOCIOLOGIJO 7429

4430. Sklep o potrditvi učnega sredstva SVET M
1:25,000.000 7429

4431. Sklep o potrditvi učnega sredstva EVROPA M
1:4,500.000 7429

4432. Sklep o potrditvi učnega sredstva JUŽNA AZIJA
M 1: 6,500.000 7429

4433. Sklep o potrditvi učnega sredstva SEVERNA
AZIJA M 1:6,500.000 7430

4434. Sklep o potrditvi učnega sredstva AVSTRALIJA
M 1: 5,500.000 7430

4435. Sklep o potrditvi učnega sredstva SEVERNA
AMERIKA M 1: 7,000.000 7430

4436. Sklep o potrditvi učnega sredstva JUŽNA
AMERIKA M 1:7,000.000 7430

4437. Sklep o potrditvi učnega sredstva AFRIKA M 1:
8,300.000 7431

4438. Sklep o potrditvi učnega sredstva COMPI-
COMPUTERMAUS 7431

4439. Sklep o potrditvi učnega sredstva RAZISKUJEMO
SKUPAJ, 1. zvezek, Uvajanje mladih v razisko-
valno preteklost 7431

4440. Sklep o potrditvi učnega sredstva RAZISKUJEMO
SKUPAJ, 2. zvezek, Bučko odkriva prazgodovi-
no 7431

4441. Sklep o potrditvi učnega sredstva RAZISKUJEMO
SKUPAJ, 3. zvezek, Prve civilizacije kot nas za-
nimajo 7432

4442. Sklep o potrditvi učnega sredstva OSNOVE
KLASIČNEGA PLESA 7432

4443. Sklep o potrditvi učnega sredstva Z GIBANJEM
TELESA USTVARJAMO PLES 7432

4444. Sklep o potrditvi učbenika: MOTORNO VOZILO 7432
4445. Sklep o potrditvi učnega sredstva:

INDUSTRIJSKA ELEKTRONIKA – PROSOJNICE 7433
4446. Sklep o podaljšanju veljavnosti učbenika:

PREISKAVA MATERIALA 7433
4447. Sklep o potrditvi učbenika: VAJE IZ TEHNIČNEGA

RISANJA 1 IN 2 7433

OBČINE

BISTRICA OB SOTLI
4448. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Bistrica

ob Sotli 7434

BLED
4449. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pro-

računu Občine Bled za leto 1998 7434
4450. Odlok o turistični taksi v Občini Bled 7434
4451. Sklep o vrednosti točke za odmero taksne ob-

veznosti za leto 1999 7435
4452. Sklep o začasnem financiranju proračunskih po-

treb v letu 1999 7435
4453. Poročilo o izidu volitev župana Občine Bled 7436

VSEBINA

StranStran
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BOROVNICA
4454. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v Ob-

čini Borovnica za leto 1999 7436
4455. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero na-

domestila za uporabo stavbnih zemljišč na območ-
ju občine Borovnica 7437

BREZOVICA
4456. Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Brezovi-

ca 7437
4457. Odlok o občinskih cestah 7439

CANKOVA
4458. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Canko-

va na volitvah 7449

CELJE
4459. Poročilo o izidu volitev za župana Mestne občine

Celje v prvem in drugem krogu volitev 7450

DIVAČA
4460. Odlok o spremembah odloka o gospodarskih jav-

nih službah 7451
4461. Odlok o pokopališkem redu 7451
4462. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Ob-

čine Divača od 1. 1. 1999 do 31. 3. 1999 7453

DOBREPOLJE
4463. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Ob-

čine Dobrepolje za leto 1999 7453

4464. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načr-
ta za stanovanjsko območje Predstruge 7454

4465. Sklep o uvedbi posebnega samoprispevka za fi-
nanciranje modernizacije lokalnih in krajevnih cest
na področju Občine Dobrepolje 7454

4466. Poročilo o izidu glasovanja na zborih občanov za
uvedbo posebnega samoprispevka za vasi: Ce-
sta, Kompolje, Mala vas, Podgora, Podgorica, Po-
nikve, Podtabor in Rapljevo 7455

