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DRŽAVNI ZBOR

1116. Deklaracija o podpori uveljavljanju zaščite
slovenske manjšine v Italiji (DePUZSMI)

Na podlagi 169. poslovnika Državnega zbora Republi-
ke Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
1. aprila 1999 sprejel

D E K L A R A C I J O
o podpori uveljavljanju zaščite slovenske

manjšine v Italiji (DePUZSMI)

1. Republika Slovenija pričakuje, da bo Republika Itali-
ja še v tej zakonodajni dobi sprejela globalni zaščitni zakon
za slovensko manjšino, ki že desetletja čaka na izpolnitev
obveznosti, ki jih je Italija sprejela z Osimskimi sporazumi.

2. Sprejetje in uresničevanje celovite zaščitne zakono-
daje slovenske narodne manjšine ne pomeni le upoštevanja
upravičenih zahtev slovenske narodne manjšine, temveč tu-
di uresničevanje mednarodnih pravnih dokumentov, ki za-
devajo zaščito pripadnikov narodnih manjšin, ki sta jih obe
državi sprejeli in sta jih dolžni uresničevati.

3. S sprejetjem zaščitnega zakona bi zaprli pomembno
nerešeno vprašanje, ki ni brez vpliva na medsebojne sicer
zgledne odnose in sodelovanje na vseh ravneh in številnih
področjih.

4. Republika Slovenija pričakuje, da bo globalni zaščit-
ni zakon določil kot območje veljavnosti celotno ozemlje, na
katerem živi slovenska manjšina.

5. Republika Slovenija pričakuje uvedbo zajamčenega
zastopstva za predstavnike slovenske manjšine v upravnih
telesih, od krajevne ravni do parlamenta v Italiji, kot je to že
uveljavljeno v Sloveniji.

Št. 009-01/89-1/103
Ljubljana, dne 1. aprila 1999.

Predsednik
Državnega zbora

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

VLADA

1117. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v
Monctonu

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

S K L E P
o odprtju Konzulata Republike Slovenije

v Monctonu

1. člen
Odpre se Konzulat Republike Slovenije v Monctonu na

čelu s častnim konzulom.
Konzularno območje Konzulata Republike Slovenije ob-

sega province New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward
Island in Newfounland.

Generalni konzulat spodbuja in pomaga pri razvijanju
gospodarskih in kulturnih odnosov ter sodelovanja Republi-
ke Slovenije s provincami New Brunswick, Nova Scotia,
Prince Edward Island in Newfounland.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 912-06/98-4
Ljubljana, dne 21. januarja 1999.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

1118. Sklep o postavitvi častnega konzula v Monctonu

Na podlagi 27. in 31. člena zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list RS, št. 1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94,
23/96, 47/97) na predlog ministra za zunanje zadeve Vla-
da Republike Slovenije izdaja
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S K L E P
o postavitvi častnega konzula v Monctonu

1. člen
Za častnega konzula Republike Slovenije v Monctonu

se postavi Ginette Gagne Koch.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 912-06/98-4
Ljubljana, dne 21. januarja 1999.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA

1119. Pravilnik o številu in sestavi članov posadke
zrakoplova

Na podlagi 265. člena zakona o zračni plovbi (Uradni
list SFRJ, št. 45/86, 24/88, 80/89, 29/90 in Uradni list
RS, št. 58/93) ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS,
št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95 – odl. US) izdaja
minister za promet in zveze

P R A V I L N I K
o številu in sestavi članov posadke zrakoplova

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(obseg urejanja)

(1) Ta pravilnik določa najmanjše število in sestavo
članov posadke zrakoplova v javnem zračnem prevozu, ki je
usposobljena za opravljanje posameznih strokovnih del na
zrakoplovu.

(2) Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za državne
zrakoplove.

2. člen
(pomen izrazov)

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo
naslednji pomen:

1. državni zrakoplov je zrakoplov, ki se uporablja v
vojaške, policijske in carinske namene;

2. FM (Flight Manual) je operativni priročnik zrakoplova;
3. IFR (Instrument Flight Rules) so pravila instrumental-

nega letenja;
4. IMC (Instrument Meteorological Conditions) so in-

strumentalni meteorološki pogoji;
5. javni zračni prevoz je prevoz potnikov in stvari, ki ga

kot pridobitno dejavnost opravlja fizična ali pravna oseba;
6. OM (Operations Manual) je letalski operativni pri-

ročnik;
7. zrakoplov je vsaka naprava, ki se lahko obdrži v

atmosferi zaradi reakcije zraka, razen reakcije zraka na
zemeljsko površino.

II. ŠTEVILO IN SESTAVA POSADKE ZRAKOPLOVA

3. člen
(število in sestava letalnega osebja)

(1) Število in sestava letalnega osebja v zrakoplovu, ki
opravlja javni zračni prevoz, mora biti v skladu z operativnim
priročnikom zrakoplova (FM). Število in sestava letalnega
osebja ne sme biti manjša, kot to določa operativni priročnik
zrakoplova (FM).

(2) V posadko zrakoplova se razen prvega pilota (vodje
zrakoplova) in drugega pilota doda še drugo letalno osebje
(letalski tehnik – letalec, letalski inženir, navigator in drugi),
kadar to narekuje vrsta in tip letalske operacije. Število in
sestava posadke ne sme biti manjša kot je to določeno v
operativnem priročniku zrakoplova (FM) in letalskem opera-
tivnem priročniku (OM).

(3) Vsi člani letalnega osebja morajo imeti ustrezna
veljavna dovoljenja, biti morajo primerno usposobljeni in s
strani letalskega prevoznika oziroma drugega izvajalca letal-
skih operacij, napoteni na opravljanje določenega dela v
skladu z letalskim operativnim priročnikom (OM).

(4) Minimalno število letalnega osebja v turbopropeler-
skem zrakoplovu, ki ima vgrajenih več kot devet potniških
sedežev in na vseh zrakoplovih s turbinskimi motorji, ki
opravljajo javni zračni prevoz v instrumentalnih meteoroloških
pogojih (IMC) po pravilih instrumentalnega letenja (IFR) ali
ponoči morata leteti prvi pilot (vodja zrakoplova) in drugi
pilot. Izjemoma lahko Uprava Republike Slovenije za zračno
plovbo (v nadaljevanju uprava) odobri opravljanje javnega
zračnega prevoza s samo enim pilotom, pod pogojem, da je
to v skladu z operativnim priročnikom zrakoplova (FM).

(5) V enomotornem zrakoplovu z batnim motorjem mora
leteti prvi pilot (vodja zrakoplova). V večmotornem zrakoplo-
vu z batnimi motorji mora biti število pilotov v skladu z opera-
tivnim priročnikom zrakoplova (FM) in letalskim operativnim
priročnikom (OM).

(6) Število pilotov in drugega letalnega osebja določi
letalski prevoznik oziroma drug izvajalec letalskih operacij, v
letalskem operativnem priročniku (OM), ki ga odobri uprava.

4. člen
(število kabinskega osebja)

(1) V zrakoplovu, ki opravlja javni zračni prevoz, je
število članov kabinskega osebja odvisno od števila vgra-
jenih potniških sedežev.

(2) Pri letenju z zrakoplovom, ki ima vgrajenih več kot
devetnajst potniških sedežev, kadar prevaža enega ali več
potnikov, mora letalski prevoznik oziroma drug izvajalec le-
talskih operacij zagotoviti določeno število kabinskega ose-
bja, zaradi opravljanja določenega dela v skladu z letalskim
operativnim priročnikom (OM).

(3) Minimalno število kabinskega osebja je en član
kabinskega osebja na vsakih petdeset sedežev oziroma na
oddelek do petdeset potniških sedežev, nameščenih na
istem krovu zrakoplova, pod pogojem, da je število kabin-
skega osebja, ki aktivno sodeluje med prikazom zasilne
evakuacije, določeno z varnostno analizo za določen tip
zrakoplova in v skladu z določbo šestega odstavka tega
člena.

(4) Število članov kabinskega osebja se poveča v pri-
meru izvajanja letalskih operacij z višjo stopnjo tveganja,
izvajanja letalskih operacij na katerih potujejo osebe s poseb-
nim statusom (osebe pod nadzorstvom, nevarni zaporniki,
duševno motene osebe in pregnanci) ter bolniki, invalidi in
ranjenci.

(5) V nepredvidenih okoliščinah (poslabšanje zdrav-
stvenega stanja člana kabinskega osebja ipd.) se minimalno
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število kabinskega osebja lahko zmanjša, pri čemer pa je
potrebno izpolniti naslednja pogoja:

1. število potnikov v zrakoplovu se zmanjša v skladu z
letalskim operativnim priročnikom (OM);

2. po opravljenem letu mora letalski prevoznik oziroma
drug izvajalec letalske operacije predložiti poročilo upravi.

(6) Število članov kabinskega osebja določi letalski
prevoznik oziroma drugi izvajalec letalske operacije v svo-
jem letalskem operativnem priročniku (OM), ki ga odobri
uprava, ob upoštevanju varnostnih analiz iz tretjega odstavka
tega člena, letalskih predpisov, ki urejajo področje komer-
cialnih letalskih operacij ter standardov in priporočil prilog
številka 6 in 17 k Čikaški konvenciji.

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

5. člen
(prenehanje uporabe)

Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, se preneha upora-
bljati pravilnik o številu in sestavi članov posadke letala (Urad-
ni list SFRJ, št. 57/78, 7/83) in preneha veljati pravilnik o
številu in sestavi članov posadke letala (Uradni list RS, št.
27/95).

6. člen
(veljavnost)

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

Št. 2630-2/99-0707
Ljubljana, dne 29. marca 1999.

mag. Anton Bergauer l. r.
Minister

za promet in zveze

1120. Spremembe in dopolnitve programa
pripravništva in strokovnega izpita za poklic
zdravstveni tehnik

Na podlagi tretjega odstavka 64. člena zakona o zdravs-
tveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 26/92, 37/95,
8/96) in prvega odstavka 12. člena pravilnika o pripravni-
štvu in strokovnih izpitih delavcev na področju zdravstvene
dejavnosti (Uradni list RS, št. 59/92, 59/96) minister za
zdravstvo izdaja

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

pripravništva in strokovnega izpita za poklic
zdravstveni tehnik

1
4. točka programa pripravništva in strokovnega izpita

za poklic zdravstveni tehnik (Uradni list RS, št. 47/95,
47/98) se spremeni in dopolni tako, da se glasi:

“Zdravstveni tehnik-pripravnik opravlja pripravništvo šest
mesecev.

Zdravstveni zavod oziroma zasebni zdravstveni delavec
organizira usposabljanje pripravnika po programu pripravni-

štva tako, da lahko le-ta osvoji predpisana znanja in veščine
iz programa pripravništva.

Pripravništvo neposredno vodi in nadzoruje mentor.”

2
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji

dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 166-184/99
Ljubljana, dne 22. februarja 1999.

dr. Marjan Jereb l. r.
Minister

za zdravstvo

1121. Spremembe in dopolnitve programa
pripravništva in strokovnega izpita za poklic
višja medicinska sestra/višji zdravstveni tehnik

Na podlagi tretjega odstavka 64. člena zakona o zdravs-
tveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 26/92, 37/95,
8/96) in prvega odstavka 12. člena pravilnika o pripravni-
štvu in strokovnih izpitih delavcev na področju zdravstvene
dejavnosti (Uradni list RS, št. 59/92, 59/96) minister za
zdravstvo izdaja

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

pripravništva in strokovnega izpita za poklic višja
medicinska sestra/višji zdravstveni tehnik

1
5. točka programa pripravništva in strokovnega izpita

za poklic višja medicinska sestra/višji zdravstveni tehnik
(Uradni list RS, št. 56/96) se spremeni in dopolni tako, da
se glasi:

“Višja medicinska sestra/višji zdravstveni tehnik oprav-
lja pripravništvo 9 mesecev.

Zdravstveni zavod oziroma zasebni zdravstveni delavec
organizira usposabljanje pripravnika po programu pripravni-
štva tako, da lahko le-ta osvoji predpisana znanja in veščine
iz programa pripravništva.

Pripravništvo neposredno vodi in nadzoruje mentor.“

2
V 6. točki se črta:
– v prvi vrsti I. poglavja “časovni obseg: 560 ur“,
– v prvi vrsti II. poglavja “časovni obseg: 160 ur“,
– v prvi vrsti III. poglavja “časovni obseg: 320 ur“,
– v prvi vrsti IV. poglavja “časovni obseg: 160 ur“,
– v prvi vrsti V. poglavja “časovni obseg: 40 ur“,
– v prvi vrsti VI. poglavja “časovni obseg: 160 ur“,
– v prvi vrsti VII. poglavja “časovni obseg 160 ur“.

3
Za 6. točko se doda nova “6.a“ točka, ki se glasi:
“Višje medicinske sestre/višji zdravstveni tehniki, ki so

se vpisali v študijski program zdravstvena nega po višješol-
skem programu, diplomirali pa po visokostrokovnem študij-
skem programu zdravstvena nega, opravljajo pripravništvo in
strokovni izpit po tem programu.“
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4
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji

dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 166-183/99
Ljubljana, dne 22. februarja 1999.

dr. Marjan Jereb l. r.
Minister

za zdravstvo

1122. Dopolnitev seznama medicinskih pripomočkov
skupine D, za katere je bilo od 16. 12. 1997 do
18. 5. 1998 izdano 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
medicinskih pripomočkov skupine D, za katere
je bilo od 16. 12. 1997 do 18. 5. 1998 izdano

dovoljenje za promet

Št. 512-16/99-60
Ljubljana, dne 25. marca 1999.

Urad Republike Slovenije za zdravila
Nada Irgolič, mag. farm., spec. l. r.

Direktorica
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1123. Dopolnitev seznama medicinskih pripomočkov
skupine D, za katere je bilo od 19. 5. 1998 do
22. 6. 1998 izdano 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
medicinskih pripomočkov skupine D, za katere
je bilo od 19. 5. 1998 do 22. 6. 1998 izdano

dovoljenje za promet

Št. 512-17/99-61
Ljubljana, dne 25. marca 1999.

Urad Republike Slovenije za zdravila
Nada Irgolič, mag. farm., spec. l. r.

Direktorica

1124. Seznam medicinskih pripomočkov skupine D, za
katere je bilo do 30. 6. 1997 izdano dovoljenje
za promet

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

S E Z N A M
medicinskih pripomočkov skupine D, za katere

je bilo do 30. 6. 1997 izdano dovoljenje
za promet
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Št. 512-18/99-62
Ljubljana, dne 25. marca 1999.

Urad Republike Slovenije za zdravila
Nada Irgolič, mag. farm., spec. l. r.

Direktorica

1125. Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi
Ustanove “Fundacija ARS ARTI”

Na podlagi 12. člena zakona o ustanovah (Uradni list
RS, št. 60/95) izdaja minister za znanost in tehnologijo

O D L O Č B O
o soglasju k aktu o ustanovitvi Ustanove

”Fundacija ARS ARTI”

Minister za znanost in tehnologijo Republike Slovenije
izdaja soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove “Fundacija ARS
ARTI”, s katerim so ustanovitelji:

– dr. Jožef Bernik, roj. 13. 4. 19924, stanujoč v Škofji
Loki, Puštal 12,

– dr. Marija Bevčar Bernik, roj. 25. 3. 1929, stanujo-
ča v Škofji Loki, Puštal 12 in

– Igor Senčar, roj. 27. 11. 1965, stanujoč v Ljubljani,
Topniška ulica 35,

ustanovili Ustanovo “Fundacija ARS ARTI”, s sedežem
ustanove v Škofji Loki, Puštal 12, o čemer je Jože Dernov-
šek, notar v Ljubljani, dne 11. 12. 1997 izdal notarski
zapis, opr. št. SV-619/97.

Člani prve uprave so, v skladu z ustanovitvenim aktom,
dr. Jožef Bernik, dr. Marija Bevčar Bernik, Julija Bernik,
Rajko Bernik in Igor Senčar.

Osebe, pooblaščene za zastopanje Ustanove “Fun-
dacija ARS ARTI” so člani prve uprave, v skladu z ustano-
vitvenim aktom: dr. Jožef Bernik, dr. Marija Bevčar Ber-
nik, Julija Bernik, Rajko Bernik in Igor Senčar, po spreje-
mu pravil ustanove pa oseba, v skladu z določbami teh
pravil.

Št. 1/99
Ljubljana, dne 1. marca 1999.

dr. Lojze Marinček l. r.
Minister

za znanost in tehnologijo

USTAVNO SODIŠČE

1126. Odločba o razveljavitvi alinee i prvega odstavka
3. člena in 19. člen odloka o gospodarskih
javnih službah

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo Severina Pavlice iz Kopra,
na seji dne 4. marca 1999
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o d l o č i l o:

Alinea i prvega odstavka 3. člena in 19. člen odloka o
gospodarskih javnih službah (Uradne objave Mestne občine
Koper, št. 11/94, 12/96, 46/97 in 39/98) se razveljavita.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnik navaja, da je samostojni podjetnik, regi-

striran za opravljanje prevoza oseb in stvari v cestnem pro-
metu in da to dejavnost opravlja že 14 let. Odlok o gospo-
darskih javnih službah (v nadaljevanju: odlok), ki ga je
sprejela Skupščina Občine Koper dne 5. 5. 1994, je opre-
delil javni prevoz potnikov s taksijem kot gospodarsko javno
službo. Določitev, da je opravljanje taksi prevozov gospo-
darska javna služba, naj bi bila v nasprotju z drugim odstav-
kom 1. člena, s 3. in 4. členom zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 – v nadaljevanju:
ZGJS) ter s 74. členom ustave, ki določa, da je gospodar-
ska pobuda svobodna.

2. Po mnenju pobudnika mora občina pred odločitvijo
o tem, kaj bo štela kot izbirno lokalno gospodarsko javno
službo oceniti, katera dejavnost ima po svoji naravi tak zna-
čaj, da je njeno opravljanje nenadomestljiv pogoj za življenje
in delo občanov v občini, in ali take dejavnosti ni mogoče
zadovoljivo zagotavljati in usklajevati samo na področju de-
lovanja tržnih zakonitosti. Meni, da je potrebam trga zadoš-
čeno, saj naj bi bilo v Občini Koper registriranih 18 samo-
stojnih podjetnikov za opravljanje taksi dejavnosti. Iz odloka
ni razvidno, kolikšnemu obsegu zadovoljevanja po teh do-
brinah mora biti v Občini Koper obvezno zadoščeno oziro-
ma kolikšnega obsega teh dobrin ni mogoče pokriti s po-
nudbo na trgu, čeprav je v 2. členu odloka določeno, da naj
bi odlok določal tudi obseg javnih dobrin.

3. Mestna Občina Koper je na pobudo odgovorila
3. 5. 1996. Navaja, da zakon o prevozih v cestnem prome-
tu (Uradni list RS, št. 72/94 – v nadaljevanju: ZPCP) v
2. točki drugega odstavka 4. člena določa, da je avto-taksi
prevoz ena od vrst prevozov v notranjem prometu, v
15. členu pa, da organizacijo in način opravljanja avto-taksi
prevozov določijo lokalne skupnosti. Z določitvijo načina in
organizacije opravljanja avto-taksi prevozov mora lokalna
skupnost prostorsko in časovno zagotoviti potreben obseg
te storitve, saj so avto-taksi prevozi ena od oblik “javnih
prevozov“, ki dopolnjuje ostale oblike. Avto-taksi prevozi se
opravljajo po splošnih pogojih, tako da izvajalcu ne sme biti
prepuščeno, ali bo potencialnemu uporabniku željeno stori-
tev nudil ali ne. Sedanje stanje pri opravljanju javnih prevo-
zov potnikov je v Občini Koper nevzdržno. Lokalna skup-
nost nima prav nobene druge možnosti za predpisovanje
načina in organizacije opravljanja avto-taksi prevozov. Opre-
delitev avto-taksi dejavnosti kot gospodarske javne službe je
edini način, da se v pogojih, kot so podani v Mestni občini
Koper, lahko učinkovito uredi razmere glede načina in orga-
nizacije, kot jo je razumeti po določbah ZPCP. Če ta pravica
lokalni skupnosti ni dana, je navedena določba povsem
brezpredmetna, lokalna skupnost pa nikakor ne more prev-
zeti odgovornosti za organizacijo in delovanjo te službe.

B)
4. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo in glede na

izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka 26. člena zakona o
ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljeva-
nju: ZUstS) takoj nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.

5. ZPCP določa organizacijo, pogoje in način opravlja-
nja prevozov oseb in stvari v notranjem in mednarodnem

cestnem prometu. Avto-taksi prevoze je zakon uvrstil med
javni prevoz oseb v cestnem prometu, kar pomeni, da mora
biti ta prevoz pod enakimi pogoji dostopen vsem uporabni-
kom. Na podlagi 15. člena ZPCP je ureditev organizacije in
načina opravljanja avto-taksi prevozov prepuščena lokalni
skupnosti, prav tako je prej veljavni zakon o prevozih v
cestnem prometu (Uradni list SRS, št. 45/87) v 31. členu
določal, da organizacijo in način opravljanja avto-taksi pre-
vozov ureja občinska skupščina s svojimi predpisi.

6. Na podlagi zakona je torej določitev organizacije in
načina opravljanja avto-taksi prevozov lokalna zadeva, ki jo
občina na podlagi 140. člena ustave ureja samostojno. V
okviru urejanja lokalnih javnih zadev ima občina pravico iz-
dajati predpise, s katerimi normativno ureja pravna razmer-
ja. Pri tem pa ne sme preseči ustavnega okvira in s svojim
normativnim urejanjem poseči v pristojnost države, niti ne
sme ravnati v nasprotju z načelom zakonitosti delovanja
organov lokalnih skupnosti (153. člen ustave). Pravnih raz-
merij torej ne sme urejati v nasprotju z zakoni oziroma ne
sme preseči zakonskega pooblastila za normativno urejanje
pravnih razmerij. Takšno stališče je ustavno sodišče spreje-
lo že v odločbi št. U-I-348/96 (Uradni list RS, št. 17/97,
OdlUS VI, 25), ter poudarilo, da je v vsakem primeru pose-
bej treba z razlago zakona ugotoviti, kako široko polje nor-
mativnega odločanja je zakonodajalec prepustil občini.

7. V obravnavanem primeru sta za presojo relevantni
zakonski ureditvi gospodarskih javnih služb ter prevozov v
cestnem prometu in znotraj ZPCP še posebej obseg poob-
lastila občini iz 15. člena, ki določa, da “organizacijo in
način opravljanja avto-taksi prevozov določijo lokalne skup-
nosti“. Nesporno je, da je na podlagi izrecnega zakonskega
pooblastila normativno urejanje pravnega režima avto-taksi
prevozov, z izjemo podeljevanja licenc za opravljanje prevo-
zov, ki jih pod določenimi pogoji podeljujeta Gospodarska
oziroma Obrtna zbornica, prepuščeno občini. Vprašanje pa
je, ali je Mestna občina Koper z določitvijo izvajanja gospo-
darske dejavnosti avto-taksi prevozov kot javne službe pre-
segla zakonsko pooblastilo.