DOBROVA–HORJUL–POLHOV GRADEC
4467. Odlok o razglasitvi kmečkih hiš Polhov Gradec

33 in Polhov Gradec 17 za kulturni spomenik 7456
4468. Odlok o začasni razglasitvi kmečke hiše Šentjošt

nad Horjulom št. 9 »Možinetove hiše« za kulturni
spomenik 7457

4469. Sklep o določitvi cen programov v vrtcih na ob-
močju občine 7457

GORIŠNICA
4470. Odlok o spremembah odloka o proračunu Obči-

ne Gorišnica za leto 1998 7458

GORNJI PETROVCI
4471. Poročilo o volilnih izidih glasovanja za župana Ob-

čine Gornji Petrovci 7458
4472. Poročilo o volilnih izidih glasovanja za člane Sve-

ta občine Gornji Petrovci na volitvah 7458

HRPELJE–KOZINA
4473. Odlok o turistični taksi v Občini Hrpelje–Kozina 7459

KAMNIK
4474. Poročilo o izidu volitev župana Občine Kamnik 7460

KOBARID
4475. Sklep o začasnem financiranju potreb iz občin-

skega proračuna do sprejetja proračuna za leto
1999 7460

4476. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun na-
domestila za uporabo stavbnega zemljišča v Ob-
čini Kobarid za leto 1999 7461

KOČEVJE
4477. Odlok o turistični taksi v Občini Kočevje 7461
4478. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Zbora odposlancev, Kočevje 7462

4479. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ob
Rinži, Kočevje 7462

4480. Poročilo o izidu drugega kroga volitev župana 7463

KOMEN
4481. Poročilo o izidu volitev župana v Občini Komen,

drugi krog 7463

KIDRIČEVO
4482. Poročilo o izidu volitev za župana v Občini Kidri-

čevo na lokalnih volitvah 7463
4483. Poročilo o izidu volitev za župana v Občini Kidri-

čevo na lokalnih volitvah 7464
4484. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta

občine Kidričevo 7464

KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU
4485. Poročilo o izidu volitev za župana in člane Občin-

skega sveta občine Križevci pri Ljutomeru 7466

KRŠKO
4486. Poročilo o izidu splošnih volitev župana Občine

Krško 7468
4487. Poročilo o izidu splošnih rednih volitev članov sve-

tov krajevnih skupnosti v Občini Krško 7469

KUNGOTA
4488. Odlok o začasnem financiranju proračunskih po-

treb v letu 1999 7472

LAŠKO
4489. Poročilo o ugotovitvi izida drugega kroga glaso-

vanja na volitvah za župana Občine Laško 7473
4490. Poročila o ugotovitvi izidov volitev za člane svetov

krajevnih skupnosti na območju Občine Laško 7473
4491. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sve-

ta občine Laško 7476

LENDAVA
4492. Odlok o turistični taksi v Občini Lendava 7478

LUKOVICA
4493. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v de-

narju na območju dela KS Rafolče 7478
4494. Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti Ra-

folče o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi
krajevnega samoprispevka v denarju za območje
dela KS Rafolče 7479

4495. Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti Kraš-
nja o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi
krajevnega samoprispevka v denarju za območje
dela KS Krašnja 7479
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METLIKA
4496. Poročilo o izidu kroga rednih volitev župana Ob-

čine Metlika 7480

MEŽICA
4497. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v letu

1999 7480

MIRNA PEČ
4498. Razpis za nadomestne volitve enega člana Ob-

činskega sveta občine Mirna Peč v 2. volilni enoti 7481

MORAVSKE TOPLICE
4499. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajev-

nega samoprispevka za Krajevno skupnost Krnci
– za naselje Krnci 7481

4500. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajev-
nega samoprispevka za Krajevno skupnost Teša-
novci – za naselji Mlajtinci in Lukačevci 7482