8. Sistem javnih služb na področju gospodarskih de-
javnosti je uredil ZGJS. Gospodarske javne službe so dejav-
nosti, s katerimi se zagotavljajo materialne dobrine kot proi-
zvodi ali storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje je v
javnem interesu. Ta javni interes se po zakonu kaže v tem,
da gre za zadovoljevanje javnih potreb, kadar in kolikor jih ni
mogoče zagotavljati na trgu, ter da je pri zagotavljanju teh
dobrin pridobivanje dobička podrejeno zadovoljevanju jav-
nih potreb. Vzpostavitev pravne ureditve, ki temelji na ustav-
ni določbi, da se gospodarske dejavnosti ne smejo izvajati v
nasprotju z javno koristjo, predstavlja dopustno omejitev
svobodne gospodarske pobude (74. člen ustave). Po do-
ločbi 2. člena ZGJS se gospodarske javne službe določijo z
zakoni s področja energetike, prometa in zvez, komunalne-
ga in vodnega gospodarstva in gospodarjenja z drugimi vr-
stami naravnega bogastva, varstva okolja ter z zakoni, ki
urejajo druga področja gospodarske infrastrukture. Člen 3
ZGJS razlikuje med republiškimi in lokalnimi gospodarskimi
javnimi službami glede na subjekt, ki je dolžan zagotavljati
javno službo ter med obveznimi in izbirnimi javnimi službami,
glede na obveznost zagotavljanja te službe. Nadalje določa,
da se obvezne gospodarske javne službe določijo z zako-
nom, kar pomeni, da sta to vrsto javnih služb vlada oziroma
lokalna skupnost dolžni zagotavljati na podlagi samega za-
kona. Dejavnosti, ki z zakonom niso opredeljene kot obvez-
ne gospodarske javne službe, se lahko določijo kot izbirne.
Iz navedenega izhaja, da lahko vlada oziroma lokalna skup-
nost sami odločata, ali se bodo poleg dejavnosti, ki so
obvezne javne službe, kot javna služba opravljale še kakšne
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druge dejavnosti, če so seveda izpolnjeni pogoji iz drugega
odstavka 1. člena ZGJS.

9. ZPCP kot področni zakon ureja javni prevoz oseb. V
okviru javnih prevozov oseb je zakonodajalec kot lokalni
javni zadevi določil mestni linijski promet in avto-taksi prevo-
ze. Pri določanju režima izvajanja teh dveh dejavnosti pa je
med njima razlikoval. Za dejavnost mestnega prevoza oseb
v linijskem prometu je določil, da se ta dejavnost v mestnih
občinah, ki imajo več kot stotisoč prebivalcev izvaja kot
obvezna lokalna gospodarska javna služba, v mestnih obči-
nah z manj prebivalci pa kot izbirna lokalna gospodarska
javna služba. Za dejavnost avto-taksi prevozov pa tega ni
določil.

10. Iz tega izhaja, da je zakonodajalec želel ohraniti
tržni način opravljanja dejavnosti avto-taksi prevozov, saj s
področnim zakonom te dejavnosti ni niti opredelil kot gos-
podarske javne službe. Z določbo 15. člena ZPCP je tak-
šen način izrecno izključil, saj je občini dopustil, da uredi le
organizacijo in način opravljanja tovrstnih prevozov.

11. Določba alinee i prvega odstavka 3. člena odloka
o gospodarskih javnih službah, ki določa, da se dejavnost
javnega prevoza potnikov s taksijem opravlja kot koncesio-
nirana gospodarska javna služba in določba 19. člena iste-
ga odloka, ki določa, da gospodarska javna služba “javni
prevoz potnikov s taksijem“ obsega opravljanje prevozov
potnikov s taksijem, katerih pričetek je na območju Občine
Koper, ter da število koncesionarjev določi občina s konce-
sijskim aktom, sta na podlagi navedenega v nasprotju z
2. členom ZGJS in s 15. členom ZPCP. Mestna občina
Koper je z določitvijo pravnega režima gospodarske javne
službe za dejavnost avto-taksi prevozov presegla zakonsko
pooblastilo in s tem ravnala tudi v nasprotju z ustavno zago-
tovljeno svobodno gospodarsko pobudo (74. člen ustave).

12. Ustavno sodišče je v tem primeru določbi alinee i
prvega odstavka 3. člena in 19. člena odloka o gospodar-
skih javnih službah razveljavilo. Ustavno sodišče se je odlo-
čilo za razveljavitev, ki učinkuje za naprej, in ne za odpravo,
ki učinkuje za nazaj, ker občina še ni sprejela ustreznega
koncesijskega akta in torej škodljive posledice, ki bi jih bilo
treba odpraviti, niso nastale.

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

tretjega odstavka 45. člena ZUstS v sestavi: predsednik
Franc Testen ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr.
Zvonko Fišer, dr. Miroslava Geč-Korošec, Lojze Janko, Mi-
lojka Modrijan, dr. Mirjam Škrk, dr. Lojze Ude in dr. Dragica
Wedam-Lukić. Odločbo je sprejelo s sedmimi glasovi proti
dvem. Proti sta glasovala sodnika Testen in Ude. Sodnik
Ude je dal odklonilno ločeno mnenje.

Št. U-I-49/95
Ljubljana, dne 29. marca 1999.

Predsednik
Franc Testen l. r.

1127. Odločba o oceni ustavnosti prvega odstavka
23. člena zakona o političnih strankah

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobude Nacionalne stranke dela, Ajdovščina, ki
jo zastopa predsednik Marjan Poljšak, Nove stranke, Ljublja-
na, ki jo zastopa tajnik Blaž Babič, politične stranke Republi-

kanci Slovenije, Velenje, ki jo zastopa predsednik Adolf Štor-
man, in Stranke enakopravnih dežel, Ljubljana, ki jo zastopa
predsednik Jožef Jarh, na seji dne 11. marca 1999

o d l o č i l o:

V neskladju z ustavo je, da prvi odstavek 23. člena
zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94)
omejuje financiranje političnih strank iz državnega proraču-
na na stranke, katerih kandidatke oziroma kandidati so bili
na zadnjih volitvah izvoljeni v Državni zbor. Državni zbor
mora to neskladje odpraviti v šestih mesecih po objavi te
odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudniki izpodbijajo določbe 23. člena zakona o

političnih strankah (v nadaljevanju: ZPolS), ki urejajo financi-
ranje političnih strank iz državnega proračuna. Pobudniki
menijo, da je določba, ki omejuje proračunsko financiranje
na stranke, katerih kandidatke oziroma kandidati so bili na
zadnjih volitvah izvoljeni v Državni zbor (v nadaljevanju: par-
lamentarne stranke), protiustavna. Po njihovem mnenju ta
določba nedopustno diskriminira vse druge (izvenparlamen-
tarne) politične stranke. Pobudniki menijo, da je izpodbijana
določba v neskladju s 14. členom ustave ter z ustavnim
načelom demokratične države. Navajajo, da “denar pomeni
politični stranki možnost delovanja, zato je z odvzemom na
volitvah prisluženih finančnih sredstev stranki odvzeta mož-
nost enakopravnega nastopanja v političnem prostoru“. Po-
litično delovanje izvenparlamentarnih strank po njihovem
mnenju zaradi izpodbijane ureditve odmira, nove politične
opcije pa se ne razvijajo.

2. Državni zbor na pobudo ni odgovoril.

B)
3. Izpodbijani 23. člen ZPolS določa:
“Stranka, katere kandidatke oziroma kandidati so bili

na zadnjih volitvah izvoljeni v državni zbor, ima pravico do
sredstev iz proračuna glede na število dobljenih glasov v
vseh volilnih enotah na zadnjih volitvah v Državni zbor.

Stranka iz prejšnjega odstavka ima pravico do sredstev
iz proračuna za vsak dobljen glas na volilnega upravičenca v
višini 30 tolarjev. Znesek se dodeljuje stranki mesečno.

Znesek iz prejšnjega odstavka se mesečno usklajuje z
indeksom rasti drobnoprodajnih cen po zadnjih znanih po-
datkih Zavoda Republike Slovenije za statistiko.“

4. Ustava v prvem odstavku 43. člena določa, da je
volilna pravica splošna in enaka. Načelo enakosti volilne
pravice se nanaša na pravico voliti (aktivna volilna pravica)
in pravico biti voljen (pasivna volilna pravica). Načelo ena-
kosti pasivne volilne pravice prepoveduje državi diskrimini-
rati ali privilegirati določene kandidate, politične stranke ali
druge politične skupine v konkurenčnem boju za glasove
volivcev. Političnim strankam morajo biti pravno zagotovlje-
ne enake konkurenčne možnosti glede določanja kandida-
tov, glede volilne kampanje, glede državnega financiranja
in glede povračil stroškov volilne kampanje.1 Bistvo načela
enakih možnosti je v tem, da država (prav tako pa tudi
lokalne skupnosti) nevtralno deluje na tekmovanje med
političnimi strankami za pridobivanje oziroma ohranjanje
politične oblasti na volitvah.

1 To načelo je v nemški ustavnopravni teoriji in ustavnosodni praksi znano
pod imenom “Recht auf Chancengleichheit“.



Uradni list Republike Slovenije Št. 24 / 10. 4. 1999 / Stran 2721

5. Razlikovanje med političnimi strankami glede držav-
nega financiranja pomeni poseg v načelo enakih konku-
renčnih možnosti političnih strank in s tem v načelo enakosti
pasivne volilne pravice. To razlikovanje je poseg v ustavno
zagotovljeno enakost volilne pravice. Takšen poseg je us-
tavno dopusten samo v primeru, da varuje neko drugo us-
tavno vrednoto, da je za dosego tega cilja nujen (neizogi-
ben) in da je teža posega sorazmerna s škodo, ki bi nastala
tej ustavni vrednoti, če posega ne bi bilo.

6. Za razlikovanje med političnimi strankami, katerih
kandidatke oziroma kandidati so bili izvoljeni v Državni zbor
(parlamentarne stranke), in drugimi (izvenparlamentarnimi)
političnimi strankami, ki ga ustvarja izpodbijana ureditev, ni
videti ustavnopravno utemeljenega razloga. Diskriminacije
ni mogoče utemeljiti z razlogi preprečevanja pretirane drobi-
tve oziroma zagotavljanja normalnega funkcioniranja zako-
nodajnega telesa; za dosego tega cilja izpodbijana rešitev ni
nujno potrebna, ker se isti cilj lahko doseže z volilnim pra-
gom. Prav tako izpodbijane ureditve ni mogoče utemeljiti z
zagotavljanjem resnosti kandidiranja na volitvah in izloča-
njem kandidatur, ki nimajo možnosti za uspeh, oziroma s
preprečevanjem kandidiranja zgolj zaradi pridobivanja sred-
stev iz proračuna; za dosego tega cilja je izločitev vseh
izvenparlamentarnih strank iz državnega financiranja preti-
ran ukrep.

7. Država z izpodbijano ureditvijo ustvarja razlike med
političnimi strankami in v tekmovanju med njimi ne ohranja
nevtralne vloge. Razlikovanje pomeni poseg v načelo ena-
kosti volilne pravice. Glede na to, da za ta poseg ni nobene
ustavnopravne utemeljitve, je določba prvega odstavka
23. člena ZPolS v neskladju s 43. členom ustave.

8. Z razveljavitvijo dela določbe prvega odstavka
23. člena ZPolS bi ustavno sodišče dejansko dopolnilo
zakon, saj bi razširilo državno financiranje strank. Ker zakon
ureja sporno vprašanje na način, ki ne omogoča razveljavi-
tve (48. člen zakona o ustavnem sodišču, Uradni list RS, št.
15/94 – v nadaljevanju: ZUstS), se je ustavno sodišče
odločilo, da zgolj ugotovi protiustavnost in naloži zakonoda-
jalcu, da jo odpravi.

9. Zakonodajalec mora v roku, določenem v izreku te
odločbe, spremeniti oziroma dopolniti protiustavno ureditev
tako, da bo odpravil diskriminacijo med parlamentarnimi in
izvenparlamentarnimi strankami. Pri tem sicer lahko postavi
določen prag za pridobitev sredstev iz državnega proračuna
– ta prag je lahko izražen v številu glasov, pridobljenih na
volitvah, ali v kakšnem drugem merilu. Vendar je lahko ta
prag le tolikšen, da prepreči pridobivanje denarja iz prora-
čuna političnim strankam, ki so vložile kandidature, za kate-
re se je na volitvah izkazalo, da niso imele nobenih realnih
možnosti za uspeh (za pridobitev vsaj enega poslanskega
mandata). Iz državnega financiranja je torej dopustno izločiti
le tiste politične stranke, za katere se na volitvah izkaže, da
niso imele nikakršnih realnih možnosti za pridobitev vsaj
enega mandata. S to omejitvijo zakonodajalec preprečuje
kandidiranje na volitvah zgolj z namenom pridobivati sreds-
tva iz proračuna. Prag za pridobitev sredstev iz državnega
proračuna je lahko večji od zahtevanega števila podpisov, s
katerimi je potrebno podpreti kandidaturo. Zakonodajalec
ima torej pravico, da pri določanju potrebne podpore za
kandidiranje izbere nižji prag, pri določanju pogojev za pri-
dobitev denarja iz državnega proračuna pa višjega; v prvem
primeru je namreč potrebna večja previdnost, ker je napo-
vedovanje uspeha posameznih list na volitvah negotovo. V
drugem primeru pa je resnost kandidature mogoče presodi-
ti po dejanskem izidu volitev.

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

48. člena ZUstS v sestavi: predsednik Franc Testen ter
sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer,
dr. Miroslava Geč-Korošec, Lojze Janko, Milojka Modrijan,
dr. Mirjam Škrk, dr. Lojze Ude in dr. Dragica Wedam-Lukić.
Odločbo je sprejelo z osmimi glasovi proti enemu. Proti je
glasoval sodnik Čebulj, ki je dal odklonilno ločeno mnenje.

Št. U-I-367/96
Ljubljana, dne 11. marca 1999.

Predsednik
Franc Testen l. r.

1128. Odločba o oceni ustavnosti in zakonitosti
uredbe o določitvi najvišjih cen premij za
obvezna zavarovanja avtomobilske
odgovornosti osebnih vozil z ustavo in zakonom

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo Zavarovalne družbe Adria-
tic, d.d., Koper, Generali SKB Zavarovalnice, d.d., Ljublja-
na, Zavarovalniške hiše Slovenica, d.d., Ljubljana, Zavaro-
valnice Maribor, d.d., Maribor, Zavarovalnice Tilia, d.d.,
Novo mesto, in Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, ki jih
zastopa Ivan Voh, Zavarovalno družbo Adriatic, d.d., Koper
pa tudi Marko Globevnik, odvetnik v Kopru, na seji dne
11. marca 1999

o d l o č i l o:

1. Uredbe o določitvi najvišjih cen premij za obvezna
zavarovanja avtomobilske odgovornosti osebnih vozil (Urad-
ni list RS, št. 21/95, 46/95, 70/95, 19/96, 44/96,
68/96, 19/97, 47/97, 75/97, 27/98 in 54/98) niso bile
v neskladju z ustavo in zakoni.

2. Uredba o določitvi najvišjih cen premij za obvezno
zavarovanje avtomobilske odgovornosti osebnih vozil (Urad-
ni list RS, št. 82/98) ni v neskladju z ustavo in zakoni.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnice so predlagale oceno ustavnosti in zako-

nitosti v izreku navedenih predpisov, kot tudi dveh istoimen-
skih uredb (Uradni list RS, št. 78/94 in 46/95), ki pa sta
prenehali veljati še pred vložitvijo pobude. Že s prvo vlogo
zatrjujejo, da vlada pri izdaji izpodbijanih uredb ni upošteva-
la veljavnega zakonskega temelja za sprejemanje intervent-
nih ukrepov na področju premij obveznih zavarovanj avto-
mobilske odgovornosti za osebna vozila, ki naj bi bil le v
določbi tretjega odstavka 6. člena zakona o obveznih zava-
rovanjih v prometu (Uradni list RS, št. 70/94 – v nadaljeva-
nju: ZOZP), in je namesto tega uporabila kot zakonski te-
melj 5. člen zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91-I – v
nadaljevanju: ZCen). ZOZP naj bi tako kot lex specialis
uredil tudi področje premij obveznih zavarovanj avtomobil-
ske odgovornosti, pri čemer naj bi bil tudi na tem področju
uveljavil svobodo gospodarske pobude. Pri tem poudarjajo,
da je gospodarska pobuda po 74. členu ustave svobodna.
Zakonodajalec je imel namreč možnost odločiti se za uredi-
tev, po kateri bi se premije obveznih zavarovanj v prometu
določale administrativno, vendar se za takšno rešitev ni od-
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ločil. Tretji odstavek 6. člena ZOZP pa naj bi predstavljal le
delno omejitev tega načela, saj sme vlada le izjemoma po-
seči v premije obveznih zavarovanj avtomobilske odgovor-
nosti, in sicer ko so izpolnjeni pogoji, ki jih opredeljuje tretji
odstavek 6. člena ZOZP. Ta določba določa objektivne
kriterije, kdaj in na kakšen način je dopusten poseg vlade v
premije. Kriterij je ugotovitev, da so zavarovalnice na račun
lastnikov vozil, ki so sklenili obvezna zavarovanja avtomobil-
ske odgovornosti, ustvarile nesorazmerno visok dobiček.
Pobudnice menijo, da je bilo z uporabo napačnega zakon-
skega temelja za izdajo izpodbijanih uredb kršeno načelo
ustave, ki določa, da morajo biti podzakonski predpisi in
drugi splošni akti v skladu z ustavo in zakonom (tretji odsta-
vek 153. člena ustave). Pobudnice trdijo, da ni podan tudi
noben od pogojev iz 5. člena ZCen, in navajajo, da se s to
dejavnostjo ukvarja kar šest zavarovalnic. V zadevi je bilo
predlagano zadržanje izvrševanja po 39. členu zakona o
ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljeva-
nju: ZUstS) zaradi zatrjevane izgube v tej vrsti zavarovanja, s
pokrivanjem katere naj bi bile obremenjene druge vrste za-
varovanja. S kasnejšimi pobudami in razširitvami so iz istih
razlogov izpodbijale novo izdane uredbe ter predlagale ugo-
tovitev protiustavnosti z učinkom odprave za uredbe, ki so
že prenehale veljati.

2. Med pobudnicami je bila sprva tudi Ljubljanska za-
varovalnica d.d., Ljubljana, kasneje pa je razširitve vlagala
njena pravna naslednica Generali SKB Zavarovalnica, ki je
pravno nasledstvo tudi izkazala. Pobudnica Zavarovalna
družba Adriatic, je kasneje s posebnimi pobudami tudi sama
izpodbijala novoizdane uredbe, izpodbija pa tudi zadnjo še
veljavno uredbo. Vse nove pobude so bile zadevi pridruže-
ne. Pobudnica Zavarovalna družba Adriatic je poleg že na-
vedenih očitkov, izpodbijala tudi samo dolžino trajanja ukre-
pov (drugi odstavek 5. člena ZCen). Tudi v kasnejših
pobudah je utemeljevala, da se ji v tej vrsti zavarovanja
povečuje izguba (povečuje se razkorak med vplačnimi pre-
mijami in izplačanimi odškodninami v njeno škodo).

3. Vlada v odgovoru navaja, da je pri sprejemu izpodbi-
janih uredb upoštevala pravilno zakonsko podlago, to je
5. člen ZCen. Ocenjuje, da ji tretji odstavek 6. člena ZOZP
dodaja pooblastilo na področju neposrednega ukrepanja na
področju cen, poleg tistih ki jih ima po ZCen. ZCen ureja
primere določanja cen proizvodov in storitev na območju
Republike Slovenije ter določa pravice in obveznosti držav-
nih organov pri določanju cen. Po mnenju vlade ji 5. člen
ZCen daje pravico predpisati ukrep določitve cen iz 3. čle-
na ZCen za pomembnejše proizvode in storitve v primeru:

– če nastanejo hude motnje na trgu in pri gibanju cen
teh proizvodov oziroma storitev;

– zaradi preprečitve monopolnega oblikovanja cen in
drugih skupnih načinov oblikovanja cen.

4. Izpolnjenost pogojev iz 5. člena ZCen je vlada v
odgovoru utemeljevala s položajem na trgu leta 1992, ki naj
bi takrat opravičeval njen interventni poseg. Takrat so bile
vse cene premij za obvezno zavarovanje avtomobilske od-
govornosti osebnih vozil pri vseh zavarovalnih organizacijah
v Sloveniji enake. Pred uvedbo ukrepov so cene premij v
obdobju enega leta narasle za 347,6 odstotkov. Zavaroval-
nica Triglav pa je imela prevladujoč (70 odstotni delež) polo-
žaj na trgu. To je po mnenju vlade povzročilo hude motnje
na trgu pri gibanju cen premij za obvezno zavarovanje avto-
mobilske odgovornosti.

5. Tudi za izdajo kasnejših uredb vlada zatrjuje obstoj
razlogov iz 5. člena ZCen. Delež Zavarovalnice Triglav pri
obveznih zavarovanjih, se je sicer zmanjšal, vendar je bil po
podatkih vlade iz leta 1997, še vedno 64 odstoten. Vlada
zato meni, da še nadalje obstaja nevarnost monopolnega

oblikovanja cen na tem področju. Tudi po zakonu o varstvu
konkurence (Uradni list RS, št. 18/93 – v nadaljevanju:
ZVK) se šteje, da ima podjetje prevladujoč položaj na trgu,
če je njegov delež prodaje ali nakupa blaga ali storitve v
Republiki Sloveniji večji od 40 odstotkov. Vlada v zadnji
dopolnitvi odgovora z dne 22. 10. 1998 še navaja, da bi
popolna liberalizacija cen v tej dejavnosti v danem trenutku
povzročila neupravičen dvig cen in večje motnje na trgu.
Zato meni, da so ukrepi neposrednega nadzora nad cenami
obveznega zavarovanja še potrebni.

B)
6. Ustavno sodišče je s sklepom št. U-I-118/95-6 z

dne 5. 10. 1995 sprejelo pobudo za oceno uredb (Uradni
list RS, št. 21/95 in 46/95). Z istim sklepom je bilo zavrnje-
no zadržanje izvrševanja po 39. členu ZUstS. Ker so bili
glede ostalih, kasneje izpodbijanih uredb, izpolnjeni pogoji
iz četrtega odstavka 26. člena ZUstS, je ustavno sodišče
pobudo tudi glede slednjih sprejelo in takoj nadaljevalo z
odločanjem o stvari.

7. Po 21. členu ZUstS je ustavno sodišče pristojno za
presojo veljavnih predpisov in aktov za izvrševanje javnih
pooblastil. Člen 47 ZUstS določa izjemo od tega pravila. Če
je bil zakon, drug predpis ali splošni akt, izdan za izvrševa-
nje javnih pooblastil, med postopkom usklajen z ustavo in
zakonom, oziroma je prenehal veljati, niso pa bile odpravlje-
ne posledice neustavnosti oziroma nezakonitosti, lahko us-
tavno sodišče ugotovi, da ni bil v skladu z ustavo in zako-
nom. Pri podzakonskih predpisih ali splošnih aktih, izdanih
za izvrševanje javnih pooblastil, ustavno sodišče odloči, ali
ima njegova ugotovitev učinek odprave ali razveljavitve. Iz-
podbijane uredbe, ki jih je izdajala vlada na podlagi 5. člena
ZCen so veljale po štiri mesece. Vlada je vsako uredbo
nadomestila z novo, pri čemer je ves čas določala cene teh
zavarovalnih premij, različno je občasno le dovoljevala zviša-
nja. Zadnja uredba je še v veljavi.

8. Pobudnice se v utemeljitvi svoje pobude sklicujejo
tudi na svobodo gospodarske pobude iz 74. člena ustave
(podjetništvo), ki se glasi: “Gospodarska pobuda je svobod-
na. Zakon določa pogoje za ustanavljanje gospodarskih or-
ganizacij. Gospodarska dejavnost se ne sme izvajati v nas-
protju z javno koristjo. Prepovedana so dejanja nelojalne
konkurence in dejanja, ki v nasprotju z zakonom omejujejo
konkurenco.“

9. Da skrajno liberalistično pojmovanje podjetništva ne
bi bilo v skladu z ustavo, je ustavno sodišče že pojasnilo
(npr. odločba št. U-I-273/96 z dne 16. 1. 1997 – Uradni
list RS, št. 13/97 in OdlUS VI, 7). Že iz same ustavne
določbe (drugi ostavek 74. člena) namreč izhaja, da se
gospodarska dejavnost ne sme izvajati v nasprotju z javno
koristjo. Z ustavo zagotovljena podjetniška svoboda gospo-
darskih subjektov (74. člen) je omejena tudi s socialnimi
načeli, vgrajenimi v ustavo. Ustavno načelo svobodne gos-
podarske pobude zagotavlja gospodarskim subjektom veli-
ko svobodo, vendar pa hkrati državi nalaga skrb za sprem-
ljanje tržne igre in dolžnost, da zagotavlja ravnovesje med
ustavno zagotovljeno svobodo gospodarske pobude in so-
cialnimi načeli. Zakonodajalcu nalaga, da oblikuje gospo-
darsko politiko in ga pooblašča za sprejem ukrepov, s kate-
rimi bo lahko zagotovil uresničitev ciljev te politike. S tem
namenom je zakonodajalec oblikoval in sprejel ZCen (tako
odločba št. U-I-145/95 z dne 9. 11. 1995 – Uradni list RS,
št. 68/95 in OdlUS IV, 113).

10. Ustavno sodišče je že presojalo ustavnost ZCen
(odločba in sklep št. 145/93 z dne 17. 3. 1994 – Uradni
list RS, št. 18/94 in OdlUS III, 24) in ugotovilo, da ni v
neskladju z ustavo. Poudarilo je, da gre pri ukrepih določa-
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nja cen oziroma pri ukrepih državne kontrole cen za poseg
države v svobodno oblikovanje cen na trgu in torej za dovo-
ljeno poseganje države v svobodno podjetniško iniciativo.
Kršitev te ustavne določbe zato ne pride v poštev, kolikor so
bile uredbe zakonite.

11. Pobuda temelji na trditvi, da je lahko zakonska
podlaga za sprejemanje interventnih ukrepov na področju
premij obveznih zavarovanj avtomobilske odgovornosti za
osebna vozila le določba tretjega odstavka 6. člena ZOZP,
ki naj bi bila v razmerju do 5. člena ZCen lex specialis. Zato
naj bi bila uporaba ukrepov iz 5. člena ZCen v teh primerih
napačna, torej nezakonita in protiustavna. Pri tem se po-
budniki sklicujejo na tretji odstavek 153. člena ustave (us-
klajenost pravnih aktov).

12. Po 1. in 2. členu ustave je Slovenija demokratična
in pravna država, v kateri velja načelo delitve oblasti na
zakonodajno, izvršilno in sodno (drugi odstavek 3. člena
ustave). Po drugem odstavku 120. člena ustave opravljajo
upravni organi svoje delo na podlagi in v okviru ustave ter
zakonov samostojno. Po tretjem odstavku 153. členu usta-
ve morajo biti podzakonski predpisi in drugi splošni akti v
skladu z ustavo in zakoni. Načelo delitve oblasti torej veže
upravne organe pri izdaji predpisov na zakonsko pooblasti-
lo. Izdaja uredb na podlagi napačnega zakonskega temelja
(iz 5. člena ZCen), ki naj bi bil za to področje izključen
zaradi specialnosti določbe tretjega odstavka 6. člena ZOZP,
bi zato lahko pozročila zatrjevane kršitve ustave.

13. Po ZCen je uporaba ukrepov določitve cen pre-
puščena vladi kot najvišjemu organu izvršilne oblasti. Ta
lahko iz ekonomskih razlogov proizvode in storitve, katerih
cene že zakon sam postavlja pod ukrep pridobitve soglasja,
izvzame; nasprotno pa lahko ukrep določitve cen za posa-
mezne pomembnejše proizvode in storitve predpiše, če na-
stanejo hude motnje na trgu in pri gibanju cen teh proizvo-
dov in storitev ali pa zaradi preprečitve monopolnega ali
temu podobnega oblikovanja cen (tako odločba št.
U-I-128/95 z dne 7. 11. 1996 – Uradni list RS, št. 66/96
in OdlUS V, 145).

14. Tretji odstavek 6. člena ZOZP določa: “Vlada Re-
publike Slovenije lahko določi najvišje zavarovalne premije
za zavarovanja, ki so obvezna po tem zakonu, če ugotovi,
da zavarovalne premije niso v sorazmerju z izplačanimi ško-
dami. Sorazmerje zavarovalnih premij in izplačanih škod se
ugotavlja na osnovi predpisanih statističnih podatkov, ki jih
morajo zbirati zavarovalnice v Republiki Sloveniji.“

15. Navedene določbe, ki naj bi po mnenju pobudnic
kot lex specialis izključevala uporabo ZCen za to področje,
v predlogu ZOZP (katerega predlagatelj je bila vlada) za prvo
obravnavo ni bilo (Poročevalec Državnega zbora, št. 4/94,
str. 22–31 – v nadaljevanju: poročevalec). Vlada je, skupaj
s predlogom ZOZP za drugo obravnavo, poslala v obravna-
vo tudi svoje amandmaje k predlogu ZOZP. Med njimi je bil
tudi amandma k 6. členu, s predlogom, da se doda tretji
odstavek v sedanjem besedilu. Obrazložitev tega amandma-
ja se je glasila: “V primeru, ko se predpišejo zavarovanja v
prometu kot obvezna, so vozniki vozil v položaju, da se
morajo zavarovati ne glede na višino zavarovalne premije.
Zato je smiselno vzpostaviti tudi zakonsko možnost omejitve
zavarovalnih premij v primeru, če bodo le-te ustvarjale neso-
razmerno visok dobiček, kar se bo ugotavljalo na osnovi
predpisanih statističnih podatkov.“ (Poročevalec, št. 21/94,
str. 21–35). Iz poročila k predlogu ZOZP (druga obravnava)
št. 460-01/94-5/2 z dne 30. 6. 1994, Odbora za finance
in kreditno – monetarno politiko (EPA 499) izhaja, da je
odbor obravnaval tudi ta amandma in ga v celoti podprl. Ta
amandma je bil v drugi obravnavi sprejet v predlaganem
besedilu in je vključen v predlog ZOZP za tretjo obravnavo.

To izhaja tudi iz obrazložitve predloga ZOZP za tretjo obrav-
navo k 6. členu ZOZP: “Na podlagi sprejetega amandmaja
je dodan tretji odstavek, s katerim je Vladi Republike Slove-
nije dana možnost omejitve zavarovalnih premij v primeru,
če bodo le-te ustvarjale nesorazmerno visok dobiček, kar
se bo ugotavljalo na osnovi predpisanih statističnih podat-
kov.“ (Poročevalec, št. 37/94, str. 5–11).

16. Določbo tretjega odstavka 6. člena ZOZP je po-
trebno razlagati skladno z njenim namenom zaščite šibkejše
pogodbene stranke (sklenitelja zavarovanja), ki po ZOPZ
mora zavarovati vozilo ne glede na ceno zavarovanja, da bi v
takšnih okoliščinah močnejše pogodbene stranke (zavaro-
valnice) ne ustvarjale nesorazmerno visokih dobičkov na
račun skleniteljev zavarovanj. Tretji odstavek 6. člena ZOZP
skuša le uravnotežiti razmerje med pogodbenima strankama
in je instrument varstva potrošnikov. Ne gre za pretežno
ekonomski ukrep, ki bi bil v povezavi z vodenjem gospodar-
ske politike v državi, kot to velja v primeru ZCen. Po določbi
5. člena ZCen lahko vlada iz v njej navedenih razlogov
predpiše ukrep določitve cen za posamezne pomembnejše
proizvode in storitve. ZOZP niti v tretjem odstavku 6. člena
niti v kateri drugi določbi ne izključuje uporabe ZCen. Iz
namena določbe tretjega odstavka 6. člena ZOZP (varstvo
potrošnikov) pa se ne da zaključiti, da bi bila volja zakono-
dajalca izključiti pristojnosti vlade po ZCen. Tudi dejstvo, da
je določbo z amandmajem predlagala sama vlada, govori
proti možnosti takšne razlage. Ustavno sodišče zato pritrjuje
stališču vlade, da tretji odstavek 6. člena ZOZP le dodaja
novo pooblastilo vladi zaradi varstva potrošnikov, ne izklju-
čuje pa možnosti uporabe 5. člena ZCen. Oba predpisa se
dopolnjujeta. Lahko namreč obstajajo razlogi (pretežno eko-
nomske narave), ki po 5. členu ZCen opravičujo sprejem
ukrepov določitve cen, ne da bi hkrati obstajali razlogi po
tretjem odstavku 6. člena ZOZP (kot je to v tem primeru).
Možna pa bi bila tudi obratna situacija, ki bi opravičevala
ukrepe po tretjem odstavku 6. člena ZOZP, čeprav ne bi
bilo razlogov za ukrepanje na podlagi 5. člena ZCen. Po-
budnice zato nimajo prav, ko trdijo, da tretji odstavek
6. člena ZOZP izključuje možnost sprejema ukrepov določi-
tve cen po 5. členu ZCen za zavarovalne premije v primeru
obveznih zavarovanj avtomobilske odgovornosti v prometu.
Izpodbijane uredbe tako glede izbranega temelja niso v nes-
kladju z ustavo in zakoni.

17. Določbo ZCen, ki v 5. členu ureja pogoje za ukre-
pe določitve cen, je potrebno razlagati v skladu z gospodar-
skimi in socialnimi razmerami, v katerih so bili ti ukrepi
sprejeti. Gospodarska in socialna nestabilnost, bistveno
manj ugodne tržne razmere, lastninsko preoblikovanje pod-
jetij in neugoden materialni in socialni položaj znatnega dela
prebivalcev Slovenije vplivajo na razlago besedne zveze “hu-
de motnje na trgu in pri gibanju cen“, ki jo vsebuje ZCen.
Nevarnost povečevanja inflacije zlasti v dejavnostih, v kate-
rih je tržna konkurenčnost omejena ali je sploh ni, opraviču-
je posege tudi pri proizvodih in storitvah, ki imajo lahko v
stabilnih tržnih gospodarstvih le omejen inflatorni učinek. To
v naših razmerah opravičuje razlago, da gre za pomembnej-
še proizvode in storitve. Nevarnosti povečevanja inflacije in
socialnih učinkov povečevanja cen proizvodov in storitev
vsakodnevno potrebnih dobrin se namreč izkazujejo kot
tržno, cenovno in socialno resno moteče (tako tudi OdlUS
št. U-I-145/93). Ustavno sodišče je v primerih presoje pod-
zakonskih aktov, izdanih na podlagi ZCen, že večkrat pou-
darilo, da se njegova pristojnost v takšnih primerih nanaša
le na presojo usklajenosti podzakonskega akta z zakonom
in ustavo, ne pa na presojo usklajenosti z gospodarsko
politiko države (tako npr. OdlUS št. U-I-145/95). Z odločbo
št. U-I-128/95 pa se je ustavno sodišče odločilo še bolj
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zadržano presojati ta pretežno ekonomska vprašanja. Ute-
meljenost uporabe ukrepov v posameznem primeru se na-
mreč izmika pravni presoji, saj so argumenti zanjo v makroe-
konomski in mikroekonomski politiki, ki uravnava celotno
nacionalno gospodarstvo in vključuje elemente predvideva-
nja; posamičnega ukrepa ni mogoče presojati iztrgano, tem-
več le kot del organske celote položaja in razvojnih teženj
gospodarstva. Zaradi narave stvari je torej zakonodajalec na
tem področju prepustil izvršilni oblasti široko polje lastne
presoje.

18. Na podlagi kriterijev za presojo tovrstnih ukrepov
(OdlUS št. U-I-128/95), ustavno sodišče ocenjuje, da v
primeru izpodbijanih uredb ukrepi določitve cen niso bili v
nasprotju z namenom zakonskega pooblastila in da so bili
sprejeti na zakonit način. Prav tako ukrepom ni mogoče
očitati, da bi bili v nerazumnem nesorazmerju z željenimi
učinki. Možnosti nesorazmerja med vplačanimi premijami
ter izplačanimi škodami v škodo zavarovalnic v zavarovalni
vrsti obveznega avtomobilskega zavarovanja ZCen ne izklju-
čuje. Zatrjevane izgube v tej zavarovalni vrsti, tudi če bi jih
bilo v celoti možno pripisati izpodbijanim uredbam, še ne
pomenijo, da je breme teh ukrepov v nerazumnem nesoraz-
merju z učinki, ki naj jih doseže. ZCen v 6. členu prepreču-
je, da bi ukrepi določitve cen onemogočali normalno poslo-
vanje, saj se v primeru, ko se zaradi sprejema ukrepov
določitve cen, bistveno poslabšajo pogoji poslovanja, ki
onemogočajo normalno poslovanje, zagotovijo nadomestila
iz proračuna. Zato izpodbijane uredbe niso v neskladju s
prvim odstavkom 5. člena ZCen.

19. Pri celoviti presoji ustavnosti in zakonitosti izpodbi-
janih uredb je potrebno tudi oceniti, ali izpodbijane uredbe
niso v neskladju z drugim odstavkom 5. člena ZCen. Po
njem ukrep določitve cen lahko traja najdlje štiri mesece.
Presoditi je potrebno, ali pri takšnem sukcesivnem spreje-
manju “interventnih“ ukrepov določitve cen, ki so sicer vsak
posebej zadostili pogoju glede trajanja, ne gre za zlorabo
tega zakonskega pooblastila. ZCen izrecno ne omejuje iz-
dajanja novih, vsebinsko enakih ukrepov, če obstajajo za to
v prvem odstavku 5. člena ZCen predvideni razlogi. To je
ustavno sodišče pojasnilo že v odločbi št. U-I-145/93. Ker
pa gre za interventne ukrepe države, je potrebno ob vsakem
sprejemu ukrepa določitve cen posebej oceniti, ali so poda-
ni razlogi za predpisovanje posameznega ukrepa. To je tre-
ba oceniti tudi v vsakem primeru, kadar predpiše vlada po-
daljšanje določenega ukrepa, oziroma kadar ob izteku
veljavnosti prejšnjega uveljavi nov, vsebinsko enak ukrep.
Ne bi bilo namreč skladno z načelom svobodnega oblikova-
nja cen (1. člen ZCen), če bi država spremenila začasne
ukrepe določitve cen v trajen sistem. Tako bi ravnala vlada,
če ne bi ob vsakokratnem predpisovanju istovrstnih ukrepov
s potrebno skrbnostjo ocenila, da še obstajajo razlogi iz
5. člena ZCen. Zato izpodbijane uredbe tudi niso v nesklad-
ju z drugim odstavkom 5. člena ZCen.

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

21. in 47. člena ZUstS v sestavi: predsednik Franc Testen
ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer,
dr. Miroslava Geč-Korošec, Lojze Janko, Milojka Modrijan,
dr. Mirjam Škrk, dr. Lojze Ude in dr. Dragica Wedam-Lukić.
Odločbo je sprejelo z osmimi glasovi proti enemu. Proti je
glasoval sodnik Ude, ki je dal odklonilno ločeno mnenje.

Št. U-I-263/95
Ljubljana, dne 18. marca 1999.

Predsednik
Franc Testen l. r.

1129. Odločba o ugotovitvi skladnosti 15., 16. in
17. člena pravilnika o merilih za določitev
obratovalnega časa gostinskih lokalov in o
ugotovitvi neskladnosti 21. člena pravilnika

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo SGT Pajek, Jesenice, in
drugih, ki jih zastopa Vasilij Novak, odvetnik v Radovljici, na
seji dne 18. marca 1999

o d l o č i l o:

1. členi 15, 16 in 17 pravilnika o merilih za določitev
obratovalnega časa gostinskih lokalov (Uradni list RS, št.
15/95, 22/98) niso v neskladju z ustavo in zakoni.

2. člen 21 pravilnika je bil v neskladju z zakonom o
prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86,
47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 17/91, 13/93,
66/93, 39/96, 61/96, 35/97, 73/97, 87/97 in 73/98).
Ta ugotovitev ima učinek odprave.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudniki so lastniki gostinskih lokalov na Jeseni-

cah. Menijo, da določbe 15., 16. in 17. člena pravilnika o
merilih za določitev obratovalnega časa (v nadaljevanju:
pravilnik) niso v skladu s 17. členom zakona o varstvu kon-
kurence (Uradni list RS, št. 18/93 – v nadaljevanju: ZVK)
ter s 14. in 74. členom ustave.

2. Z navedenimi določbami pravilnika naj bi bilo ome-
jeno svobodno nastopanje na trgu, ker onemogočajo oprav-
ljanje dejavnosti podjetjem, ki izpolnjujejo z zakonom dolo-
čene pogoje ter diskriminira podjetja glede na sedež, tako
da lokalom v centru mesta prepoveduje obratovanje po
22. uri. Pobudniki tudi navajajo, da ne pravilnik ne zakon ne
vsebujeta napotil za določitev, kaj spada pod pojem “strnje-
no pretežno stanovanjsko naselje“ in kaj ne, zato naj bi bila
odločitev pristojnega občinskega organa o podaljšanem
obratovalnem času povsem samovoljna in arbitrarna. Nave-
deno naj bi v praksi povzročalo pogoste zlorabe. Zavedajo
se, da je kaljenje nočnega miru moteče, vendar to ne more
iti na njihov račun, saj ne morejo odgovarjati za početje
gostov izven lokalov.

3. Določba 14. člena pravilnika, ki določa, da morajo
gostje, ki so še v lokalu ob koncu obratovalnega časa, tega
zapustiti v 30 oziroma 60 minutah, odvisno od tega ali v
lokalu strežejo z enostavnejšimi ali zahtevnejšimi jedmi, naj
bi bila tudi v nasprotju s Posebnimi uzancami v gostinstvu
(Uradni list RS, št. 22/95).

4. Pobudniki izpodbijajo tudi 21. člen pravilnika, ki
naj bi bil v nasprotju z zakonom, ker vsebuje kazenske
določbe.

5. Ministrstvo za gospodarske dejavnosti v odgovoru
navaja, da omejitve obratovalnega časa v posameznih stori-
tvenih dejavnostih (trgovina, gostinstvo) predstavljajo kom-
promis med interesi delojemalcev, podjetniškim interesom
delodajalcev in javnim interesom. Usklajevanje teh intere-
sov, ki so si po naravi stvari nasprotujoči, je še posebej
težavno, kadar gre za obratovanje gostinskih lokalov po
22. uri. Interes gostincev za neomejenim obratovalnim ča-
som je praviloma v konfliktu z interesi lokalnega prebivalstva
v stanovanjskih okoljih. Menijo, da pritožb stanovalcev, ki
se nanašajo na vsakodnevno kaljenje nočnega miru v okoli-
ci gostinskih obratov, parkiranje vozil na vrtovih in zasebnih
zemljiščih, oviranje dostopov in podobno, ni mogoče učin-
kovito reševati zgolj po upravni poti ali s prijavami sodniku za
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prekrške. Iz teh razlogov je omejitev obratovalnega časa
razmeroma učinkovit način omejevanja navedenih ravnanj in
njihovih posledic.

6. Glede samovoljne razlage nedoločenih pravnih poj-
mov navaja, da upravne enote razpolagajo s strokovnimi
podlagami za opredelitev območij ter da je upoštevanje in
uporaba teh strokovnih podlag v upravnem postopku se-
stavni del odločanja upravnega organa.

7. Ministrstvo navaja, da so pri pripravi pravilnika upo-
števali predlog za izdajo zakona o prekrških (Poročevalec
Državnega zbora, št. 30, EPA 1146), ki je predvideval, da
se lahko prekrški določijo tudi s pravilnikom. Glede na to,
da novi zakon o prekrških še vedno ni sprejet, je prišlo do
neskladja med 21. členom pravilnika in še veljavnim zako-
nom o prekrških (v nadaljevanju: ZP).

B)
8. Ustavno sodišče je pobudo za oceno ustavnosti in

zakonitosti 15., 16. in 17. člena pravilnika, ki je bila vložena
na ustavno sodišče 24. 10. 1995, sprejelo in glede na
izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka 26. člena zakona o
ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljeva-
nju: ZUstS) takoj nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.

9. Očitki pobudnikov, da so diskriminirani v primerjavi
s tistimi, ki nimajo gostinskih obratov v centru mesta, ter da
jim je zato v nasprotju z zakonom in ustavo omejena svo-
bodna gospodarska pobuda, ne držijo.

10. Izpodbijani pravilnik je bil sprejet na podlagi prvega
odstavka 12. člena zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št.
1/95 – v nadaljevanju: ZGos), ki določa, da merila za dolo-
čitev obratovalnega časa gostinskih obratov predpiše mini-
ster, pristojen za gostinstvo. Pravilnik v 15. členu določa,
da lahko vsak gostinec samostojno določi svoj obratovalni
čas vsak dan med 6. in 22. uro, če s pravilnikom ni določe-
no drugače. To pravilo velja za vse gostince in v tem okviru
je njihov položaj izenačen. Nadalje pa pravilnik njihov polo-
žaj razlikuje glede na vrste gostinskih obratov. Ministrstvo za
gospodarske dejavnosti v odgovoru razloge za takšno razli-
kovanje pojasnjuje. Navaja, da vrste gostinskih obratov razli-
kuje že ZGos in da je razlikovanje smiselno, saj temelji na
različni naravi poslovanja in tipih gostinske ponudbe. Tako
je v drugem odstavku 15. člena pravilnika določen možen
obratovalni čas za posamezno vrsto gostinskih obratov. Izje-
me od rednega obratovalnega časa, znotraj katerega se
gostinci samostojno odločajo, pa so določene v 16. in
17. členu pravilnika. Gostinski obrati lahko po določbi
16. člena pravilnika obratujejo v t.i. podaljšanem obratoval-
nem času na podlagi dovoljenja (upravne odločbe) upravne
enote. Upravna enota mora pri izdaji dovoljenja upoštevati
potrebe gostov in značilnosti območja, kjer se gostinski
obrat nahaja, kakor tudi mnenje občinskega organa, pristoj-
nega za gostinstvo. Iz ureditve (možnosti obratovanja v po-
daljšanem obratovalnem času) pa so po določbi 17. člena
pravilnika izvzeti gostinski obrati, ki strežejo gostom samo s
hrano in pijačo in se nahajajo v stanovanjskih objektih ali v
objektih v “strnjenih pretežno stanovanjskih naseljih“ oziro-
ma v “strnjenih pretežno stanovanjskih delih naselja“. Ven-
dar pravilnik tudi njim dopušča možnost obratovanja v po-
daljšanem obratovalnem času na podlagi odločbe pristojne
upravne enote. Upravni organ, ki izda takšno dovoljenje,
mora pri tem upoštevati mnenje občinskega upravnega or-
gana, pristojnega za gostinstvo. Ministrstvo tudi to razlikova-
nje pojasnjuje. V odgovoru navaja, da je takšna omejitev in
hkrati tudi možnost določanja izjem rezultat kompromisa
nasprotujočih si interesov. V bivalnem okolju je namreč tre-
ba usklajevati interese stanovalcev in gostincev.