MOZIRJE
4501. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zem-

ljišča 7484
4502. Sklep o vrednosti točke za izračun letnega nado-

mestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu
1999 7486

4503. Poročilo o izidu volitev župana Občine Mozirje v
prvem krogu rednih volitev 7486
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MURSKA SOBOTA
4507. Odlok o spremembi in dopolnitvah odloka o pro-

računu Mestne občine Murska Sobota za leto
1998 7491

4508. Odlok o začasnem financiranju potreb iz prora-
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1999 7492
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4511. Sklep o javni razgrnitvi odloka o sprejetju lokacij-
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4512. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevne-
ga samoprispevka za območje Krajevne skupno-
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NAZARJE
4513. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in do-

polnitev prostorskih sestavin dolgoročnega druž-
benega plana Občine Mozirje za obdobje 1986–
2000, dopolnjenega leta 1989 in srednjeročne-
ga družbenega plana Občine Mozirje za obdobje
1986–1990 za območje Občine Nazarje 7494

NOVO MESTO
4514. Odlok o izločitvi dela naselja Potov Vrh in priklju-

čitvi k naselju Ratež 7495

4515. Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta 7495
4516. Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta 7497
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4526. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega

sveta občine Osilnica 7504

PIVKA
4527. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Pivka 7505
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župana Občine Rogašovci 7512
4535. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta

občine Rogašovci 7513
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ŠKOCJAN
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VELIKE LAŠČE
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Stran Stran

4546. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero na-
domestila za uporabo stavbnih zemljišč na območ-
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ZREČE
4547. Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spo-

menikov v Občini Zreče 7519

ŽELEZNIKI
4548. Izid glasovanja za župana Občine Železniki, za

člane občinskega sveta in za člane sveta krajev-
nih skupnosti v Občini Železniki 7521

– Popravek soglasja k tarifnim postavkam za pro-
dajo električne energije 7522

NOVI OBRAZCI!

GRADBENI DNEVNIK

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

ObrObrObrObrObrazciazciazciazciazci

Naročite po faksu: 125 14 18

Naročene obrazce mi pošljite na naslov

Firma – ime naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka

Kraj

Datum

Podpis pooblaščene osebe

Žig

S tem nepreklicno naročam

50070 Gradbeni dnevnik štev. blokov

50068 Knjiga obračunskih izmer - uvodni del štev. listov

50069 Knjiga obračunskih izmer - seznam vloženih listov štev. listov

50067 Knjiga obračunskih izmer - obračunski list štev. listov

Uradni list
Republike Slovenije N A R O Č I L N I C A



Uradni list Republike Slovenije Št. 86 / 18. 12. 1998 / Stran 7527

REGIONALIZEM
V SLOVENIJI
Vsekakor bo treba v Sloveniji izvesti regionalizacijo na celotnem območju
in ne le tam, kjer se bodo želele občine prostovoljno povezati, je med drugim
zapisal predsednik državnega zbora Janez Podobnik v predgovoru zbornika o
regionalizmu.

V zborniku z naslovom REGIONALIZEM V SLOVENIJI so zbrana razmišljanja
16 avtorjev, ki se s pravnega, sociološkega, političnega, geografskega in drugih
zornih kotov lotevajo vprašanja oblikovanja regij v državi. Uredil ga je dr. Ciril
Ribičič, ki je bil tudi pobudnik konferenc o regionalizmu na internetu. Zapis druge
konference je objavljen na koncu zbornika.

Knjiga prihaja med bralce v trenutku, ko se začenja predhodna obravnava zakona
o regijah.