11. Po ustaljeni ustavnosodni presoji načelo enakosti
pred zakonom ne pomeni, da predpis ne bi smel različno

urejati položajev pravnih subjektov, kadar podlaga za različ-
no urejanje niso okoliščine iz prvega odstavka 14. člena
ustave, pač pa pomeni, da tega ne sme početi samovoljno,
brez razumnega in stvarnega razloga. Zadošča, da za razli-
kovanje obstaja razumen razlog, ki izhaja iz narave urejeva-
ne stvari (tako npr. v odločbi št. U-I-296/96 z dne 19. 3.
1998, Uradni list RS, št. 42/98 in OdlUS VII, 53). Razliko-
vanje glede možnosti določanja obratovalnega časa ni sa-
movoljno in brez razumnega in stvarnega razloga, saj temelji
na različni naravi poslovanja, na različnih tipih gostinske
ponudbe in na lokaciji gostinskega lokala.

12. V obravnavanem primeru tudi ni podana kršitev
svobodne gospodarske pobude iz 74. člena ustave. Z razli-
kovanjem glede možnosti določanja obratovalnega časa go-
stinskih obratov je normodajalec zagotovil tudi pravico sta-
novalcev do zdravega življenjskega okolja (zlasti npr. varstvo
pred hrupom v nočnem času), določeno v 72. členu ustave.
Na podlagi navedene določbe pripada pravica do zdravega
življenjskega okolja vsakomur, država pa jo je dolžna zago-
tavljati. Normodajalec je pravno urejanje obratovalnega ča-
sa gostinskih obratov razlikoval z namenom uskladiti nas-
protujoče si interese gostincev in stanovalcev v bivalnih
okoljih ter s tem zagotoviti stanovalcem navedeno ustavno
pravico. Ustava namreč v drugem odstavku 72. člena pose-
bej pooblašča zakonodajalca, da z namenom zagotavljanja
zdravega življenjskega okolja določa pogoje in način za
opravljanje gospodarskih in drugih dejavnosti. Opustitev nor-
mativnega urejanja bi bila torej s tega vidika celo neustavna.

13. V obravnavanem primeru tudi ne gre za splošni akt
(Pravilnik), ki bi po določbi 17. člena ZVK v nasprotju z
zakonom in ustavo omejeval prosto nastopanje na trgu. Pre-
poved iz 17. člena ZVK se sicer nanaša na oblastno omeje-
vanje prostega nastopanja na trgu, vendar so znaki nedo-
pustnega oblastnega omejevanja določeni z zakoni in
ustavo, zato načeloma niso podvrženi prepovedi akti ali
dejanja, ki sicer vplivajo na trg, so pa namenjeni varstvu
drugih dobrin. Kot izhaja že iz zgoraj navedenega, je razliko-
vanje glede možnosti določanja obratovalnega časa gostin-
skih obratov namenjeno varstvu pravice iz 72. člena ustave.

14. Pobudniki izpodbijajo pravno ureditev določanja
obratovalnega časa, tudi zaradi nedoločenih pravnih poj-
mov: “strnjeno pretežno stanovanjsko naselje“ in “strnjen
pretežno stanovanjski del naselja“. Uporaba teh pojmov naj
bi omogočala upravnim organom, da ravnajo samovoljno,
posledično pa naj bi njihova uporaba omogočala tudi zlora-
be. Očitek pobudnikov je neutemeljen.

15. Pobudniki ne navajajo, v čem naj bi bila neustav-
nost uporabe nedoločenih pravnih pojmov v predpisih. Upo-
raba nedoločenih pravnih pojmov v pravnih normah je eden
od načinov njihovega oblikovanja in je pogosto nepogrešlji-
va sestavina normativnega urejanja. Normodajalec uporabi
tak način oblikovanja pravne norme, kadar ne more vnaprej
predvideti vseh možnih dejanskih položajev, ki lahko nasta-
nejo na določenem področju pravnega urejanja. Upravni
organ pa mora pri uporabi nedoločenega pravnega pojma v
konkretnem primeru zapolniti njegovo vsebino v skladu z
vrednostnimi opredelitvami predpisa in njegovim namenom.
Upravni organ je dolžan takšno uporabo obrazložiti, sicer se
šteje njegovo ravnanje za samovoljno, kar pa je v nasprotju
z ustavo. Vendar pa uporaba nedoločenega pravnega poj-
ma v konkretnem primeru ne more biti predmet ocene us-
tavnosti in zakonitosti predpisa, temveč je lahko le predmet
presoje zakonitosti odločitev, sprejetih z uporabo nedoloče-
nih pravnih pojmov v konkretnih postopkih.

16. Ustavno sodišče ni presojalo skladnosti izpodbija-
nih določb pravilnika s posebnimi uzancami v gostinstvu,
ker ni pristojno za presojo skladnosti podzakonskih predpi-
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sov z uzancami, temveč le za presojo skladnosti podzakon-
skih predpisov z ustavo in zakoni.

17. Med postopkom pred ustavnim sodiščem je začel
veljati pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov
(Uradni list RS, št. 22/98). Ta je razveljavil določbo
21. člena pravilnika, ki je določala prekrške. Po določbi
3. člena ZP se lahko prekrški določijo z zakonom, uredbo
ali odlokom vlade ali z odlokom občinskega sveta. Določa-
nje prekrškov je po ZP prepuščeno zakonu, ki samostojno
ureja pravna razmerja in najvišjemu v hierarhiji podzakon-
skih predpisov – uredbi vlade, ki lahko po določbi 26. člena
zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93
s spremembami) podrobneje ureja in razčlenjuje z zakonom
ali drugim aktom Državnega zbora določena razmerja. Pre-
krškov pa ni dopustno urejati s predpisi, ki pravnih razmerij
ne morejo urejati (to so pravilniki, odredbe in navodila),
temveč je njihov namen samo izvrševanje zakonov in drugih
aktov Državnega zbora ter aktov vlade (99. člen zakona o
upravi, Uradni list RS, št. 67/94 – ZUpr). Določba
21. člena pravilnika, ki je določala prekrške, je bila torej v
nasprotju s 3. členom ZP.

18. Po določbi 47. člena ZUstS lahko v primeru, ko je
bil zakon oziroma drug predpis med postopkom usklajen z
ustavo in z zakonom oziroma je prenehal veljati, niso pa bile
odpravljene posledice neustavnosti oziroma nezakonitosti,
ustavno sodišče ugotovi, da ni bil v skladu z ustavo in z
zakonom. Pobudniki ne navajajo, da je bil na podlagi nave-
dene izpodbijane določbe proti kateremu izmed njih uveden
postopek za prekršek in da bi bilo zato treba neustavne in
nezakonite posledice postopka za prekrške odpraviti. Us-
tavno sodišče se je odločilo za presojo določbe, ker se je
lahko uporabljala v času svoje veljavnosti tri leta in obstoja
možnost, da je bila na podlagi navedene določbe izrečena
kazen za prekršek, ki ni zakonito določen. Ugotovljena ne-
zakonitost določbe 21. člena pravilnika ima učinek odpra-
ve. Vsakdo, ki mu je bila izrečena kazen prekrška na podla-
gi 21. člena pravilnika, ima ob upoštevanju določbe
46. člena ZUstS možnost uveljaviti odpravo škodljivih po-
sledic.

19. Glede na navedeno je ustavno sodišče ugotovilo
nezakonitost določbe 21. člena pravilnika, glede ostalih
izpodbijanih določb pravilnika pa je ugotovilo, da niso v
neskladju z ustavo in zakoni.

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

6. in 21. člena ZUstS v sestavi: predsednik Franc Testen
ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Miroslava Geč-
Korošec, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Mirjam Škrk,
dr. Lojze Ude in dr. Dragica Wedam-Lukić. Odločbo je
sprejelo soglasno.

Št. U-I-263/95
Ljubljana, dne 18. marca 1999.

Predsednik
Franc Testen l. r.

1130. Sklep o zavrnitvi pobude za začetek postopka za
oceno ustavnosti 5. člena zakona o gozdovih

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude
Franca in Danile Fabjan iz Avbra, na seji dne 18. marca
1999

s k l e n i l o:

1. Postopek za preizkus pobude Franca Fabjana za
začetek postopka za oceno ustavnosti 5. člena zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93) se ustavi.

2. Pobuda Danile Fabjan za začetek postopka za oce-
no ustavnosti istega zakona se zavrne.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnik Franc Fabjan v pobudi z dne 4. 4. 1995

izpodbija 5. člen zakona o gozdovih (Uradni list RS, št.
30/93 – v nadaljevanju: ZG). Navaja, da je lastnik gozda, v
katerem je sestav žlahtnega kostanja, ki je bil posajen z
namenom pridobivanja plodov. Ne glede na to, da ZG v
25. členu daje možnost lastniku gozda, ki goji drevje (ko-
stanj) tudi zaradi plodov, predlagati pristojnemu organu lo-
kalne skupnosti naj izda prepoved nabiranja drugim ose-
bam, pobudnik meni, da takšna prepoved ne bi učinkovala,
saj navedeni zakon v 5. členu rekreativno nabiranje plodov
izrecno dovoljuje. S tem, ko zakon dovoljuje vsakomur brez-
plačno nabiranje gozdnih sadežev, naj bi posegel v njegov
dohodek in s tem v zasebno lastnino, kar naj bi pomenilo
kršitev 33. in 67. člena ustave.

2. Med postopkom za preizkus pobude je Občina Se-
žana dne 19. 10. 1998 izdala odločbo št. 321-04-1/98 o
prepovedi nabiranja plodov v korist nove lastnice gozda,
žene pobudnika, Danile Fabjan. Nova lastnica je z vlogo
dne 28. 1. 1999 ustavno sodišče obvestila, da vztraja pri
ustavni pobudi, ki jo je vložil njen mož. V svoji vlogi navaja,
da 25. člen ZG ne rešuje problema 5. člena ZG, saj nalaga
lastniku gozda dodatno denarno breme, ki je glede na do-
hodek, ki ga daje gozd, zelo veliko.

3. Sekretariat Državnega zbora za zakonodajo in prav-
ne zadeve in vlada v pojasnilih na pobudo navajata, da
ustava v 2. členu določa, da je Republika Slovenija socialna
država. To naj bi pomenilo tudi, da je funkcija lastnine so-
cialna, povezana z dolžnostmi in omejitvami lastnika zlasti
pri uživanju lastnine. Navedeno izrecno določa tudi prvi od-
stavek 67. člena ustave, saj prepušča zakonu določanje
načina pridobivanja in uživanje lastnine tako, da sta poleg
socialne zagotovljeni tudi ekološka in gospodarska funkcija
lastnine. To pa naj bi bili tudi izrecno navedeni razlogi za
omejitev lastninske pravice v 5. členu ZG. Izpodbijana do-
ločba in celoten zakon naj bi v mnogih določbah nalagala
lastniku gozda tako ravnanje z gozdom, da se poleg lastni-
kovega interesa zagotavlja tudi javni interes. Po mnenju Dr-
žavnega zbora je za gozd in njegove funkcije neškodljivo in
nemoteče tudi nabiranje gozdnih sadežev in drevesnih plo-
dov, če to poteka v mejah, določenih s predpisi. V gozdo-
vih, v katerih lastnik načrtno goji drevesa zaradi proizvodnje
plodov, naj bi imel možnost doseči prepoved nabiranja teh
plodov. Zato menita, da izpodbijani člen ne krši pravice do
zasebne lastnine po 33. oziroma 67. členu ustave.

B)
4. Ustavno sodišče je v nadaljevanju postopka za preiz-

kus pobude Franca Fabjana pozvalo, naj glede na izdano
odločbo Občine Sežana izkaže, ali še ima pravni interes za
vložitev pobude. Pobudnik na poziv ustavnega sodišča, kl-
jub temu da je bil opozorjen na posledice, ni odgovoril. Iz
priložene dokumentacije pa izhaja, da ni več lastnik gozda
ter da je lastnica postala njegova žena Danila Fabjan, ki je
tudi izjavila, da prevzema pobudo. Zato je ustavno sodišče
postopek za preizkus pobude Franca Fabjana ustavilo (tretji



Uradni list Republike Slovenije Št. 24 / 10. 4. 1999 / Stran 2727

odstavek 28. člena zakona o ustavnem sodišču, Uradni list
RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS).

5. Ustavno jamstvo lastnine predpostavlja obstoj lastni-
ne kot pravnega instituta. Kaj je predmet zasebne lastnine in
katera so varovana lastninska upravičenja, določa pravni
red ob upoštevanju gospodarskih in družbenih razmerij nas-
ploh. Pri tem mora spoštovati namen ustavnega jamstva
lastnine, to je zagotovitev in uresničitev posameznikove svo-
bode. Vsebina lastnine kot pravnega instituta je hkrati odvi-
sna od funkcij, ki ji jih daje pravni red. To, da posameznik
pri izvrševanju svojih lastninskih upravičenj ni neomejen,
ampak mora upoštevati interese drugih članov skupnosti in
skupnosti kot take, sodi že v koncept lastninske pravice po
rimskem pravu. Tako stališče je ustavno sodišče že sprejelo
– npr. v odločbi št. U-I-60/98 z dne 16. 7. 1998 (Uradni
list RS, št. 56/98).

6. ZG v 5. členu določa, da se lastninska pravica na
gozdovih izvršuje tako, da je zagotovljena njihova ekološka,
socialna in gospodarska funkcija. Ustave demokratičnih dr-
žav varujejo lastninsko pravico kot posebno obliko material-
nega varstva človekove svobode, ki naj skupaj z drugimi
ustavnimi pravicami zagotavlja možnost svobodnega življe-
nja, zadovoljevanja življenjskih potreb in osebnostni razvoj v
družbi. Hkrati pa se v teh pravnih sistemih uveljavlja spozna-
nje, da posameznikova svoboda na premoženjskem področ-
ju ne more biti neomejena, vezana le na posameznika –
lastnika, ampak da se morajo pri izvrševanju te pravice upo-
števati tudi interesi drugih članov skupnosti. Navedena spoz-
nanja so upoštevana tudi v ustavi. Pravica do zasebne lastni-
ne je načelno zagotovljena v 33. členu ustave. V 67. členu
ustave pa je določeno, da zakon določa način pridobivanja
in uživanja lastnine tako, da je zagotovljena njena gospodar-
ska, socialna in ekološka funkcija. Ta člen vsebuje tudi
pooblastilo zakonodajalcu, da določi vsebino lastninske pra-
vice v okviru teh njenih funkcij. Zato sta določbi 33. in
67. člena ustave neločljivo povezani, kar je zakonodajalec
pri konkretizaciji vsebine lastninske pravice dolžan upošte-
vati.

7. Zakon je uredil upravičenja lastnika gozda glede na
namen in rabo gozdov tako, da je v skladu s socialno funkci-
jo lastnine upošteval tudi korist nelastnikov gozdov. Tem
daje izpodbijana določba pravico prostega dostopa in giba-
nja, kakor tudi čebelarjenja, lova in rekreativnega nabiranja
plodov, zelnatih rastlin, gob in prosto živečih živali v gozdu.
V primerih, ko lastnik gozda drevje goji tudi zaradi plodov,
pa je lastniku gozda dana možnost, da na njegov predlog
pristojni organ lokalne skupnosti izda prepoved nabiranja
takih plodov (drugi odstavek 25. člena ZG). Zato pobudnika
napačno razumeta določilo 25. člena ZG, ko menita, da
kljub izdani prepovedi pristojnega organa, še vedno velja
5. člen ZG v delu, ki rekreativno nabiranje teh plodov dovo-
ljuje. Zakon v svojih kazenskih določbah v 7. točki prvega
odstavka 78. člena navaja, da se z denarno kaznijo kaznuje
za prekršek pravna oseba oziroma posameznik, ki kljub
omejitvi ali prepovedi iz 25. člena v gozdu nabira živali,
plodove, gobe ali rastline. Določba 25. člena je v razmerju
do tretje alinee prvega odstavka 5. člena ZG lex specialis.
Glede na to morajo biti tretje osebe s prepovedjo, če naj ta
učinkuje, seznanjene. Zato odločba Občine Sežana vsebu-
je napotilo, naj lastnik na primeren način objavi in označi v
gozdu, da je izdana prepoved nabiranja kostanja drugim (z
ustreznimi tablami na vstopu v parcele ali z ograditvijo par-
cel). S tem je lastniku s strani zakonodajalca zagotovljeno
varstvo pred nedovoljenimi posegi. Na kakšen način in s
kakšnimi stroški bo lastnik dosegel dejansko (fizično) varo-
vanje svoje lastnine, pa je odvisno izključno od njega same-
ga. Zato v zvezi z navedbo pobudnice, da 25. člen ne

rešuje problema, ki ga povzroča 5. člen zakona, ker lastni-
ku gozda nalaga dodatno denarno breme, ustavno sodišče
le pripominja, da lastnina ne prinaša zgolj dohodka in drugih
ugodnosti, ampak poleg ostalega zahteva tudi vzdrževanje
le-te in s tem povezane stroške. Zato so navedbe pobudni-
ce, da gre pri 5. členu ZG za nedopusten poseg v lastnin-
sko pravico, neutemeljene.

8. Ustavno sodišče je zato na podlagi drugega od-
stavka 26. člena ZUstS pobudo kot očitno neutemeljno
zavrnilo.

C)
9. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi

drugega odstavka 26. člena in na podlagi drugega odstavka
28. člena ZUstS v sestavi: predsednik Franc Testen ter
sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Miroslava Geč-
Korošec, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Mirjam Škrk,
dr. Lojze Ude in dr. Dragica Wedam-Lukić. Sklep je sprejelo
s sedmimi glasovi proti enemu. Proti je glasoval sodnik
Čebulj, ki je dal odklonilno ločeno mnenje.

Št. U-I-51/95
Ljubljana, dne 29. marca 1999.

Predsednik
Franc Testen l. r.

BANKA SLOVENIJE

1131. Sporočilo o cenah plemenitih kovin na dan
31. 3. 1999

Na podlagi četrtega odstavka 56. člena zakona o raču-
novodstvu (Uradni list SFRJ, št. 12/89, 35/89, 3/90,
42/90 in 61/90) ter odloka Skupščine Republike Slovenije
o soglasju k dopolnitvi tega zakona (Uradni list RS št. 42/90)
in 19. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št.
1/91-I) izdaja Banka Slovenije

S P O R O Č I L O
o cenah plemenitih kovin na dan 31. 3. 1999

Cena 1 grama čiste kovine v

tolarjih po tekočem tečaju

1. Zlato 1.596,6411
2. Platina 2.062,5781
3. Paladij 2.068,2916
4. Srebro 28,7104

Navedene cene so izračunane iz tržnih cen na borzi v
Londonu.

Ljubljana, dne 1. aprila 1999.

Guverner
Banke Slovenije

dr. France Arhar l. r.
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SODNI SVET

1132. Sklep o ponovnem javnem pozivu sodnikom k
vložitvi kandidatur za prosto mesto

Na podlagi drugega odstavka 62. člena v zvezi s prvim
odstavkom 66. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št.
19/94) je Sodni svet Republike Slovenije na 136. seji dne
25. 3. 1999 sprejel naslednji

S K L E P

Sodni svet Republike Slovenije objavlja ponovni javni
poziv sodnikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto

predsednika Delovnega sodišča v Kopru.
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.

1133. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto
višje sodnice

Sodni svet Republike Slovenije je na 136. seji dne
25. 3. 1999 sprejel

S K L E P
o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje

sodnice

Na sodniško mesto višje sodnice na Višjem sodišču v
Ljubljani se s 25. 3. 1999 imenuje

Irena Veter.

Predsednik
Sodnega sveta

Republike Slovenije
Marko Šorli l. r.

1134. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika
okrožnega sodišča

Na podlagi 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94) in tretjega odstavka 24. člena zakona o sodniški
službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96 in 24/98) je Sodni
svet Republike Slovenije na 136. seji dne 25. 3. 1999
sprejel

S K L E P
o imenovanju sodnika na položaj svetnika

okrožnega sodišča

Na položaj svetnika okrožnega sodišča se s 25. 3.
1999 imenuje

Igor Mokorel, okrožni sodnik na Okrožnem sodišču v
Kranju.

Predsednik
Sodnega sveta

Republike Slovenije
Marko Šorli l. r.

1135. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice
okrožnega sodišča

Na podlagi 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94) in tretjega odstavka 24. člena zakona o sodniški
službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96 in 24/98) je Sodni svet
Republike Slovenije na 136. seji dne 25. 3. 1999 sprejel

S K L E P
o imenovanju sodnice na položaj svetnice

okrožnega sodišča

Na položaj svetnice okrožnega sodišča se s 25. 3.
1999 imenuje:

Karolina Kaker, okrožna sodnica na Okrožnem sodi-
šču v Slovenj Gradcu.

Predsednik
Sodnega sveta

Republike Slovenije
Marko Šorli l. r.

1136. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice
okrožnega sodišča

Na podlagi 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94) in tretjega odstavka 24. člena zakona o sodniški
službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96 in 24/98) je Sodni svet
Republike Slovenije na 136. seji dne 25. 3. 1999 sprejel

S K L E P
o imenovanju sodnice na položaj svetnice

okrožnega sodišča

Na položaj svetnice okrožnega sodišča se s 25. 3.
1999 imenuje:

Alenka Grosek, okrožna sodnica na Okrožnem sodiš-
ču v Ljubljani.

Predsednik
Sodnega sveta

Republike Slovenije
Marko Šorli l. r.

1137. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice
višjega 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
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svet Republike Slovenije na 135. seji dne 11. 3. 1999
sprejel

S K L E P
o imenovanju sodnice na položaj svetnice

višjega sodišča

Na položaj svetnice višjega sodišča se s 22. 1. 1999
imenuje:

Joža Osolnik, višja sodnica na Višjem sodišču v Ljub-
ljani.

Predsednik
Sodnega sveta

Republike Slovenije
Marko Šorli l. r.

OBČINE

LJUBLJANA

1138. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje
urejanja MS 5/2 Nove Fužine

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o ure-
janju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/79) in 26. člena statuta Mest-
ne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95,
71/97 in 13/98) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na
3. seji dne 8. marca 1999 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

prostorskih ureditvenih pogojih za območje
urejanja MS 5/2 Nove Fužine

1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje

urejanja MS 5/2 Nove Fužine (Uradni list RS, št. 49/95) se
1. člen spremeni tako, da se na koncu stavka pika nadome-
sti z vejico in doda besedilo: “Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za urbanizem in okolje v aprilu
1998“.

2. člen
Sestavni del odloka je:
– regulacijska karta za območje Doma starejših obča-

nov v merilu 1:1000.