Cena 4410 SIT (10450)

PrPrPrPrPraaaaavkvkvkvkvkar izšloar izšloar izšloar izšloar izšlo

NNNNN A RA RA RA RA R O Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I C AAAAA
Naročite po faksu: 061/125 14 18

S tem nepreklicno naročam

q REGIONALIZEM V SLOVENIJI število izvodov

Naročeno knjižico mi pošljite na naslov

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig
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PrPrPrPrPred izidomed izidomed izidomed izidomed izidom

ZAKON O KAZENSKEM
POSTOPKU
z uvodnimi pojasnili Boštjana Penka
in stvarnim kazalom dr. Vida Jakulina

Sredi oktobra je Državni zbor Republike Slovenije sprejel okoli 80 sprememb in
dopolnitev zakona o kazenskem postopku. V uvodnih pojasnilih državni podsekretar
in vodja oddelka za kazensko pravo v Ministrstvu za pravosodje Bošjan Penko
podrobneje razlaga vsebino teh sprememb. Pripravljal jih je tri leta in, kakor je
zapisal, je bilo diagnosticiranje bolezni, ki tarejo naš kazenski postopek, skoraj
popolno, njihovo zdravljenje pa le površinsko.

Kljub temu je v zakonu veliko novih določb, ki jih je založba vpletla v neuradno
prečiščeno besedilo zakona. Objavljene so v drugačnem tisku kot zakonsko
besedilo iz leta 1994, tako da ponujamo natančen pregled sprememb in dopolnitev.

Dr. Vid Jakulin je oblikoval novo stvarno kazalo, ki bo vsem bralcem olajšalo iskanje
posameznih zakonskih določb.


	DRŽAVNI ZBOR
	4411. Zakon o varstvu novih sort rastlin (ZVNSR)
	4412. Zakon o zagotovitvi sredstev za interventne ukrepe pri odpravi posledic poplav, ki so v obdobju september-november 1998 p

	PREDSEDNIK REPUBLIKE
	4413. Ukaz o podelitvi odlikovanja èastni znak svobode Republike Slovenije

	VLADA
	4549. Uredba o spremembi uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naroèila investicijskega znaèaja

	MINISTRSTVA
	4414. Odredba o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih obèanov za leto 1999
	4415. Odredba o dopolnitvi odredbe o doloèitvi podjetij za opravljanje posebnih pregledov motornih in priklopnih vozil za prevo
	4416. Odredba o določitvi cen pšenice iz državnih blagovnih rezerv
	4417. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vodenju poslovnih knjig in sestavljanju letnega poroèila za samostojne
	4418. Navodilo za doloèitev kategorije nastanitvenih obratov na podlagi ocene
	4419. Dopolnitev seznama zdravil skupine A in B
	4420. Dopolnitev seznama zdravil skupine A in B, za katera je bilo od 13. junija 1998 do 9. oktobra 1998 razveljavljeno dovolje

	SODNI SVET
	4421. Sklep o imenovanju sodnikov na višje sodniško mesto
	4422. Sklep o imenovanju sodnikov na položaj svetnika sodišča
	4423. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur

	DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
	4424. Sklep o potrditvi uèbenika DELOVNI ZVEZKI ZA 4. RAZRED OSNOVNE ŠOLE JESEN, ZIMA, POMLAD, PRED PRAVIM POLETJEM
	4425. Sklep o potrditvi uèbenika SKRIVNI DNEVNIK USTVARJALNEGA BRANJA
	4426. Sklep o potrditvi uèbenika NEW HEADWAY ENGLISH COURSE UPPER-INTERMEDIATE, Student's book
	4427. SKLEP o potrditvi uèbenika NEW HEADWAY ENGLISH COURSE UPPER-INTERMEDIATE, Workbook
	4428. Sklep o potrditvi uèbenika DELOVNI ZVEZEK 4 ZA ZGODOVINO
	4429. Sklep o potrditvi uèbenika UVOD V SOCIOLOGIJO
	4430. Sklep o potrditvi uènega sredstva SVET M 1:25,000.000
	4431. Sklep o potrditvi uènega sredstva EVROPA M 1:4,500.000
	4432. Sklep o potrditvi učnega sredstva JUŽNA AZIJA M 1: 6,500.000
	4433. Sklep o potrditvi uènega sredstva SEVERNA AZIJA M 1:6,500.000
	4434. Sklep o potrditvi uènega sredstva AVSTRALIJA M 1: 5,500.000
	4435. Sklep o potrditvi uènega sredstva SEVERNA AMERIKA M 1: 7,000.000
	4436. Sklep o potrditvi učnega sredstva JUŽNA AMERIKA M 1:7,000.000
	4437. Sklep o potrditvi uènega sredstva AFRIKA     M 1: 8,300.000
	4438. Sklep o potrditvi uènega sredstva COMPI- COMPUTERMAUS
	4439. Sklep o potrditvi uènega sredstva RAZISKUJEMO SKUPAJ, 1. zvezek, Uvajanje mladih v raziskovalno preteklost
	4440. Sklep o potrditvi uènega sredstva RAZISKUJEMO SKUPAJ, 2. zvezek, Buèko odkriva prazgodovino
	4441. Sklep o potrditvi uènega sredstva RAZISKUJEMO SKUPAJ, 3. zvezek, Prve civilizacije kot nas zanimajo
	4442. Sklep o potrditvi uènega sredstva OSNOVE KLASIÈNEGA PLESA
	4443. Sklep o potrditvi uènega sredstva Z GIBANJEM TELESA USTVARJAMO PLES
	4444. Sklep o potrditvi uèbenika: MOTORNO VOZILO
	4445. Sklep o potrditvi uènega sredstva: INDUSTRIJSKA ELEKTRONIKA - PROSOJNICE
	4446. Sklep o podaljšanju veljavnosti uèbenika: PREISKAVA MATERIALA
	4447. Sklep o potrditvi uèbenika: VAJE IZ TEHNIÈNEGA RISANJA 1 IN 2

	OBÈINE
	BISTRICA OB SOTLI
	4448. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Bistrica ob Sotli

	BLED
	4449. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proraèunu Obèine Bled za leto 1998
	4450. Odlok o turistièni taksi v Obèini Bled
	4451. Sklep o vrednosti toèke za odmero taksne obveznosti za leto 1999
	4452. Sklep o zaèasnem financiranju proraèunskih potreb v letu 1999
	4453. Poročilo o izidu volitev župana Občine Bled

	BOROVNICA
	4454. Odlok o zaèasnem financiranju javne porabe v Obèini Borovnica za leto 1999
	4455. Sklep o doloèitvi vrednosti toèke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišè na obmoèju obèine Borovnica

	BREZOVICA
	4456. Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Brezovica
	4457. Odlok o obèinskih cestah

	CANKOVA
	4458. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Cankova na volitvah

	CELJE
	4459. Poročilo o izidu volitev za župana Mestne občine Celje v prvem in drugem krogu volitev

	DIVAÈA
	4460. Odlok o spremembah odloka o gospodarskih javnih službah
	4461. Odlok o pokopališkem redu
	4462. Sklep o zaèasnem financiranju javne porabe Obèine Divaèa od 1. 1. 1999 do 31. 3. 1999

	DOBREPOLJE
	4463. Sklep o zaèasnem financiranju javne porabe Obèine Dobrepolje za leto 1999
	4464. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega naèrta za stanovanjsko obmoèje Predstruge
	4465. Sklep o uvedbi posebnega samoprispevka za financiranje modernizacije lokalnih in krajevnih cest na podroèju Obèine Dobrep
	4466. Poroèilo o izidu glasovanja na zborih obèanov za uvedbo posebnega samoprispevka za vasi: Cesta, Kompolje, Mala vas, Podgo

	DOBROVA-HORJUL-POLHOV GRADEC
	4467. Odlok o razglasitvi kmeèkih hiš Polhov Gradec 33 in Polhov Gradec 17 za kulturni spomenik
	4468. Odlok o začasni razglasitvi kmečke hiše Šentjošt nad Horjulom št. 9 »Možinetove hiše« za kulturni spomenik
	4469. Sklep o doloèitvi cen programov v vrtcih na obmoèju obèine

	GORIŠNICA
	4470. Odlok o spremembah odloka o proraèunu Obèine Gorišnica za leto 1998