3. člen
V 35. členu se druga alinea spremeni tako, da se glasi:

“gradbena parcela ne sme biti pozidana več kot 40%“.
Tretja alinea se spremeni tako, da se glasi: “višina

objekta naj ne presega etažnosti K+VP+2+M“.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 3521-7/98
Ljubljana, dne 8. marca 1999.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

BELTINCI

1139. Sklep o določitvi višine letnih povračil za
uporabo cest za kmetijske traktorje v Občini
Beltinci za leto 1998

Na podlagi 11. člena zakona o javnih cestah (Uradni
list RS, št. 29/97) in 20. člena statuta Občine Beltinci je
Občinski svet občine Beltinci na 3. redni seji dne 2. 2.
1999 sprejel
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S K L E P
o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest

za kmetijske traktorje v Občini Beltinci
za leto 1998

1. člen
Uporabniki cest plačujejo za kmetijske traktorje letna

povračila – za dobo 12 mesecev – za uporabo cest glede
na moč traktorja, v naslednjih višinah:

SIT
– do 18 KW (do 25 KM) 2.610
– nad 18 KW do 28 KW (od 26 do 40 KM) 4.050
– nad 28 KW do 46 KW (od 41 do 63 KM) 4.970
– nad 46 KW do 60 KW (od 64 do 82 KM) 6.160
– nad 60 KW (nad 82 KM) 7.710

2. člen
Sredstva povračil iz 1. člena tega sklepa zbirajo krajev-

ne skupnosti. Za zbiranje oziroma izterjavo pristojbin so
odgovorni sveti krajevnih skupnosti.

3. člen
Sredstva, pridobljena iz povračil za uporabo cest za

kmetijske traktorje so dohodek krajevnih skupnosti in se
uporabljajo za redno vzdrževanje in varstvo cest, ki so v
upravljanju krajevnih skupnosti.

Vsak lastnik traktorja je dolžan v skladu z zakonom o
javnih cestah plačati predpisano povračilo za uporabo cest.
Če ne plača v določenem roku, se ga izterja po veljavnih
predpisih.

4. člen
Kdor ima v lasti več traktorjev, plača povračilo samo za

en, največji – najmočnejši traktor.

5. člen
Višina povračil se med letom usklajuje v skladu z dvi-

gom pristojbin za ostala motorna vozila. Sklep o tem sprej-
me občinski svet.

6. člen
Ta sklep začne veljati takoj po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 084/99
Beltinci, dne 2. februarja 1999.

Župan
Občine Beltinci

Jožef Kavaš l. r.

BLED

1140. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna
Občine Bled za leto 1998

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS št. 80/94), šeste alinee četrtega odstavka
20. člena in 83. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS,
št. 22/95 in 22/97) je Občinski svet občine Bled na 4. seji
dne 31. 3. 1999 sprejel

O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine

Bled za leto 1998

1. člen
S tem odlokom se potrdi zaključni račun proračuna

občine Bled za leto 1998.

2. člen
Planirani prihodki in odhodki ter realizirani prihodki in

odhodki za leto 1998 so:

Prihodki Planirani Realizirani
SIT SIT

Prihodki za zagotovljeno
porabo 496,704.000 484,070.868
Prihodki za druge namene 376,008.500 342,482.802
Prenos prihodkov iz
preteklega leta 66,636.000 66,636.469
Prihodki skupaj 939,348.500 893,190.139
Odhodki
Odhodki za dejavnosti 602,486.500 571,377.441
Investicijski odhodki 318,862.000 255,670.463
Rezerve 12,800.000 8,106.283
Odplačilo dolga 5,200.000 5,194.533
Odhodki skupaj 939,348.500 840,348.720
Sredstva za prenos
v naslednje leto 52,841.419

3. člen
Sredstva za prenos v znesku 52,841.419 SIT se upo-

rabijo za namene, določene z razporeditvijo presežka prora-
čuna leta 1998.

4. člen
Pregled prihodkov in odhodkov zaključnega računa

proračuna občine je sestavni del tega odloka.

5. člen
Sredstva obvezne proračunske rezerve:

Prihodki 12,412.014 SIT
Odhodki 1,000.000 SIT
Sredstva za prenos v naslednje leto 11,412.014 SIT

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

listu Republike Slovenije.

Št. 40303-1/99
Bled, dne 31. marca 1999.

Župan
Občine Bled

mag. Boris Malej l. r.

1141. Odlok o proračunu Občine Bled za leto 1999

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokal-
ni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US,
57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 44/96
– odl. US, 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
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statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95 in 22/97) je
Občinski svet občine Bled na 4. seji dne 31. 3. 1999
sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Bled za leto 1999

1. člen
S proračunom Občine Bled za leto 1999 (v nadaljnjem

besedilu: proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje
javne porabe in drugih nalog, opredeljenih v tem proračunu,
v Občini Bled.

2. člen
Za financiranje javne porabe pripadajo občini prihodki

iz davkov, določenih z zakonom o financiranju občin, in
drugi prihodki v skladu s posebnimi predpisi.

3. člen
Proračun sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter

račun financiranja.
Prihodki občine za financiranje javne porabe so:
– prihodki po 21. členu ZFO 533,032.000 SIT
– prihodki po 22. členu ZFO 315,279.000 SIT
– ostali prihodki 219,656.000 SIT

– prenos prihodkov iz preteklega leta 52,841.000 SIT
PRIHODKI SKUPAJ 1.120,808.000 SIT
Prihodki so razporejeni na:
– tekoči odhodki 647,675.000 SIT
– investicijski odhodki 412,412.000 SIT
– rezerve 15,000.000 SIT
– račun financiranja – odplačilo dolga 5,200.000 SIT
– obveznosti preteklega leta 1998
plačane v letu 1999 40,521.000 SIT
ODHODKI SKUPAJ 1.120,808.000 SIT

4. člen
V proračunu so zagotovljena sredstva za delo občin-

skih organov in občinske uprave, za izvajanje nalog na po-
dročju družbenih dejavnosti, gospodarske infrastrukture,
gospodarstva in drugih razvojnih nalog, sredstva rezerv in
sredstva za odplačilo dolgov.

5. člen
Sredstva za plače in osebne prejemke delavcev občin-

ske uprave, javnih zavodov in javnega podjetja se zagotavlja-
jo po merilih in na način, kot je določeno v zakonu o izvrše-
vanju proračuna Republike Slovenije, kolektivnimi pogodba-
mi in drugimi predpisi, ki urejajo to področje.

6. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma ena-

komerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov
in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni med občino in
uporabnikom drugače določeno.

7. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene,

ki so določeni s proračunom. V imenu občine se smejo
prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu
predvidena za posamezne namene.

Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnje-
ni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za
uporabo sredstev.

8. člen
V obvezno proračunsko rezervo se izloči 0,5% tekočih

prihodkov. Ta sredstva se uporabljajo za namene, določene
v 12. členu zakona o financiranju občin.

Za tekočo proračunsko rezervo se planira
10,000.000 SIT. Ta sredstva so namenjena za financira-
nje namenov, ki jih ni mogoče predvideti oziroma zanje ni
bilo predvidenih dovolj sredstev.

9. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan

določi pristojne strokovne delavce v upravi, ki izvršujejo
proračun v skladu s predpisi in s tem odlokom.

10. člen
Župan je pooblaščen, da:
– v okviru posameznega namena proračunskih sred-

stev lahko spremeni razporeditev sredstev do 15%, razen za
investicije, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za
katere so bila zagotovljena sredstva,

– odloča o razporejanju sredstev tekoče proračunske
rezerve,

– odloča o uporabi sredstev obvezne proračunske re-
zerve v skladu s predpisi,

– odloča o zmanjšanju odhodkov v primeru, če prihod-
ki niso realizirani v planirani višini,

– odloča o izdajanju soglasij in poroštev za najeta po-
sojila javnih podjetij in javnih zavodov največ do višine
10,000.000 SIT in za namen, ki je določen s proračunom
občine za leto 1999,

– odloča o kratkoročni zadolžitvi proračuna največ v
višini, ki jo dovoljujejo predpisi,

– odloča o začasnih plasmajih tekočih likvidnostnih
proračunskih presežkov poslovnim bankam za ohranitev
njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti
proračuna.

11. člen
Finančna služba občine:
– izvaja finančno poslovanje proračuna,
– nadzoruje porabo sredstev pri proračunskih uporab-

nikih in o nepravilnostih obvešča župana, ter mu predlaga
ustrezne ukrepe,

– usklajuje dinamiko proračunske porabe s posamez-
nimi nosilci nalog v mejah planirane porabe,

– obvešča župana o začasnih likvidnostnih proračun-
skih presežkih in jih v skladu s pooblastili veže pri poslovnih
bankah,

– o finančnih zadevah obvešča odbor za proračun in
finance ter gospodarjenje z občinskim premoženjem.

12. člen
Upravni organ občine in zavodi s področja družbenih

dejavnosti, ki se financirajo iz občinskega proračuna, obra-
čunavajo amortizacijo v višini predpisanih amortizacijskih
stopenj. Uporabnikom pa se zagotavljajo sredstva za amorti-
zacijo do višine, ki so zagotovljena v proračunu.

13. člen
Sredstva, ki jih proračunski uporabniki dosežejo z last-

no dejavnostjo, uporabljajo za pokrivanje dela materialnih
stroškov.

14. člen
Nabavo opreme, investicijska, vzdrževalna in druga de-

la ter storitve je potrebno oddajati s pogodbo in v skladu z
zakonom o javnih naročilih.
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15. člen
Za investicije, ki se financirajo iz proračuna v vrednosti

nad 10 mio SIT, se pred pričetkom izvajanja investicije,
oziroma pred podpisom pogodbe, predloži občinskemu sve-
tu finančna konstrukcija za celotno investicijo, skupaj z raz-
pisnimi pogoji za oddajo del ter obrazložitvijo o utemeljeno-
sti oddaje del določenemu izvajalcu.

16. člen
Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni pristoj-

nemu občinskemu organu predložiti finančne načrte dejav-
nosti za leto 1999 in eventualne programe investicij z nave-
denimi viri pokrivanja investicije, najpozneje v 30 dneh po
uveljavitvi tega odloka.

Uporabniki so dolžni predložiti občini zadeve iz prvega
odstavka tega člena ne glede na to, ali se v celoti ali delno
financirajo iz proračuna.

Uporabniki proračunskih sredstev so dolžni predložiti
občini periodične in letne računovodske izkaze v rokih, ki jih
določajo predpisi za oddajo periodičnega in zaključnega
računa. Uporabniki so dolžni predložiti vse potrebne podat-
ke na zahtevo župana, nadzornega odbora ali drugega pri-
stojnega občinskega organa.

17. člen
Župan je dolžan o realizaciji proračuna poročati občin-

skemu svetu po polletnem obračunu in zaključnem računu.

18. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov s podrobno razporedi-

tvijo je sestavni del tega odloka.

19. člen
Župan lahko samostojno odloča o nakupu in prodaji

zemljišč do površine 300 m2, za ostale zadeve odloča do
vrednosti, za katero ni potreben javni razpis, vendar mora o
tem obvestiti občinski svet.

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

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

Št. 40302-1/99
Bled, dne 31. marca 1999.

Župan
Občine Bled

mag. Boris Malej l. r.

1142. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
razglasitvi športnih objektov občinskega
pomena

Na podlagi 64. člena zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98) ter druge alinee četrtega odstavka 20. člena
statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95, 22/97) je
Občinski svet občine Bled na 4. seji dne 31. 3. 1999
sprejel

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o razglasitvi

športnih objektov občinskega pomena

1. člen
Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve odloka o raz-

glasitvi športnih objektov občinskega pomena, ki je bil ob-
javljen v Uradnem listu RS, št. 17/99.

2. člen
2. člen odloka o razglasitvi športnih objektov občinske-

ga pomena se:
– dopolni z naslednjimi objekti in površinami v družbeni

lastnini, ki so občinskega pomena na področju športa:

Parcela Kultura Površina Vl. št. Kat. občina

OBMOČJE HOMA
parc. št. 448 pašnik 41265 m2 267 k.o. Zasip
parc. št. 450 pašnik 5413 m2 267 k.o. Zasip
v upravljanju Republike Slovenije

OBMOČJE PLEZALNE STENE NA BOHINJSKI BELI
parc št. 307/1 pašnik 32946 m2 323 k.o. Boh. Bela
v upravljanju Republike Slovenije

OBMOČJE ŠPORTNOREKREACIJSKEGA CENTRA POD RIBENSKO
GORO
del parcele št. 207/1 434 k.o. Ribno
v upravljanju Republike Slovenije

– črta objekt:
KOČA NA KRANJSKI DOLINI
parc. št. 655 planina 88309 171 k.o.  Zg. Gorje

3. člen
Društva, druge pravne ali fizične osebe imajo pravico v

roku 6 mesecev od uveljavitve odloka uveljavljati lastninsko
pravico, če jo priglasijo pri Občini Bled.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 01505-3/99
Bled, dne 31. marca 1999.

Župan
Občine Bled

mag. Boris Malej l. r.

1143. Sklep o sporazumni razdelitvi premoženja bivše
Občine Radovljica

Na podlagi 100. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98) so Občinski sveti občin Radovljice, Bleda
in Bohinja na prvih izrednih sejah dne 17. 2. 1999 sprejeli

S K L E P
o sporazumni razdelitvi premoženja bivše

Občine Radovljica

I
S tem sklepom se razdeli premoženje bivše občine

Radovljica na dan 31. 12. 1994, razen če ni s tem sklepom
drugače določeno.
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II
Premoženje bivše Občine Radovljica se razdeli na sle-

deč način:
1. Nepremičnine (zemljišča, javno dobro, javna infra-

struktura ipd.) postanejo premoženje občine, na območju
katere ležijo, razen če ni s tem sklepom drugače določeno.

2. Nepremičnine (poslovne stavbe, občinske stavbe,
šole, vrtci, športni in kulturni objekti, garaže in garažni boksi
ipd.) postanejo premoženje občine na njenem območju,
razen če ni s tem sklepom drugače določeno.

3. Premično premoženje, ki je namenjeno uporabi ne-
premičnine ali izvajanju dejavnosti, ki ji nepremičnina služi,
postane premoženje občine, na kateri leži nepremičnina,
razen če ni s tem sklepom drugače določeno.

4. Občine ostanejo soustanoviteljice javnega zavoda
Zdravstveni dom Radovljica s sedežem na Bledu in sodelu-
jejo na premičnem in nepremičnem premoženju v sorazmer-
nem deležu na število uporabnikov (prebivalcev) storitev ali
dobrin, ki jih zagotavlja javni zavod prebivalcem posameznih
občin.

V primeru razdružitve ali izstopa posamezne občine iz
javnega zavoda na njeno željo, postanejo nepremičnine in
premičnine, ki so namenjene zdravstveni dejavnosti in z
njimi upravlja javni zavod, premoženje občine, na območju
katere ležijo.

Denarna sredstva, obveznosti in terjatve, nastale do
sklepa o sporazumni delitvi premoženja, se med občinami
delijo po dohodninskem ključu. Delitev premoženja reševal-
ne postaje v lasti občin je predmet posebnega dogovora.

5. Občine ostanejo soustanoviteljice javnega zavoda
Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica in sodelujejo
na premičnem in nepremičnem premoženju v sorazmernem
deležu na število uporabnikov (prebivalcev) storitev ali do-
brin, ki jih zagotavlja javni zavod prebivalcem posameznih
občin.

V primeru razdružitve, ukinitve ali izstopa posamezne
občine iz javnega zavoda na njeno željo postanejo nepre-
mičnine in premičnine, ki so namenjene knjižnični dejavno-
sti in z njimi upravlja javni zavod, premoženje občine, na
območju katere ležijo.

Denarna sredstva obveznosti in terjatve, nastale do
sklepa o sporazumni razdelitvi premoženja, se delijo po
dohodninskem ključu.

6. Nepremičnine in premičnine, ki so namenjene mu-
zejski dejavnosti in z njimi upravlja javni zavod Muzeji radov-
ljiške občine, postanejo premoženje občine, na območju
katere ležijo.

7. Nepremičnine in premičnine, ki so namenjene kino
dejavnosti in z njimi upravlja Kinopodjetje Radovljica oziro-
ma javni zavod Linhartova dvorana Radovljica, postanejo
premoženje občine, na območju katere ležijo, razen premo-
ženje, ki ga je ustvaril javni zavod Linhartova dvorana Radov-
ljica oziroma Kinopodjetje Radovljica po razdelitvi občin.

8. Nepremično, premično premoženje in denarna
sredstva, ki so namenjeni izvajanju vzgojno-varstvene dejav-
nosti in z njim upravlja javni zavod Vzgojno-varstveni zavod
Radovljica, se delijo po dogovoru o delitvenem načrtu, do-
govorjenem ob reorganizaciji vrtca (priloga 1).

Denarna sredstva, ki so na skupnem računu evidentira-
na kot last Občine Bohinja, Bleda in Radovljice, se nakažejo
na račun lastnika.

9. Nepremičnine in premičnine, ki so namenjene izva-
janju osnovnošolske dejavnosti in z njimi upravljajo javni
zavodi - Osnovna šola Antona Tomaža Linharta v Radovljici,
OŠ Staneta Žagarja v Lipnici, OŠ Frana Saleškega Finžgarja
v Lescah, OŠ prof. dr. J. Plemlja na Bledu, OŠ Gorje, OŠ A.
Mencingerja v Bohinjski Bistrici - so premoženje občine, na
območju katere ležijo.

10. Občine ostanejo soustanoviteljice Zveze kulturnih
organizacij Radovljica in Športne zveze Radovljica in sodelu-
jejo na tem premoženju v sorazmerju uporabnikov storitev in
dobrin, ki jih zagotavljata zvezi uporabnikom posameznih
občin.

V primeru razdružitve ali izstopa posamezne občine ali
ukinitve javnih zavodov postane nepremično in premično
premoženje, ki je namenjeno izvajanju kulturne ali športne
dejavnosti in z njim upravljata javna zavoda, premoženje
občine, na območju katere ležijo.

Denarna sredstva, obveznosti in terjatve, nastale do
sklepa o sporazumni razdelitvi premoženja bivše občine, se
delijo po dohodninskem ključu.

11. Nepremične in premične stvari, namenjene kultur-
ni in športni dejavnosti in na dan sprejema tega sklepa niso
vpisane v zemljiško knjigo ali v postopku za vpis tretjega
lastnika, postanejo premoženje občine, na območju katere
ležijo.

12. Občine ostanejo soustanoviteljice javnega podjetja
Komunala Radovljica in sodelujejo na vsem premoženju v
sorazmerju na število prebivalcev kot potencialnih uporabni-
kov storitev in dobrin, ki jih zagotavlja javno podjetje posa-
mezni občini.

Javna infrastruktura, s katero upravlja javno podjetje,
postane premoženje občine, na območju katere leži.

V primeru razdružitve, ukinitve ali izstopa posamezne
občine iz javnega podjetja na njeno željo postanejo nepre-
mičnine in premičnine, ki so namenjene dejavnosti, ki jo
izvaja javno podjetje, premoženje občine po dohodninskem
ključu, in sicer Bled 32,263%, Bohinj 13,192% in Radovlji-
ca 54,545% (v nadaljevanju: dohodninski ključ) in so pred-
met fizične ali vrednostne razdelitve na tej osnovi, razen
denacionalizirano premoženje, ki se ne šteje v premoženj-
sko bilanco, in so predmet posebnega sporazuma.

Udeležba občin na denarnih sredstvih, terjatvah in ob-
veznostih pa je sorazmerna višini glede na občino, v kateri
so te premoženjske koristi oziroma obveznosti nastale ali se
koristile, razen v denacionalizacijskih postopkih, ki se obrav-
navajo po dohodninskem ključu.

Občina lahko po dohodninskem ključu odstopi od sou-
stanoviteljstva in udeležbe v javnem podjetju, ki je namenje-
no izvajanju komunalne dejavnosti, v posameznem delu ali
celotni komunalni dejavnosti, ki jo izvaja JP Komunala Ra-
dovljica.

13. Stanovanja in stanovanjski objekti z obveznostmi in
terjatvami pripadajo občini, na območju katere ležijo.

14. Stanovanjski sklad Občine Radovljica se ukine s
17. 2. 1999.

Občina Bled dobi iz salda sklada sredstva, ki jih je v
sklad vplačala po 31. 5. 1996, po stanju na dan 31. 12.
1998, in priliv sredstev do 17. 2. 1999.

Preostala sredstva sklada se po dogovoru in obvezno-
stih posamezne občine do sklada delijo tako, da dobijo ali
nakažejo občine naslednja sredstva:

– Občina Bled dobi 2,851.662 SIT,
– Občina Bohinj dobi 6,735.055,25 SIT,
– Občina Radovljica nakaže Občini Bled

1,560.992 SIT.
Od 18. 2. 1999 dalje se kupnine od prodanih občin-

skih stanovanj in anuitete za nakupe stanovanj iz stanovanj-
skega sklada nakazujejo na žiro račune po dohodninskem
ključu.

15. Vse nepremičnine bivše Občine Radovljica, ki se
nahajajo izven območja občin, ostanejo skupno premoženje
in z njim upravlja Občina Radovljica. V primeru prodaje in
izkoriščanja tega skupnega premoženja so občine upraviče-
ne do denarnih sredstev, dobička ali ugodnosti na temelju
dohodninskega ključa.
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16. Zavezanec za zahtevke iz denacionalizacije in od-
škodnine za zaplenjeno premoženje je občina, na katere
območju leži to premoženje, razen nepremičnega premože-
nja s področja komunale, kjer gre po dohodninskem ključu.

17. Sklad stavbnih zemljišč je bil ukinjen in premože-
nje porazdeljeno med občine po legi stvari, sredstva pa z
zaključnim računom Občine Radovljica za leto 1994. Ostale
so še neporavnane obveznosti do Ministrstva za finance,
sektorja javnega računovodstva iz naslova stroškov za pobi-
ranje sredstev za sklad stavbnih zemljišč po davčnem siste-
mu za obdobje pred zaključnim računom sklada. Saldo de-
beta z morebitnimi pripadajočimi obrestmi se poravna med
občinami po ključu dohodnine.

18. Sestavni del delitvene bilance je tudi zaključni ra-
čun proračuna Občine Radovljica, ki so ga sprejeli občinski
sveti v enakem besedilu, in sicer Občina Bled dne 16. 3.
1995, Občina Bohinj dne 10. 4. 1995 in Občina Radovljica
dne 13. 4. 1995 (priloga 2).

19. Sestavni del delitvene bilance je dogovor županov
glede delitve likvidnostnih kreditov bivše Občine Radovljica,
in sicer po dohodninskem ključu (priloga 3).

20. Delitev kreditov, danih iz sredstev obveznic, se
izvede po dohodninskem ključu.

21. Lastninski deleži v podjetjih Iskra Otoče, Almira
Radovljica, Cestno podjetje Kranj in delnice Gorenjske ban-
ke d.d. Kranj se delijo po dohodninskem ključu.

22. Za delitev premoženja, obveznosti in terjatev, ki
bodo ugotovljene naknadno, vendar najdalj v roku enega
leta po sprejemu tega sklepa, se uporabljajo kriteriji, na
podlagi katerih je sprejeta delitev premoženja (za nepremič-
nine načelo po legi, za obveznosti in terjatve dohodninski
ključ). Dohodninski ključ velja tudi za terjatve občin iz naslo-
va neplačanih davkov in prispevkov, prisilne poravnave in
stečajev. O nerešenih zadevah se bodo občine pogovarjale
sporazumno in najdalj v roku treh mesecev za posamezno
zadevo, sicer velja delitveno načelo po zakonu o lokalni
samoupravi.

III
Sestavni del tega sklepa so dogovori (priloge), ki so

navedene v 6., 18. in 19. točki tega sklepa.

IV
Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejmejo občin-

ski sveti Občin Radovljice, Bleda in Bohinja in se objavi v
Uradnem vestniku Gorenjske.

Št. 411-02/99
Radovljica, dne 17. februarja 1999.

Župan
Občine Radovljica

Janko S. Stušek l. r.

Št. 06202-3/99
Bled, dne 17. februarja 1999.

Župan
Občine Bled

Boris Malej l. r.

Št. 032-00-07/99
Bohinjska Bistrica, dne 17. februarja 1999.

Župan
Občine Bohinj

Franc Kramar l. r.

BOROVNICA

1144. Sklep o določitvi javne infrastrukture na
področju športa v Občini Borovnica

Na podlagi 64. člena zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98) in 10. člena statuta Občine Borovnica (Naš ča-
sopis, marec 1995) je Občinski svet občine Borovnica na
1. korespondenčni seji dne 30. 3. 1999 sprejel

S K L E P
o določitvi javne infrastrukture na področju

športa v Občini Borovnica

1. člen
S tem sklepom so določene nepremičnine in objekti, ki

postanejo na dan uveljavitve tega sklepa javna infrastruktura
na področju športa v Občini Borovnica.

2. člen
Javna infrastruktura na področju športa v Občini Borov-

nica so naslednji objekti oziroma nepremičnine:
1. telovadnica v osnovni šoli dr. Ivana Korošca Borov-

nica parc. št. 314/4 k.o. Borovnica,
2. objekt telovadnica Partizan parc. št. 2041/1,

2041/2 in 2041/3 vse k.o. Borovnica,
3. nogometno igrišče na Dolu, del parc. št. 719/2

k.o. Borovnica,
4. športni center – zunanje športno igrišče pri osnovni

šoli, parc. št. 300/1 k.o. Borovnica,
5. smučarska skakalnica v Mavčevi dolini, del parc. št.

2080/1 k.o. Borovnica.
Objekti, ki so s tem sklepom določeni za javno infra-

strukturo na področju športa, postanejo s tem sklepom last-
nina Občine Borovnica.

3. člen
Javna infrastruktura iz 2. člena tega sklepa se oddaja v

upravljanje s pogodbo. S pogodbo se določi obdobje in
pogoji, pod katerimi se objekte daje v upravljanje.

4. člen
Pogodbo o upravljanju sklene župan občine po pred-

hodnem soglasju občinskega sveta.

5. člen
Ta sklep začne veljati takoj.

Št. 066/3-1/1-25/99
Borovnica, dne 30. marca 1999.

Župan
Občine Borovnica
Alojz Močnik l. r.

CELJE

1145. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Krajinske
zasnove Šmartinsko jezero

Na podlagi 35. člena zakona o urejanju prostora (Urad-
ni list SRS, št. 18/84) in 27. člena statuta Mestne občine
Celje je župan Mestne občine Celje sprejel
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S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka Krajinske zasnove

Šmartinsko jezero

I
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev

osnutka Krajinske zasnove Šmartinsko jezero, ki ga je pod
št. 098/97-98 izdelal Razvojni center – Planiranje d.o.o.
Celje in predstavlja sestavni del sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Ob-
čine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list
SRS, št. 40/86) in prostorskih sestavin dolgoročnega plana
občine Celje za obdobje od leta 1986 do 2000 (Uradni list
SRS, št. 4/88 in Uradni list RS, št. 18/91in 54/94).

II
Osnutek krajinske zasnove se nanaša na ureditev Šmar-

tinskega jezera za potrebe športa in rekreacije.

III
Javna razgrnitev osnutka Krajinske zasnove Šmartin-

sko jezero se začne osmi dan od objave sklepa v Uradnem
listu RS na sedežu KS Šmartno v Rožni dolini, KS Ostrožno
in KS Škofja vas ter v prostorih Mestne občine Celje na
Zavodu za planiranje in izgradnjo Celje in traja 60 dni. Pri-
pombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko poda-
jo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo
organizirana javna obravnava, ki jo organizira Zavod za plani-
ranje in izgradnjo Celje. O datumu in kraju javne obravnave
bodo vse tri krajevne skupnosti obveščene naknadno.

IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve lahko

pristojni organ KS posreduje pripombe in svoja stališča žu-
panu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se
šteje, da se krajevne skupnosti strinjajo z osnutkom.

Pripombe in stališča iz prvega odstavka ter druge pri-
pombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe,
se pošiljajo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do
njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu svetu
mestne občine Celje.

V
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 352-11/92
Celje, dne 6. aprila 1999.

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l. r.

1146. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za
območje Ljubečna

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o ureja-
nju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
8/84, 37/85, 29/86; Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 52/93, 56/93, 71/93, 44/97) in 27. člena statu-
ta Mestne občine Celje in župan Mestne občine Celje
sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in

dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev
za območje Ljubečna

I
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev

osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih po-
gojev za območje Ljubečna, ki ga je pod št. 320/99 izdelal
Razvojni center – Planiranje d. o. o. Celje in je v skladu s
prostorskimi sestavinami sprememb in dopolnitev dolgoroč-
nega plana Občine Celje za obdobje od leta 1996 do 2000
(Uradni list SRS, št. 4/88 in Uradni list RS, št. 8/91, 54/94)
ter srednjeročnega družbenega plana Občine Celje (Uradni
list SRS, št. 40/86 in Uradni list RS, št. 48/90).

II
Osnutek prostorskih ureditvenih pogojev se nanaša na

gradnjo stanovanjskih, poslovno-stanovanjskih, poslovnih in
športno-rekreacijskih objektov Ljubečna.

III
Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev se

začne osmi dan od objave sklepa v Uradnem listu RS na
sedežu KS Ljubečna in v prostorih Mestne občine Celje na
Zavodu za planiranje in izgradnjo Celje in traja 30 dni. Pri-
pombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko poda-
jo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo
organizirana javna obravnava, ki jo organizira Zavod za plani-
ranje in izgradnjo Celje. O datumu in kraju javne obravnave
bo obveščena KS Ljubečna naknadno.

IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve lahko

pristojni organ KS posreduje pripombe in svoja stališča žu-
panu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se
šteje, da se KS strinja z osnutkom.

Pripombe in stališča iz prvega odstavka ter druge pri-
pombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe,
se pošiljajo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do
njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu svetu
mestne občine Celje.

V
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 352-77/98
Celje, dne 6. aprila 1999.

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l. r.

ČRNOMELJ

1147. Odlok o povprečni gradbeni ceni za m2

stanovanjske površine, cene stavbnih zemljišč in
povprečnih stroških komunalnega urejanja
stavbnih zemljišč na območju Občine Črnomelj

Na podlagi 7., 12. in 20. člena pravilnika o enotni
metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih
hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS,
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št. 8/87) in 19. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list
RS, št. 39/95 in 65/95) je Občinski svet občine Črnomelj
na seji dne 30. 3. 1999 sprejel

O D L O K
o povprečni gradbeni ceni za m2 stanovanjske
površine, cene stavbnih zemljišč in povprečnih

stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
na območju Občine Črnomelj

1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske

površine, kategorizirane s III. stopnjo opremljenosti, zmanj-
šane za povprečne stroške komunalnega urejanja, je na dan
31. 12. 1998 znašala 125.000 SIT.

2. člen
Cena m2 stavbnega zemljišča brez upoštevanja minulih

vlaganj, uporabne vrednosti zemljišča in funkcionalne ugod-
nosti lokacije je določena v odstotku od povprečne gradbe-
ne cene iz 1. člena tega odloka in znaša na dan 31. 12.
1998:

a) za območje mesta Črnomelj 1,0% ali 1.250 SIT/m2

b) za območje naselij Kanižarica, Svibnik in Vojna vas
0,8% ali 1,000 SIT/m2

c) za ostala območja v občini 0,6% ali 750 SIT/m2.

3. člen
Povprečni stroški komunalnega opremljanja stavbnih

zemljišč srednje III. kategorije komunalne opremljenosti in
2. skupino gostote poselitve oziroma faktorja izkoriščenosti
zemljišča so določeni v odstotku od povprečne gradbene
cene iz 1. člena tega odloka in za območje Občine Črno-
melj na dan 31. 12. 1998 znašajo:

a) za individualne komunalne naprave 3,6% ali 4.500
SIT/m2 koristne stanovanjske površine,

b) za kolektivne komunalne naprave 4,4% ali 5.500
SIT/m2 koristne stanovanjske površine.

4. člen
Cene, določene v 1., 2. in 3. členu tega odloka se s

časom usklajujejo s povprečnim indeksom porasta cen sta-
novanjske gradnje, ki ga mesečno objavlja GZS – Združenje
za gradbeništvo in IGM.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 062-01-1/99
Črnomelj, dne 30. marca 1999.

Župan
Občine Črnomelj

Andrej Fabjan l. r.

1148. Sklep o določitvi športnih objektov občinskega
pomena v Občini Črnomelj

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98), 64. člena zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98) in 19. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list
RS, št. 39/95 in 65/95) je Občinski svet občine Črnomelj
na 4. redni seji dne 30. 3. 1999 sprejel

S K L E P
o določitvi športnih objektov občinskega

pomena v Občini Črnomelj

1. člen
Občina Črnomelj razglaša za športne objekte občin-

skega pomena naslednje športne objekte, ki so namenjeni
uresničevanju javnega interesa na področju športa:

1. Igrišče v Starem trgu, parc. št. 1550, 1541/1 in
1541/2, ZKV 642, k.o. Stari trg, do sedaj družbena lastni-
na.

2. Igrišče v Kanižarici, parc. št. 227/1 in 2231, ZKV
1271, k.o. Dobliče, do sedaj družbena lastnina.

3. Igrišče Loka – stadion, parc. št. 1160/1 in
1160/10, ZKV 640, k.o. Loka, do sedaj kot splošno ljud-
sko premoženje.

2. člen
Objekti in zemljišča, na katerih ti ležijo, postanejo na

podlagi drugega odstavka 64. člena zakona o športu (Urad-
ni list RS, št. 22/98) lastnina Občine Črnomelj.

3. člen
Občinska uprava občine Črnomelj pripravi ustrezni zem-

ljiškoknjižni predlog za vknjižbo lastninske pravice na parce-
lah iz 1. člena tega sklepa v zemljiški knjigi na Občino
Črnomelj.

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

nem listu RS.

Št. 650-00-3/99
Črnomelj, dne 30. marca 1999.

Župan
Občine Črnomelj

Andrej Fabjan l. r.

DOBRNA

1149. Odlok o organizaciji in delovnem področju
občinske uprave ter o delavcih v občinski upravi

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94,
14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98 in 74/98) je Občinski svet
občine Dobrna na 1. seji dne 17. 12. 1998 sprejel

O D L O K
o organizaciji in delovnem področju občinske

uprave ter o delavcih v občinski upravi

1. člen
Občinska uprava je organ občine, ki opravlja njene

upravne naloge.

2. člen
Delo občinske uprave vodi tajnik občinske uprave.
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3. člen
Občinska uprava opravlja na delovnih področjih, dolo-

čenih s tem odlokom v okviru pristojnosti, vse upravne nalo-
ge razen tistih, ki so s statutom in odlokom poverjene odbo-
rom.

Naloge občinske uprave so naslednje:
– izdajanje občinskih predpisov za izvrševanje statuta,

odlokov ter drugih splošnih aktov in odločitev občinskega
sveta ter občinskih odborov,

– izdajanje posamičnih upravnih aktov,
– priprava splošnih aktov, proračuna in zaključnega

računa ter drugih aktov, poročil in gradiv za občinske odbo-
re in občinski svet,

– izvaja operativne naloge v zvezi z upravljanjem občin-
skega premoženja,

– zagotavlja izvajanje gospodarskih javnih služb in nad-
zor nad njihovim delom,

– priprava aktov o ustanovitvi javnih zavodov in javnih
podjetij,

– priprava koncesijskih aktov vodenje postopkov za
podelitev koncesij in izdajanje odločb o koncesiji,

– zagotavlja strokovno in administrativno pomoč za de-
lo nadzornega odbora,

– blagajniško poslovanje,
– računovodstvo in knjigovodsvo,
– opravlja vsa dela po nalogu župana.

4. člen
Uprava opravlja tehnične in druge naloge, ki so potreb-

ne za nemoteno delovanje občinske uprave.

5. člen
Uprava opravlja tudi naloge strokovnega in organizacij-

skega značaja, pomembne za delo občinske uprave, zlasti
na naslednjih področjih:

– pravne zadeve,
– priprava zadev za volitve in imenovanja,
– priprava splošnih aktov, ki jih sprejema ali predlaga

občinski svet,
– organizacijske zadeve,
– druge zadeve strokovnega in organizacijskega zna-

čaja, pomembne za delo občinske uprave.

6. člen
Delavce občinske uprave sprejema v delovno razmerje

župan ali po pooblastilu, tajnik uprave.
Višje upravne delavce in upravne delavce imenuje žu-

pan. Župan tudi odloča o njihovem napredovanju v višji naziv
oziroma višji plačilni razred in o njihovi razrešitvi.

Koeficient za določanje plače višjih upravnih delavcev
določi župan.

O disciplinski odgovornosti delavcev v občinski upravi
odloča župan, na drugi stopnji pa disciplinska komisija.

7. člen
O pravicah iz delovnega razmerja (količnik za določitev

plače, napredovanje v višji plačilni razred) delavcev občin-
ske uprave odloča župan.

8. člen
Za delavce v občinski upravi se primerno uporabljajo

določbe zakona o delavcih v državni upravi (Uradni list RS,
št. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91 in 4/93), zakon o raz-
merjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih
lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 18/94, 13/95,
36/96) ter uredbe o skupnih temeljih za notranjo organiza-
cijo in sistematizacijo delovnih mest v upravnih organih
(Uradni list RS, št. 8/91).

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

nem listu RS.

Št. 290/99
Dobrna, dne 22. marca 1999,

Župan
Občine Dobrna

Martin Brecl l. r.

DOBROVA-POLHOV GRADEC

1150. Sklep o določitvi športnega objekta za objekt
občinskega pomena

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93) in 64. člena zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98) ter 17. člena statuta Občine
Dobrova-Horjul-Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 42/95) in
statutarnega sklepa Občine Dobrova-Polhov Gradec, je Ob-
činski svet občine Dobrova-Polhov Gradec na 5. redni seji
dne 30. 3. 1999 sprejel

S K L E P
o določitvi športnega objekta za objekt

občinskega pomena

1
S tem sklepom Občina Dobrova-Polhov Gradec določa

za objekte občinskega pomena, ki so namenjeni uresniče-
vanju javnega interesa, naslednje športu namenjene površi-
ne: balinišče in otroško igrišče, parc. št. 1211/17, površi-
na 450 m2, k.o. Dobrova.

2
Ta sklep začne veljati s sprejemom na Občinskem sve-

tu občine Dobrova-Polhov Gradec in se objavi v Uradnem
listu RS.

Št. 65-0684/99
Dobrova, dne 30. marca 1999.

Župan
Občine Dobrova-Polhov Gradec

Janez Oven l. r.

DRAVOGRAD

1151. Sklep o spremembi sklepa o uvedbi
samoprispevka za Krajevno skupnost Šentjanž

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85, 48/86), 6. člen statuta Občine Dravo-
grad (MUV, št. 12/95 in 11/96) in ugovora dela zavezan-
cev, je Svet KS Šentjanž na seji dne 15. 3. 1999 sprejel

S K L E P
o spremembi sklepa o uvedbi samoprispevka

za Krajevno skupnost Šentjanž
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1. člen
V sklepu o uvedbi samoprispevka za Krajevno skup-

nost Šentjanž (Uradni list RS, št. 64/96) se v drugi alinei
4. člena črta besedilo “ter 2% od ugotovljenega dobička.”

2. člen
Ta sprememba sklepa začne veljati z dnem objave v

Uradnem listu RS.

Predsednik
Sveta KS Šentjanž

Ivan Merc l. r.

GORENJA VAS-POLJANE

1152. Odlok o ugotovitvi katere sestavine PIN in PIA so
v nasprotju z odlokom o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za
obdobje 1986–2000 za območje Občine
Gorenja vas-Poljane

Na podlagi 82. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in 43/89, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93, 44/97) in na podlagi 10. in 17. člena statuta Obči-
ne Gorenja vas-Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 5/95)
je Občinski svet občine Gorenja vas-Poljane na 4. seji dne
26. 3. 1999 sprejel

O D L O K
o ugotovitvi katere sestavine PIN in PIA

so v nasprotju z odlokom o spremembah
in dopolnitvah prostorskih sestavin

dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine
Škofja Loka za obdobje 1986–2000 za območje

Občine Gorenja vas-Poljane

1. člen
S tem odlokom se ugotovi, katere sestavine PIN in PIA

so v nasprotju z odlokom o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Škofja Loka za obdobje 1986–2000 za območje
občine Gorenja vas-Poljane (Uradni list RS, št. 73/98) in se
ne morejo izvajati, ter kateri zazidalni načrti niso v nasprotju
z dolgoročnim planom in so veljavni.

2. člen
Zazidalni načrti, ki niso v nasprotju z odlokom o spre-

membah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje
1986–2000 za območje Občine Gorenja vas-Poljane in se
smejo izvajati, so: odlok o zazidalnem načrtu Rudnik urana
Žirovski vrh (Uradni vestnik Gorenjske, št. 19/79), odlok o
zazidalnem načrtu Dobenska Amerika–Poljane (Uradni vest-
nik Gorenjske, št. 7/89), odlok o zazidalnem načrtu šola in
VVZ Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 14/84 in 18/84).

3. člen
Zazidalni načrti, ki so v nasprotju z odlokom o spre-

membah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje

1986–2000 za območje občine Gorenja vas-Poljane, velja-
jo in se ne smejo izvajati je: odlok o zazidalnem načrtu
Gorenja vas – center (Uradni vestnik Gorenjske, št. 11/87).

4. člen
Prostorsko ureditveni pogoji, ki so v nasprotju z odlo-

kom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dol-
goročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za
obdobje 1986–2000 za območje Občine Gorenja vas-Pol-
jane so: odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini
Škofja Loka (Uradni list RS, št. 47/93), in sicer grafični del
iz 3. člena odloka:

– prikaz iz prostorskih sestavin planskih aktov v
M 1:25.000,

– meje območij zazidljivosti in mikrocelot s prikazom
rabe prostora na preglednem katastrskem načrtu v M:5000,

– prikaz vseh varovanih območij.

5. člen
Do sprejetja odloka o prostorskih ureditvenih pogojih,

ki bodo usklajeni z odlokom o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Škofja Loka za obdobje 1986–2000 za območje
Občine Gorenja vas-Poljane se uporablja kartografski del
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
na preglednem katastrskem načrtu v M 1:5000.

6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

ugotovitvi katere sestavine zazidalnih načrtov in urbanistič-
nih redov so v nasprotju z družbenim planom Občine Škofja
Loka za obdobje 1986–1990 (Uradni list RS, št. 47/93).

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

listu RS.

Št. 5–7/99
Gorenja vas, dne 26. marca 1999.

Župan
Občine Gorenja vas-Poljane

Jože Bogataj l. r.

1153. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
samoprispevka na delu območja Krajevne
skupnosti Gorenja vas

Na podlagi zakona o samoprispevku (Uradni list SRS,
št. 35/85 – prečiščeno besedilo) in zakona o referendumu
in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl.
US, Uradni list RS, št. 38/96 in 43/96 – odl. US) je Svet
krajevne skupnosti Gorenja vas dne 25. 3. 1999 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo

samoprispevka na delu območja Krajevne
skupnosti Gorenja vas

1. člen
Na podlagi sklepa krajanov Krnic z dne 9. 3. 1999, KS

Gorenja vas razpiše referendum za uvedbo krajevnega sa-
moprispevka v denarju, na delu območja Krajevne skupnosti
Gorenja vas za vas Krnice za naslednje hišne številke: 3, 5,
5 A, 6, 8, 9.
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2. člen
Sredstva krajevnega samoprispevka se namenijo za

ureditev cestišča pred asfaltiranjem in asfaltiranje krajevne
ceste Kopačnica–Krnice v dolžini 2000 m in širine 3 m, z
razširitvijo krivin in asfaltiranjem muld.

3. člen
Referendum bo dne 25. 4. 1999 v prostorih domačije

Jeram Franca, Krnice 5, 4224 Gorenja vas.

4. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje 1. 5. 1999 do

30. 4. 2004, oziroma do datuma zagotovitve 40% deleža
zavezancev od končne investicijske vrednosti.

5. člen
Za realizacijo referendumskega programa je potrebno

zbrati ca. 14,000.000 SIT od ocenjene investicijske vred-
nosti.

Iz samoprispevka bodo krajani zagotovili 40% od konč-
ne investicijske vrednosti, preostali del od končne investicij-
ske vrednosti v višini 60% pa KS Gorenja vas iz proračuna
občine ter drugih virov.

6. člen
Zavezanci bodo plačevali samoprispevek od posamez-

ne hiše, ki imajo stalno bivališče v delu KS, za katerega je
razpisan referendum. Seznam zavezancev je potrdil zbor
krajanov 9. 3. 1999.

Zavezanci bodo plačevali samoprispevek po naslednjih
merilih:

Vsako gospodinjstvo plačuje samoprispevek v šestde-
setih enakih mesečnih obrokih, zadnji obrok je razlika, sklad-
no z drugim odstavkom 5. člena in do roka opredeljenega v
4. členu tega sklepa. Prvi obrok zapade v plačilo 20. 5.
1999.

Seznam zavezancev, višina obroka in skupnega zne-
ska samoprispevka od posameznega gospodinjstva je raz-
vidna v naslednji tabeli:

Naslov plačnika Ocenjena skupna Mesečni obrok v SIT Višina zadnjega
višina samoprisp. (59 obrokov) obroka v letu

(5 let) 2002 (60. obrok)

1. Klemenčič Matjaž, Mateja 933.334 15.556 razlika po obračunu
Krnice 3 skladno s 4. in

5. členom tega sklepa
2. Jeram Franc ml., Andreja 933.334 15.556 ”
Krnice 5
3. Jeram Milan, Darinka  933.334 15.556 ”
Krnice 5

4. Bogataj Franc, Matevž 933.334 15.556 ”
Krnice 6
5. Rejc Janko, Marinka 933.334 15.556 ”
Krnice 8
6. Demšar Drago, Nežka 933.334 15.556 ”
Krnice 9

Skupaj: 5,600.004 5,506.824

7. člen
Vsem zavezancem iz 5. člena tega sklepa obračunava

in odteguje samoprispevek na osnovi izstavljenih položnic
računovodska služba KS Gorenja vas. Sredstva samopri-
spevka se bodo zbirala na posebnem žiro računu.