	GORNJI PETROVCI
	4471. Poročilo o volilnih izidih glasovanja za župana Občine Gornji Petrovci
	4472. Poroèilo o volilnih izidih glasovanja za èlane Sveta obèine Gornji Petrovci na volitvah

	HRPELJE-KOZINA
	4473. Odlok o turistièni taksi v Obèini Hrpelje-Kozina

	KAMNIK
	4474. Poročilo o izidu volitev župana Občine Kamnik

	KOBARID
	4475. Sklep o zaèasnem financiranju potreb iz obèinskega proraèuna do sprejetja proraèuna za leto 1999
	4476. Sklep o doloèitvi vrednosti toèke za izraèun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišèa v Obèini Kobarid za leto 1999

	KOÈEVJE
	4477. Odlok o turistièni taksi v Obèini Koèevje
	4478. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Zbora odposlancev, Kočevje
	4479. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ob Rinži, Kočevje
	4480. Poročilo o izidu drugega kroga volitev župana

	KOMEN
	4481. Poročilo o izidu volitev župana v Občini Komen, drugi krog

	KIDRIÈEVO
	4482. Poročilo o izidu volitev za župana v Občini Kidričevo na lokalnih volitvah
	4483. Poročilo o izidu volitev za župana v Občini Kidričevo na lokalnih volitvah
	4484. Poroèilo o izidu volitev èlanov Obèinskega sveta obèine Kidrièevo

	KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU
	4485. Poročilo o izidu volitev za župana in člane Občinskega sveta občine Križevci pri Ljutomeru

	KRŠKO
	4486. Poročilo o izidu splošnih volitev župana Občine Krško
	4487.  Poroèilo o izidu splošnih rednih volitev èlanov svetov krajevnih skupnosti v Obèini Krško

	KUNGOTA
	4488. Odlok o zaèasnem financiranju proraèunskih potreb v letu 1999

	LAŠKO
	4489. Poročilo o ugotovitvi izida drugega kroga glasovanja na volitvah za župana Občine Laško 
	4490. Poroèila o ugotovitvi izidov volitev za èlane svetov krajevnih skupnosti na obmoèju Obèine Laško
	4491. Poroèilo o izidu volitev za èlane Obèinskega sveta obèine Laško

	LENDAVA
	4492. Odlok o turistièni taksi v Obèini Lendava

	LUKOVICA
	4493. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju na obmoèju dela KS Rafolèe
	4494. Poroèilo Volilne komisije krajevne skupnosti Rafolèe o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka 
	4495. Poroèilo Volilne komisije krajevne skupnosti Krašnja o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka 

	METLIKA
	4496. Poročilo o izidu kroga rednih volitev župana Občine Metlika

	MEŽICA
	4497. Odlok o zaèasnem financiranju javne porabe v letu 1999

	MIRNA PEÈ 
	4498. Razpis za nadomestne volitve enega èlana Obèinskega sveta obèine Mirna Peè v 2. volilni enoti

	MORAVSKE TOPLICE
	4499. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Krnci - za naselje Krnci
	4500. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Tešanovci - za naselji Mlajtinci in L

	MOZIRJE
	4501. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišèa
	4502. Sklep o vrednosti toèke za izraèun letnega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišèa v letu 1999
	4503. Poročilo o izidu volitev župana Občine Mozirje v prvem krogu rednih volitev
	4504. Poročilo o izidu volitev župana Občine Mozirje v drugem krogu rednih volitev
	4505. Poroèilo o izidu volitev èlanov Obèinskega sveta obèine Mozirje
	4506. Poroèilo o izidu volitev èlanov Sveta KS Mozirje in Reèica ob Savinji