8. člen
Zavezanci so dolžni poravnati zapadlo obveznost v ro-

ku, ki je določen v tem sklepu, sicer se jih bremeni z zamud-
nimi obrestmi po veljavnih predpisih. Morebitna izterjava bo
opravljena v skladu z zakonom o davkih občanov preko
davkoizterjevalca.

9. člen
Zavezanci se obvezujejo, da bodo opravili ustrezno

število prostovoljnih ur pri cesti in finih zaključnih delih na
celotni dolžini vozišča.

V primeru, da dogovorjeno število ur posamezni zave-
zanec ne opravi, je zavezanec dolžan ure plačati gradbene-
mu odboru ali na KS Gorenja vas po ceni 500 SIT/uro.

10. člen
Zbiranje in uporabo zbranih sredstev bo nadziral Svet

KS Gorenja vas in gradbeni odbor za ureditev ceste. Grad-

beni odbor, ki je odgovoren tudi za izvajanje del, ki se
financirajo iz sredstev zbranega samoprispevka, je dolžan
po končanem zbiranju samoprispevka dati poročilo zboru
krajanov tega območja o višini in porabi teh sredstev.

11. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi občani v

tem delu KS, ki so vpisani v splošni volilni imenik ter lastniki
nepremičnin, ki tukaj nimajo stalnega bivališča in so zave-
zanci za plačilo samoprispevka.

12. člen
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z gla-

sovnico, na kateri je naslednje besedilo:

KRAJEVNA SKUPNOST GORENJA VAS
GLASOVNICA

za referendum dne 25. 4. 1999 o uvedbi krajevnega
samoprispevka za dobo petih let od 1. 5. 1999 do 30. 4.
2004 za naselje Krnice z naslednjimi hišnimi št. 3, 5, 5 A, 6,
8, 9, za ureditev cestišča pred asfaltiranjem in asfaltiranje
krajevne ceste Kopačnica–Krnice v dolžini 2000 m in širini
3 m z razširitvijo krivin in asfaltiranje muld
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g l a s u j e m

ZA PROTI

Glasujete tako, da obkrožite besedo ZA, če se strinjate
z uvedbo krajevnega samoprispevka, oziroma obkrožite be-
sedo PROTI, če se z uvedbo samoprispevka ne strinjate.

13. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodi volilna komisi-

ja. Volilna komisija imenuje volilni odbor, kateri neposredno
vodi glasovanje na volišču.

14. člen
Dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki

za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma začne
teči po objavi tega sklepa v Uradnem listu RS.

15. člen
Referendum se izvede dne 25. 4. 1999 od 7. do

19. ure.

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

nem listu RS.

Gorenja vas, dne 25. marca 1999.

Predsednik
Sveta KS

Gorenja vas
Janez Gantar l. r.

1154. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
samoprispevka na delu območja Krajevne
skupnosti Gorenja vas

Na podlagi zakona o samoprispevku (Uradni list SRS,
št. 35/85 – prečiščeno besedilo) in zakona o referendumu
in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl.
US, Uradni list RS, št. 38/96 in 43/96 – odl. US) je Svet
krajevne skupnosti Gorenja vas dne 25. 3. 1999 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo

samoprispevka na delu območja Krajevne
skupnosti Gorenja vas

1. člen
Na podlagi sklepa krajanov Hlavčih njiv z dne 19. 3.

1999, KS Gorenja vas razpiše referendum za uvedbo kra-
jevnega samoprispevka v denarju, na delu območja Krajev-
ne skupnosti Gorenja vas za del vasi Hlavče njive za nasled-
nje hišne številke: 7, 8, 9.

2. člen
Sredstva krajevnega samoprispevka se namenijo za

obnovo ceste v makadamu Belajc–Bendit–Zabrdnik, v dol-
žini 800 m in širine 4 m.

3. člen
Referendum bo dne 25. 4. 1999 v prostorih domačije

“Belajc”, Hlavče njive 9, 4224 Gorenja vas.

4. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje 1. 5. 1999 do

30. 4. 2002, oziroma do datuma zagotovitve 40% deleža
zavezancev od končne investicijske vrednosti.

5. člen
Za realizacijo referendumskega programa je potrebno

zbrati ca. 4,300.000 SIT od ocenjene investicijske vred-
nosti.

Iz samoprispevka bodo krajani zagotovili 40% od konč-
ne investicijske vrednosti, preostali del od končne investicij-
ske vrednosti v višini 60% pa KS Gorenja vas iz proračuna
občine ter drugih virov.

6. člen
Zavezanci bodo plačevali samoprispevek od posamez-

ne hiše, ki imajo stalno bivališče v delu KS, za katerega je
razpisan referendum in lastniki nepremičnin na tem območ-
ju, ki tu nimajo stalnega bivališča. Seznam zavezancev je
potrdil zbor krajanov 19. 3. 1999.

Zavezanci bodo plačevali samoprispevek po naslednjih
merilih:

Vsako gospodinjstvo in lastniki nepremičnin plačujejo
samoprispevek v šestintridesetih enakih mesečnih obrokih,
zadnji obrok je razlika, skladno z drugim odstavkom 5. člena
in do roka opredeljenega v 4. členu tega sklepa. Prvi obrok
zapade v plačilo 20. 5. 1999.

Seznam zavezancev, višina obroka in skupnega zne-
ska samoprispevka od posameznega gospodinjstva je raz-
vidna v naslednji tabeli:

Naslov plačnika Ocenjena skupna Mesečni obrok v SIT Višina zadnjega
višina samoprisp. (35 obrokov) obroka v letu

(3 leta) 2002 (36. obrok)

1. Rupar Mici, Jani razlika po obračunu
Hlavče njive 576.000 16.000 skladno s 4. in

5. členom
2. Stržinar Rudolf, Matjaž tega sklepa
Hlavče njive 9 576.000 16.000 ”
3. Jenko Anton
Hlavče njive 7 576.000 16.000 ”

Skupaj 1,728.000 1,680.000
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7. člen
Vsem zavezancem iz 5. člena tega sklepa obračunava

in odteguje samoprispevek na podlagi izstavljenih položnic
računovodska služba KS Gorenja vas. Sredstva samopris-
pevka se bodo zbirala na posebnem žiro računu.

8. člen
Zavezanci so dolžni poravnati zapadlo obveznost v ro-

ku, ki je določen v tem sklepu, sicer se jih bremeni z zamud-
nimi obrestmi po veljavnih predpisih. Morebitna izterjava bo
opravljena v skladu z zakonom o davkih občanov preko
davkoizterjevalca.

9. člen
Zavezanci se obvezujejo, da bodo opravili ustrezno

število prostovoljnih ur pri izvedbi odvodnjavanja, rednem
vzdrževanju ceste in finih zaključnih delih na celotni dolžini
vozišča.

V primeru, da dogovorjeno število ur posamezni zave-
zanec ne opravi, je zavezanec dolžan ure plačati gradbene-
mu odboru ali na KS Gorenja vas po ceni 500 SIT/uro.

10. člen
Zbiranje in uporabo zbranih sredstev bo nadziral Svet

KS Gorenja vas in gradbeni odbor za ureditev ceste. Grad-
beni odbor, ki je odgovoren tudi za izvajanje del, ki se
financirajo iz sredstev zbranega samoprispevka, je dolžan
po končanem zbiranju samoprispevka dati poročilo zboru
krajanov tega območja o višini in porabi teh sredstev.

11. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi občani v

tem delu KS, ki so vpisani v splošnem volilnem imeniku ter
lastniki nepremičnin, ki tukaj nimajo stalnega bivališča in so
zavezanci za plačilo samoprispevka.

12. člen
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z gla-

sovnico, na kateri je naslednje besedilo:

KRAJEVNA SKUPNOST GORENJA VAS
GLASOVNICA

za referendum dne 25. 4. 1999 o uvedbi krajevnega
samoprispevka za dobo treh let od 1. 5. 1999 do 30. 4.
2002 za del naselja Hlavče njive z naslednjimi hišnimi št. 7,
8, 9, za obnovo krajevne ceste Belajc–Bendit–Zabrdnik v
makadamu v dolžini 800 m in širini 4 m

g l a s u j e m
ZA PROTI

Glasujete tako, da obkrožite besedo ZA, če se strinjate
z uvedbo krajevnega samoprispevka, oziroma obkrožite be-
sedo PROTI, če se z uvedbo samoprispevka ne strinjate.

13. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodi volilna komisi-

ja. Volilna komisija imenuje volilni odbor, kateri neposredno
vodi glasovanje na volišču.

14. člen
Dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki

za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma začne
teči po objavi tega sklepa v Uradnem listu RS.

15. člen
Referendum se izvede dne 25. 4. 1999 od 7. do

19. ure.

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

nem listu RS.

Gorenja vas, dne 25. marca 1999.

Predsednik
Sveta KS

Gorenja vas
Janez Gantar l. r.

GORIŠNICA

1155. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Gorišnica za leto 1998

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 29. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94,
57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 19. ter
80. člena statuta Občine Gorišnica (Uradni vestnik občin
Ormož in Ptuj, št. 12/95 in 5/96) je Občinski svet občine
Gorišnica na seji dne 25. 3. 1999 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine

Gorišnica za leto 1998

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna

Občine Gorišnica za leto 1998, ki zajema vse prihodke in
odhodke žiro računa proračuna Občine Gorišnica.

2. člen
Po bilanci prihodkov in odhodkov proračuna se s tem

odlokom sprejme stanje realizacije prihodkov in odhodkov
za leto 1998, in sicer:

– prihodki 767,615.484 SIT
– odhodki 767,351.879 SIT

3. člen
Na podlagi podatkov o realizaciji prihodkov in odhod-

kov proračuna za leto 1998 se ugotavlja presežek prihod-
kov nad odhodki proračuna Občine Gorišnica v višini
263.605 SIT.

Presežek prihodkov v višini 263.605 SIT se prenese
med prihodke leta 1999 za potrebe proračuna Občine Gori-
šnica v letu 1999 in bo namensko uporabljen.

4. člen
Pregled prihodkov in njihova razporeditev po zaključ-

nem računu proračuna Občine Gorišnica za leto 1998 sta
prikazana v bilanci prihodkov in odhodkov za leto 1998.
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5. člen
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Občinski

svet občine Gorišnica in se objavi v Uradnem listu RS.

Št. 002-03-25/99
Gorišnica, dne 30. marca 1999.

Župan
Občine Gorišnica

Slavko Visenjak l. r.

GROSUPLJE

1156. Odlok o spremembi odloka o taksah in
povračilih za obremenjevanje okolja in
racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin
na območju Občine Grosuplje

Na podlagi 6. člena uredbe o načinu oblikovanja cen
komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 63/97) in 13. ter
18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št.
26/95) je Občinski svet občine Grosuplje na 5. seji dne
31. 3. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o taksah in povračilih

za obremenjevanje okolja in racionalno rabo
ter izkoriščanje naravnih dobrin na območju

Občine Grosuplje

1. člen
V odloku o taksah in povračilih za obremenjevanje oko-

lja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin na
območju Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/98) se za
2. členom doda nov 2.a člen, ki glasi:

“2.a člen
Določba 2. člena ne velja za ceno toplotne energije.”

2. člen
Ta sprememba odloka začne veljati z dnem objave v

Uradnem listu RS.

Št. 414-1/96
Grosuplje, dne 31. marca 1999.

Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

1157. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k. o.
Grosuplje – naselje

Na podlagi 18. in 112. člena statuta Občine Grosuplje
(Uradni list RS, št. 26/95) in 15. člena odloka o gospodar-
jenju z javnimi potmi in uporabi gozdnih cest (Uradni list
SRS, št. 7/87) je Občinski svet občine Grosuplje na
4. redni seji 31. 3. 1999 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra v k. o. Grosuplje

– naselje

I
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parce-

lo: k. o. Grosuplje – naselje, parc. št. 2225/2 dvorišče v
izmeri 229 m2, ZK vl. št. 678.

II
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha biti jav-

no dobro in postane last Občine Grosuplje, Kolodvorska 2,
Grosuplje.

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

nem listu RS.

Št. 465-68/97
Grosuplje, dne 31. marca 1999.

Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

1158. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k. o.
Grosuplje – naselje

Na podlagi 18. in 112. člena statuta Občine Grosuplje
(Uradni list RS, št. 26/95) in 15. člena odloka o gospodar-
jenju z javnimi potmi in uporabi gozdnih cest (Uradni list RS,
št. 7/87) je Občinski svet občine Grosuplje na 4. redni seji
31. 3. 1999 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra v k. o. Grosuplje

– naselje

I
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za nepre-

mičnino: parc. št. 1103/3, njiva 3. r., v izmeri 154 m2,
vpisano v vl. št. 776, k .o. Grosuplje naselje.

II
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha imeti

značaj javnega dobra in postane last Občine Grosuplje,
Kolodvorska 2, Grosuplje.

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

nem listu RS.

Št. 462-16/96
Grosuplje, dne 31. marca 1999.

Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.
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IDRIJA

1159. Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 1999

Na podlagi 14. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94 in 56/98), 26. člena statuta Občine
Idrija (Uradni list RS, št. 50/95, 63/98 in 68/98) je Občin-
ski svet občine Idrija na seji dne 30. 3. 1999 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Idrija za leto 1999

1. člen
S proračunom občine Idrija za leto 1999 (v nadaljnjem

besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za fi-
nanciranje nalog Občine Idrija (v nadaljnjem besedilu: obči-
na) v letu 1999.

2. člen
Z občinskim proračunom se ureja upravljanje s prihod-

ki in odhodki ter upravljanje z občinskim premoženjem in
obveznostmi.

3. člen
Občinski proračun sestavljata bilanca prihodkov in od-

hodkov in račun financiranja.
V računu financiranja se izkazujejo obveznosti občine

in zadolževanje občine, ki je povezano s financiranjem salda
bilance prihodkov in odhodkov.

Bilanca prihodkov in odhodkov:
– prihodki 1,052.835 tisoč tolarjev
– odhodki 1,052.835 tisoč tolarjev
– neto račun financiranja 0 tolarjev.
Pregled prihodkov in odhodkov občinskega proračuna

je prikazan v posebni bilanci, ki je sestavni del občinskega
proračuna.

4. člen
Vsi prihodki, ki jih uporabniki sredstev občinskega pro-

računa ustvarjajo s svojo dejavnostjo, so prihodek proraču-
na, če ni s tem odlokom drugače določeno.

Za prihodke v smislu prejšnjega odstavka se ne štejejo
prihodki izvajalskih organizacij, katerim se prihodki iz dejav-
nosti upoštevajo pri dodeljevanju sredstev iz proračuna.

5. člen
Od vseh prihodkov občinskega proračuna se v prora-

čunsko rezervo občine izloča 0,5% sredstev.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz

prvega odstavka 12. člena zakona o financiranju občin do
višine 500.000 SIT odloča župan.

6. člen
Uporabniki sredstev proračuna so dolžni uporabljati

dodeljena sredstva le za namene, ki so opredeljeni v bilanci
prihodkov in odhodkov.

Župan mora v primeru, da je ugotovljena neracionalna
poraba dodeljenih sredstev pri posameznem proračunskem
porabniku, začasno (s soglasjem občinskega sveta pa do-
končno) ustavi financiranje posamezne proračunske po-
stavke.

Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega
proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proraču-
nom določena sredstva za posamezne namene.

Občina lahko daje poroštva za izpolnitev obveznosti
javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je,
vendar največ do 5% zagotovljene porabe v letu, v katerem
se daje poroštvo.

O dajanju poroštev iz prejšnjega odstavka odloča ob-
činski svet.

7. člen
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so

potrebna dodatna sredstva na posamezni postavki, ki jih ob
sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, lahko
občinski svet na predlog župana odloči, da se dodatna
sredstva namenijo iz druge postavke proračuna.

Kolikor zaradi prenosa sredstev med postavkami ni
ogroženo izvajanje nalog posameznega področja, v katerem
so bila sredstva prerazporejena, odloča o taki začasni pre-
razporeditvi župan.

8. člen
Sredstva tekoče rezerve se dodeljujejo:
– za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu

niso zagotovljena sredstva,
– za naloge, za katere se med letom izkaže, da sredst-

va v proračunu niso planirana v zadostnem obsegu.
O uporabi sredstev tekoče rezerve do višine

500.000 SIT za posamezni namen odloča župan.

9. člen
Sredstva za plače se uporabnikom dodeljujejo enako-

merno v obliki mesečnih dotacij, sredstva za materialne
stroške in druge odhodke pa praviloma mesečno, vendar ob
hkratnem upoštevanju likvidnostnega položaja proračuna in
zapadlosti posameznih obveznosti.

Sredstva za amortizacijo se praviloma nakazujejo trime-
sečno.

Ob slabi likvidnostni situaciji proračuna župan lahko
začasno zmanjša ali ustavi izvajanje posameznih postavk
proračuna, ki direktno ne ogrožajo izvajanja nalog na posa-
meznem področju.

10. člen
O začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih

presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zago-
tovitve tekoče likvidnosti proračuna odloča župan ali od
njega pooblaščena oseba v občinski upravi.

11. člen
Predvideno je zadolževanje občinskega proračuna za

namene in v višini, ki jo dopušča zakon o financiranju občin.
O zadolževanju proračuna odloča občinski svet.

12. člen
Vsa določila in načini poslovanja, ki niso opredeljena s

tem odlokom, se morajo izvajati v skladu z zakonodajo s
področja javnih financ.

13. člen
Sestavni del proračuna so tudi finančni načrti krajevnih

skupnosti, ki jih morajo le-te predložiti v potrditev v dveh
mesecih po sprejemu proračuna.

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

nem listu RS.

Št. 40302-1/99
Idrija, dne 30. marca 1999.

Župan
Občine idrija

Cveto Koder, dipl. inž. arh. l. r.
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Proračun Občine Idrija za leto 1999
(v 1.000 SIT)

BILANCA PRIHODKOV
Prihodki po 21. členu zakona o financiranju občin 590.735
Finančna izravnava 181.405
Drugi prihodki v okviru primerne porabe 100.770
Drugi prihodki 123.525
Prenos prihodkov iz preteklih let 45.000
Transferni prihodki 11.400
SKUPAJ PRIHODKI 1,052.835

BILANCA ODHODKOV
Dejavnost občinskih organov in uprave 104.380
Druge javne potrebe 9.611
Osnovno izobraževanje 79.166
Socialno in zdravstveno varstvo 45.722
Otroško varstvo 126.777
Kultura 69.457
Šport 27.000
Amortizacija v družbenih dejavnostih 26.800
Turizem in promocija 10.528
Razvojni programi 5.320
Programi za spodbujanje razvoja podeželja 9.425
Cestna dejavnost 98.990
Komunalna dejavnost 114.460
Urejanje prostora 3.000
Varstvo pred nesrečami 22.958
Stanovanjsko gospodarstvo 16.300
Stroški v zvezi s poslovnimi prostori 19.000
Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči 71.540

Rezerve 8.228
Investicije v družb. dejavnostih in v obč. organih 48.383
Investicije v cestno in komunalno infrastrukturo 79.672
Transferni odhodki 11.343
Odhodki za obveznosti iz preteklega leta 44.775
SKUPAJ ODHODKI 1,052.835
NETO RAČUN FINANCIRANJA 0 SIT.

1160. Sklep o določitvi športnih objektov občinskega
pomena v Občini Idrija

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98), 64. člena zakona o športu (Uradni list RS
št. 22/98) in 26. člena statuta Občine Idrija je Občinski svet
občine Idrija na seji dne 30. 3. 1999 sprejel

S K L E P
o določitvi športnih objektov občinskega

pomena v Občini Idrija

I
S tem sklepom se določijo naslednji športni objekti

občinskega pomena v Občini Idrija, ki so namenjeni uresni-
čevanju javnega interesa na področju športa:

Objekt Kvadratura Parcelna številka Upravitelj

Kompleks ŠRC – Športna dvorana Idrija 1.400 m2 k.o. Idrija 1099/1 Ydria Sport
Mestni stadion Idrija 16.328 m2 k.o.Idrija 2259,2261/2,

2262, 2263 ŠZ Idrija, Nog. klub Idrija
Športni park Mejca – teniška igrišča 2.000 m2 k.o.Idrija 956,967,969,970 Teniški klub Idrija
Športni park Mejca – otroško in asfa. igr. 21.318 m2 k.o.Idrija 963 Krajevna skupnost Idrija
Asfaltno igrišče Grilčeva 600 m2 k.o.Idrija 398/1 Krajevna skupnost Idrija
Balinišče Prejnuta 1.000 m2 k.o. Idrija 444 Balinarski klub Idrija
Balinišče Škafar (Rožna ulica) 152 m2 k.o.Idrija 1353 DU Idrija, Balinarski klub
Škafar
Šebalski bajer Godovič 4.000 m2 k.o.Godovič 917, 832/6, 911,

832/54,930/1,1080/5 Športno društvo Godovič

II
Last Občine Idrija iz I. točke tega sklepa so naslednji

športni objekti:
Športna dvorana Idrija, Mestni stadion Idrija, Športni

park Mejca – otroško in asfaltno igrišče, Asfaltno igrišče
Grilčeva, Balinišče Prejnuta in Balinišče Škafar.

III
Na podlagi 64. člena zakona o športu postanejo last

športnih društev:
Teniška igrišča v Mejci last Teniškega kluba Kolektor,
Šebalski bajer v Godoviču last Športnega društva Go-

dovič.

IV
Športna društva iz II. točke tega sklepa in Občina Idrija

predlagajo vknjižbo svoje lastnine na podlagi tega sklepa v
zemljiško knjigo okrajnega sodišča v Idriji.

V
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS. Veljati začne, ko

ga sprejme Občinski svet občine Idrija.

Št. 650-2/99
Idrija, dne 30. marca 1999.

Župan
Občine idrija

Cveto Koder, dipl. inž. arh. l. r.
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ILIRSKA BISTRICA

1161. Odlok o določitvi javnih športnih objektov v
Občini Ilirska Bistrica

Na podlagi 16. člena statuta Občine Ilirska Bistrica
(Uradne objave, št. 18/95) ter 18. in 64. člena zakona o
športu (Uradni list RS, št. 22/98) je Občinski svet občine
Ilirska Bistrica na seji dne 29. 3. 1999 sprejel

O D L O K
o določitvi javnih športnih objektov v Občini

Ilirska Bistrica

1. člen
S tem odlokom se določajo nepremičnine in objekti, ki

postanejo na dan uveljavitve tega odloka javni športni objekti
v Občini Ilirska Bistrica.

Nadalje se s tem odlokom določijo tudi upravljalci opre-
deljenih športnih objektov.

Opredeljeni javni športni objekti v Občini Ilirska Bistrica
z uveljavitvijo tega odloka:

– postanejo ali ostajajo last Občine Ilirska Bistrica;
– ostajajo v lasti Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov

Republike Slovenije s pravico uporabe Občine Ilirska Bi-
strica.

2. člen
Z uveljavitvijo tega odloka postanejo last Občine Ilirska

Bistrica opredeljeni športni objekti, ki so bili pred uveljavitvi-
jo odloka družbena lastnina ali last razvojnih skladov.

Last Občine Ilirska Bistrica postanejo tudi zemljišča na
katerih stojijo opredeljeni javni športni objekti, ki so bila pred
uveljavitvijo odloka družbena zemljišča in so prešla po zako-
nu o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slove-
nije v državno last.