	MURSKA SOBOTA
	4507. Odlok o spremembi in dopolnitvah odloka o proraèunu Mestne obèine Murska Sobota za leto 1998
	4508. Odlok o zaèasnem financiranju potreb iz proraèuna Mestne obèine Murska Sobota za obdobje januar-april 1999
	4509. Sklep o doloèitvi vrednosti toèke za izraèun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišèa na obmoèju Mestne obèine Murska S
	4510. Sklep o javni razgrnitvi odloka o sprejetju lokacijskega načrta za plinovodno omrežje v naselju Rakičan v Mestni občini M
	4511. Sklep o javni razgrnitvi odloka o sprejetju lokacijskega načrta za plinovodno omrežje v mestu Murska Sobota
	4512. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za obmoèje Krajevne skupnosti Markišavci

	NAZARJE
	4513. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Mozirje

	NOVO MESTO
	4514. Odlok o izločitvi dela naselja Potov Vrh in priključitvi k naselju Ratež
	4515. Poroèilo o izidu volitev èlanov obèinskega sveta
	4516. Poroèilo o izidu volitev èlanov obèinskega sveta
	4517. Poročilo o izidu volitev za župana v Občini Mirna Peč
	4518. Poroèilo o izidu volitev za èlane obèinskega sveta v Obèini Mirna Peè
	4519. Poroèilo o izidu volitev èlanov obèinskega sveta
	4520. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Dolenjske Toplice - 1. krog
	4521. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Dolenjske Toplice - 2. krog
	4522. Poročilo o izidu volitev župana Mestne občine Novo mesto
	4523. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Žužemberk

	ORMOŽ
	4524. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo 5. krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Ivanjkovci

	OSILNICA
	4525. Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine Osilnica
	4526. Poroèilo o izidu rednih volitev èlanov Obèinskega sveta obèine Osilnica

	PIVKA
	4527. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Pivka
	4528. Poroèilo o izidu volitev v Svet vaške skupnosti obèine Pivka

	POSTOJNA
	4529. Poroèilo o izidu volitev èlanov Obèinskega sveta obèine Postojna
	4530. Poroèilo o izidu volitev za èlane svetov krajevnih skupnosti na obmoèju Obèine Postojna
	4531. Poročilo Občinske volilne komisije občine Postojna o izidu glasovanja volitev za župana Občine Postojna

	RADENCI
	4532. Poročilo občinske volilne komisije o uradnih rezultatih za župana Občine Radenci 
	4533. Poročilo o uradnih rezultatih volitev za župana Občine Radenci - drugi krog

	ROGAŠOVCI
	4534. Poročilo o izidu lokalnih volitev v 2. krogu volitev župana Občine Rogašovci
	4535. Poroèilo o izidu volitev èlanov Obèinskega sveta obèine Rogašovci
	4536. Poroèilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti in v svete vaških skupnosti na obmoèju Obèine Rogašovci

	SEŽANA
	4537. Sklep o prenehanju zemljišèa v splošni rabi
	4538. Poročilo o izidu volitev župana v Občini Se•ana v drugem krogu volitev

	SLOVENSKA BISTRICA
	4539. Odlok o turistièni taksi v Obèini Slovenska Bistrica

	ŠEMPETER-VRTOJBA
	4540. Poročilo o izidu 2. kroga volitev za župana v Občini Šempeter-Vrtojba

	ŠKOCJAN
	4541. Sklep o zaèasnem financiranju javne porabe v Obèini Škocjan v letu 1999

	TURNIŠÈE
	4542. Poročilo o izidu volitev župana Občine Turnišče

	VELIKE LAŠÈE
	4543. Poroèilo o izidu volitev èlanov Obèinskega sveta obèine Velike Lašèe
	4544. Poročilo o izidu volitev župana Občine Velike Lašče

	VRHNIKA
	4545. Sklep o zaèasnem financiranju javne porabe Obèine Vrhnika v prvem trimeseèju leta 1999
	4546. Sklep o doloèitvi vrednosti toèke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišè na obmoèju Obèine Vrhnika

	ZREÈE
	4547. Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Obèini Zreèe

	ŽELEZNIKI
	4548. Izid glasovanja za župana Občine •elezniki, za člane občinskega sveta in za člane sveta krajevnih skupnosti v Občini •ele


	- Popravek soglasja k tarifnim postavkam za prodajo elektriène energije