Last Občine Ilirska Bistrica postanejo tudi zemljišča na
katerih stojijo opredeljeni javni športni objekti katerih zem-
ljiškoknjižni lastnik ni Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije, ima pa trenutni zemljiškoknjižni lastnik
zemljišče pridobljeno na način, ki zahteva prenos teh zem-
ljišč na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov v skladu z zako-
nom.

Last Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije s pravico uporabe Občine Ilirska Bistrica ostaja
zemljišče na opredeljenih javnih športnih objektih iz 7. člena
tega odloka.

Infrastrukturni objekti in funkcionalno zemljišče na opre-
deljenih javnih športnih objektih iz 6. člena tega odloka
postanejo z uveljavitvijo tega odloka last Občine Ilirska Bi-
strica.

3. člen
Kot javni športni objekti v lasti Občine Ilirska Bistrica in

upravljanju javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov se opre-
delijo:

1. Kompleks športnih igrišč (asfaltno igrišče ter baliniš-
če) s pripadajočim zemljiščem v Jelšanah, parc. št. 1522,
k.o. Jelšane (odločba Geodetske uprave št. 45-1/70-91 z
dne 7. 1. 1993; prej parc. št. 1516/2 in 1517, k.o. Jelša-
ne), do sedaj družbena lastnina s pravico uporabe Občinska
izobraževalna skupnost Ilirska Bistrica.

Upravljalec objekta ostaja v skladu z veljavnim odlokom
Osnovna šola Jelšane.

2. Asfaltno športno igrišče s pripadajočim zemljiščem
pri Osnovni šoli Rudija Mahniča Brkinca Pregarje, parc. št.
672, k.o. Pregarje, do sedaj last Občine Ilirska Bistrica.

Upravljalec objekta ostaja v skladu z veljavnim odlokom
Osnovna šola Rudija Mahniča Brkinca Pregarje.

3. Asfaltno športno igrišče s pripadajočim zemljiščem
pri Osnovni šoli Toneta Tomšiča Knežak, parc. št. 386, k.o.
Knežak, do sedaj družbena lastnina s pravico uporabe Os-
novna šola Toneta Tomšiča Knežak.

Upravljalec objekta ostaja v skladu z veljavnim odlokom
Osnovna šola Toneta Tomšiča Knežak.

4. Šolska telovadnica Osnovne šoli Toneta Tomšiča
Knežak, parc. št. 387, k.o. Knežak, do sedaj družbena
lastnina s pravico uporabe Osnovna šola Toneta Tomšiča
Knežak.

Upravljalec objekta ostaja v skladu z veljavnim odlokom
Osnovna šola Toneta Tomšiča Knežak.

5. Asfaltno športno igrišče s pripadajočim zemljiščem
pri Osnovni šoli Podgora Kuteževo, parc. št. 1301, k.o.
Trpčane, do sedaj družbena lastnina s pravico uporabe Ob-
činska izobraževalna skupnost Ilirska Bistrica.

Upravljalec objekta ostaja v skladu z veljavnim odlokom
osnovna šola Osnovni šoli Podgora Kuteževo.

6. Šolska telovadnica s pripadajočim zemljiščem Os-
novne šole Podgora Kuteževo, parc. št. 1298/2, k.o. Trp-
čane, do sedaj družbena lastnina s pravico uporabe Občin-
ska izobraževalna skupnost Ilirska Bistrica.

Upravljalec objekta ostaja v skladu z veljavnim odlokom
osnovna šola Osnovni šoli Podgora Kuteževo.

7. Šolska telovadnica Osnovne šole Dragotin Kette
Ilirska Bistrica, parc. št. 3135, k.o. Trnovo, do sedaj SLP s
pravico uporabe Občine Ilirska Bistrica.

Upravljalec objekta ostaja v skladu z veljavnim odlokom
osnovna šola Dragotin Kette Ilirska Bistrica.

8. Kompleks športnih igrišč v parku pri Osnovni šoli
Dragotin Kette Ilirska Bistrica s pripadajočim zemljiščem,
parc. št. 73/3, k.o. Trnovo, do sedaj SLP, pravica uporabe
Občina Ilirska Bistrica.

Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane
Osnovna šola Dragotin Kette Ilirska Bistrica.

9. Kompleks športnih igrišč (teniški igrišči ter večna-
mensko asfaltno igrišče) s pripadajočim zemljiščem pri Os-
novni šoli Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, parc. št. 455/1,
458/1 in 442/2, vse k.o. Ilirska Bistrica, do sedaj družbena
lastnina s pravico uporabe Osnovna šola Dragotin Kette
Ilirska Bistrica.

Upravljalec objekta ostaja v skladu z veljavnim odlokom
Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica.

10. Športna dvorana s pripadajočim zemljiščem pri
Osnovni šoli Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, parc. št.
509, 512/4 in 498, vse k.o. Ilirska Bistrica, do sedaj druž-
bena lastnina s pravico uporabe Osnovna šola Dragotin
Kette Ilirska Bistrica.

Upravljalec objekta ostaja v skladu z veljavnim odlokom
Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica.

11. Kompleks travnatega športnega igrišča s pomožni-
mi objekti ter pripadajočim zemljiščem pri Osnovni šoli Ru-
dolfa Ukoviča Podgrad, parc. št. 1156/2, k.o. Podgrad, do
sedaj družbena lastnina s pravico uporabe Osnovna šola
Podgrad.
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Upravljalec objekta ostaja v skladu z veljavnim odlokom
Osnovna šola Rudolfa Ukoviča Podgrad.

12. Šolska telovadnica pri Osnovni šoli Rudolfa Ukovi-
ča Podgrad, parc. št. 1161, vse k.o. Podgrad, do sedaj
družbena lastnina s pravico uporabe Osnovna šola Pod-
grad.

Upravljalec objekta ostaja v skladu z veljavnim odlokom
Osnovna šola Rudolfa Ukoviča Podgrad.

13. Asfaltno športno igrišče s pripadajočim zemljiščem
pri Osnovni šoli Rudolfa Ukoviča Podgrad, parc. št. 1159/1,
k.o. Podgrad, do sedaj družbena lastnina s pravico uporabe
Osnovna šola Podgrad.

Upravljalec objekta ostaja v skladu z veljavnim odlokom
Osnovna šola Rudolfa Ukoviča Podgrad.

4. člen
Kot javni športni objekti v lasti Občine Ilirska Bistrica in

upravljanju krajevnih skupnosti se opredelijo:
14. Balinišče s pripadajočim zemljiščem na Gornjem

Zemonu, parc. št. 86/6, k.o. Gornji Zemon, do sedaj SLP,
obča raba Občine Ilirska Bistrica.

Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane
KS Dolnji Zemon.

15. Balinišče s pripadajočim zemljiščem na Dolnjem
Zemonu, parc. št. 27, k.o. Dolnji Zemon, do sedaj Hmezad
KZ p.o. Ilirska Bistrica – v stečaju.

Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane
KS Dolnji Zemon.

16. Balinišče s pripadajočim zemljiščem v Dobropo-
ljah, parc. št. 906, k.o. Dobropolje, do sedaj SLP v upravi
Občine Ilirska Bistrica.

Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane
KS Rečica.

17. Asfaltno igrišče s pripadajočim zemljiščem v Hari-
jah, parc. št. 43, k.o. Harije, do sedaj Hmezad KZ p.o.
Ilirska Bistrica – v stečaju.

Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane
KS Harije.

18. Kompleks športnih igrišč (asfaltno igrišče, baliniš-
če) s pripadajočim zemljiščem v Tominjah, parc. št. 809/2,
k.o. Tominje, do sedaj SLP.

Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane
KS Harije.

19. Travnato nogometno igrišče s pripadajočim zem-
ljiščem na Baču, parc. št. 1777, 1778, obe k.o. Bač, do
sedaj Hmezad KZ p.o. Ilirska Bistrica – v stečaju.

Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane
KS Knežak.

20. Travnato nogometno igrišče s pripadajočim zem-
ljiščem v Kosezah, parc. št. 704, 905, obe k.o. Koseze, do
sedaj družbena lastnina s pravico uporabe Hmezad KZ p.o.
Ilirska Bistrica.

Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane
KS Koseze.

21. Balinišče s pripadajočim zemljiščem v Sabonjah,
parc. št. 1703/2, k.o. Sabonje, do sedaj SLP v splošni
rabi, pravica uporabe Občina Ilirska Bistrica.

Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane
KS Podgrad.

22. Balinišče s pripadajočim zemljiščem v Podbežah,
parc. št. 1467/1, 1467/7, obe k.o. Podbeže, do sedaj
SLP v splošni rabi.

Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane
KS Podgrad.

23. Balinišče s pripadajočim zemljiščem v Podgradu,
parc. št. 1345, k.o. Podgrad, do sedaj SLP s pravico razpo-
laganja Kmetijska zemljiška skupnost Ilirska Bistrica.

Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane
KS Podgrad.

24. Balinišče s pripadajočim zemljiščem na Mali Buko-
vici, parc. št. 1584/11, k.o. Mala Bukovica, do sedaj javno
dobro.

Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane
KS Koseze.

25. Balinišče s pripadajočim zemljiščem na Studeni
Gori, parc. št. 299, k.o. Studena Gora, do sedaj Občina
Ilirska Bistrica.

Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane
KS Starod.

26. Balinišče s pripadajočim zemljiščem na Ostrožnem
Brdu, parc. št. 489, k.o. Ostrožno Brdo, do sedaj Zavod za
gozdove in melioracijo Krasa, Sežana.

Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane
KS Ostrožno Brdo.

27. Betonsko igrišče s pripadajočim zemljiščem v Šem-
bijah, parc. št. 1753/8, k.o. Šembije, do sedaj Kmetijsko
zemljiška skupnost Ilirska Bistrica.

Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane
KS Šembije.

5. člen
Kot javni športni objekti v lasti Občine Ilirska Bistrica in

upravljanju športnih društev in njihovih zvez se opredelijo:
28. Balinišče pri Planinskem domu na Sviščakih s pri-

padajočim zemljiščem, parc. št. 2049/5, k.o. Snežnike, do
sedaj SLP.

Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane
Planinsko društvo Snežnik Ilirska Bistrica.

29. Kompleks športnih igrišč (štiristezno balinišče z
objektom, rokometno asfaltno igrišče, košarkarsko asfaltno
igrišče ter bazen) v parku Nade Žagar Ilirska Bistrica s pripa-
dajočim zemljiščem, parc. št. 355/2, 357, 341, 361,
366/1, 1816, vse k.o. Ilirska Bistrica, do sedaj SLP, pravi-
ca uporabe Občinska skupščina Ilirska Bistrica.

Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane
Športna zveza Ilirska Bistrica.

30. Travnato nogometno igrišče “Kampo“ s pripadajo-
čim zemljiščem, parc. št. 1068/1, k.o. Ilirska Bistrica, do
sedaj SLP, pravica uporabe Občinska skupščina Ilirska Bi-
strica.

Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane
Nogometni klub Ilirska Bistrica.

31. Športni kompleks (balinarska hala, travnato igriš-
če) s pripadajočim zemljiščem v Zabičah, parc. št. 336/8,
k.o. Zabiče, do sedaj Družbena lastnina s pravica uporabe
Hmezad KZ p.o. Ilirska Bistrica.

Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane
Balinarski klub Zabiče.

32. Kompleks balinišč s pomožnim objektom in pripa-
dajočim zemljiščem v Kuteževem, parc. št. 1701, 1706/1,
in 124, vse k.o. Trpčane, do sedaj SLP, prej Ljudska šola.

Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane
Balinarski klub TIB Terminal Kuteževo.
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6. člen
Kot javni športni objekti v lasti Občine Ilirska Bistrica in

upravljanju fizičnih in pravnih oseb se opredelijo:
33. Infrastrukturni in pomožni objekti kompleksa

smučišč Sviščaki s pripadajočim zemljiščem, parc. št.
2049/1, 1890/1, 1890/2, 2055/2, 2056, 2055/1,
2057, ter 2067/6, vse k.o. Snežnik, do sedaj SLP, upr.
GG Postojna.

Upravljalec objekta ostaja v skladu z veljavnim pogod-
benim razmerjem podjetje S.A.N.N. d.o.o., Gregorčičeva
24, Ilirska Bistrica.

34. Infrastrukturni in pomožni objekti kompleksa smu-
čišč Mašun s pripadajočim zemljiščem, parc. št. 1855,
1856/1, 1856/2, 1856/3, vse k.o. Snežnik, do sedaj
SLP.

Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane
Gostilna s prenočišči, Bolčina Erika s.p., Mašun.

35. Balinišče pri gostišču na Mašunu s pripadajočim
zemljiščem, parc. št. 2020/3, k.o. Koritnice, do sedaj SLP,
pravica uporabe GG Postojna TOZD Gozdarstvo Knežak.

Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane
Gostilna s prenočišči, Bolčina Erika s.p., Mašun.

7. člen
Kot javni športni objekti v lasti Sklada kmetijskih zem-

ljišč in gozdov s pravico uporabe Občine Ilirska Bistrica in
upravljanju fizičnih ter pravnih oseb se opredelijo:

36. Kompleks smučišč s pripadajočim zemljiščem na
Sviščakih (“Sviščaki“,“ Zapušje“, “Udnik“ in poseka med
cisterno in Planinskim domom), parc. št. 2049/1, 1890/1,
1890/2, 2055/2, 2056, 2055/1, ter 2057, vse k.o. Snež-
nik, do sedaj SLP, upr. GG Postojna.

Upravljalec objekta ostaja v skladu z veljavnim pogod-
benim razmerjem podjetje S.A.N.N. d.o.o., Gregorčičeva
24, Ilirska Bistrica.

37. Kompleks smučišč s pripadajočim zemljiščem na
Mašunu, parc. št. 1855, 1856/1, 1856/2, 1856/3, vse
k.o. Snežnik, do sedaj SLP.

Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane
Gostilna s prenočišči, Bolčina Erika s.p., Mašun.

8. člen
Status javnega športnega objekta s tem odlokom prido-

bijo tudi športni objekti v lasti Občine Ilirska Bistrica, Mini-
strstva za obrambo RS in drugih fizičnih in pravnih oseb ter
upravljanju športnih društev in njihovih zvez, in sicer:

38. Športno rekreacijska cona; območje opredeljeno z
ureditvenim načrtom za Obrtno industrijsko cono Trnovo
(Uradne objave Primorskih novic, št. 34/97), vse k.o. Trno-
vo, last Občine Ilirska Bistrica, MORS-a ter drugih fizičnih in
pravnih oseb.

Last Občine Ilirska Bistrica postanejo objekti in zemljiš-
ča, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega, drugega in tretjega
odstavka 2. člena tega odloka.

Upravljalec objekta ostaja v skladu z veljavnim pogod-
benim razmerjem Športna zveza Ilirska Bistrica.

9. člen
Opredeljeni javni športni objekti se uporabljajo v javno

dobro in za namen, za katerega je bil objekt zgrajen in
urejen.

Če se javnemu športnemu objektu namembnost spre-
meni, se mora zagotoviti nadomestni javni športni objekt.

10. člen
Vpis lastninske pravice ter pravice uporabe v zemljiško

knjigo ter s tem povezane parcelacije zemljišč bo občinska
uprava izvajala postopoma v skladu s sprejetimi proračuni
Občine Ilirska Bistrica ter sočasno z aktualnimi pravnimi in
upravnimi postopki, ki se nanašajo na opredeljene javne
športne objekte.

11. člen
Društva, druge pravne ali fizične osebe lahko uveljavlja-

jo lastninsko pravico na objektu, ki je opredeljen kot javni
športni objekt občinskega pomena, če svoj zahtevek prigla-
sijo županu Občine Ilirska Bistrica najpozneje v roku šestih
mesecev od uveljavitve tega odloka.

Zahtevke za spremembo upravljalcev javnih športnih
objektov lahko društva, druge pravne ali fizične osebe pri-
glasijo županu Občine Ilirska Bistrica najpozneje v roku dveh
mesecev od uveljavitve tega odloka.

Občinski svet občine Ilirska Bistrica bo uveljavitev društ-
vene, državne ali zasebne lastnine v skladu s prvim odstav-
kom tega člena urejal s spremembami in dopolnitvami tega
odloka.

S spremembami in dopolnitvami tega odloka bo Občin-
ski svet občine Ilirska Bistrica urejal tudi spremembe uprav-
ljalcev javnih športnih objektov.

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

listu RS.

Št. 012-3/99-240
Ilirska Bistrica, dne 29. marca 1999.

Župan
Občine Ilirska Bistrica

Franc Lipolt, dipl. inž. kem.
teh. l. r.

KIDRIČEVO

1162. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč in osnovni ceni stavbnih zemljišč v
Občini Kidričevo v letu 1999

Na podlagi pravilnika o enotni metodologiji za izračun
prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih
nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87) in 12. člena statuta
Občine Kidričevo (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št.
10/95 in 36/95) je Občinski svet občine Kidričevo na seji
dne 30. 3. 1999 sprejel
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S K L E P
o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških

komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
in osnovni ceni stavbnih zemljišč

v Občini Kidričevo v letu 1999

1
Povprečna gradbena cena stanovanjske površine, ka-

tegorizirana s III. stopnjo opremljenosti na območju Občine
Kidričevo, znaša na dan 31. 12. 1998, 113.000 SIT/m2

koristne stanovanjske površine.

2
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zem-

ljišč za III. kategorijo opremljenosti pri 2. skupini gostote
poselitve znašajo:

– za individualno komunalno rabo (IKR) –4% povpreč-
ne gradbene cene,

– za kolektivno komunalno rabo (KKR) – 6% povpreč-
ne gradbene cene.

3
Osnovna cena stavbnih zemljišč je določena z nasled-

njimi odstotki od povprečne gradbene cene:
– za I. območje (ožji del naselja Kidričevo) – 4 do 5%

gradbene cene,
– za II. območje (ostali del naselja Kidričevo) – 2 do

4% gradbene cene,
– za III. območje (ostala strnjena naselja v občini) – 2

do 3% gradbene cene,
– za IV. območje (razpršena gradnja) – 1% gradbene

cene.

4
Povprečno gradbeno ceno in povprečne stroške ko-

munalnega urejanja stavbnih zemljišč je treba tekom leta
valorizirati z indeksom rasti cen, ki ga objavlja Gospodarska
zbornica RS – Združenje za gradbeništvo in IGM Slovenije.

5
Z dnem uveljavitve tega sklepa, preneha veljati sklep o

povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega
urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnih zemljišč v
Občini Kidričevo (Uradni list RS, št. 54/98).

6
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 062-02/99-3-27
Kidričevo, dne 31. marca 1999.

Župan
Občine Kidričevo
Alojz Šprah l. r.

1163. Sklep o določitvi objektov javnega pomena na
področju športa v Občini Kidričevo

Na podlagi 64. člena zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98) in 12. člena statuta Občine Kidričevo (Uradni
vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 10/95 in 36/95) je Občin-
ski svet občine Kidričevo na seji dne 30. 3. 1999 sprejel

S K L E P
o določitvi objektov javnega pomena
na področju športa v Občini Kidričevo

1. člen
S tem sklepom se določijo nepremičnine in objekti, ki

postanejo na dan uveljavitve tega sklepa javni objekti na
področju športa v Občini Kidričevo.

2. člen
Javni objekti na področju športa v Občini Kidričevo

postanejo s tem sklepom
1. Športni park Lovrenc, ki obsega:
– zunanje asfaltno igrišče za mali nogomet in košarko

na prac. št. 577/9 v k.o. Lovrenc na Dr. polju,
– zunanje igrišče za odbojko na parc. št. 577/9 v k.o.

Lovrenc na Dr. polju,
– travnato igrišče na parc. št. 577/9 v k.o. Lovrenc na

Dr. polju,
– otroško igrišče z igrali na parc. št. 577/9 v k.o.

Lovrenc na Dr. polju,
– zunanje tenis igrišče na parc. št. 577/93 in 577/95

v k.o. Lovrenc na Dr. polju.
2. Športni park Apače, ki obsega:
– zunanje asfaltno igrišče za mali nogomet in košarko,
– igrišče za veliki nogomet in
– stavbni objekt (društveni prostori, slačilnice),
ki ležijo na parc. št. 366, 365/3, 365/4, 365/5 in

364/1 v k.o. Apače.

3. člen
Objekti, ki so v tem sklepu razglašeni kot javni objekti

na področju športa postanejo s tem sklepom lastnina Obči-
ne Kidričevo.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu. Sk-

lep se objavi v Uradnem listu RS.

Št. 062-02/99-3-26
Kidričevo, dne 31. marca 1999.

Župan
Občine Kidričevo
Alojz Šprah l. r.
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MEDVODE

1165. Odlok o spremembi dolgoročnega plana Občine
Medvode za obdobje 1986–2000

Na podlagi 1. in 2. člena zakona o planiranju in ureja-
nju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št.
48/90), določil zakona o urejanju prostora (Uradni list
SRS, št. 18/84, 15/89 in Uradni list RS, št. 71/93),

39. 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
in 16. člena statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št.
34/95) je Občinski svet občine Medvode na 5. seji dne
30. 3. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembi dolgoročnega plana Občine

Medvode za obdobje 1986–2000

1. člen
S tem odlokom se sprejme sprememba dolgoročnega

plana Občine Medvode za obdobje 1986–2000 (Uradni list
SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94,
37/96, 23/97 in 88/98).

2. člen
Tekstualni del dolgoročnega plana Občine Medvode

se spremeni in dopolni tako, da se 4. člen odloka, poglavje
9. “Tabele”, točka 9.6. “Načini urejanja s prostorskimi iz-
vedbenimi akti” dopolni z besedilom:

Prostorska Oznaka območja Ime območja Poimenovanje Vrsta PIA
celota urejanja urejanja v planu 1986/97

S 10 Pirniče ŠS 10/13 Brezovec ZN

3. člen
V skladu s spremembo in dopolnitvijo, navedeno v

2. členu tega odloka, se spremeni in dopolni kartografski
del dolgoročnega plana Občine Medvode v točki 8. “Karto-
grafski del dolgoročnega plana”:

– karte v merilu 1:25.000 in 1: 50.000:
– 02 Zasnova gozdov,
– 10 Zasnova namenske rabe prostora,
– kartografska dokumentacija k planu v merilu 1:5000.

4. člen
Ta odlok je na vpogled pri:
– Občini Medvode,
– Upravni enoti Ljubljana, izpostava Šiška,
– Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani,
– MOL, Mestna uprava, oddelek za urbanizem in

okolje.

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

nem listu RS.

Št. 892/99
Medvode, dne 30. marca 1999.

Župan
Občine Medvode

Stanislav Žagar l. r.

KRIŽEVCI

1164. Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-
varstvenih programov v vrtcu Občine Križevci

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96) in 7. člena pravilnika o plačilih staršev za
programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96 in 1/98) in 29.
člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94, 14/95, 29/97, 70/97, 10/98 in 74/98) je Občin-
ski svet občine Križevci na 4. redni seji dne 24. 3. 1999
sprejel

S K L E P
o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih

programov v vrtcu Občine Križevci

I
Ekonomske cene vzgojno-varstvenih programov v vrt-

cu Občine Križevci znašajo od 1. 4. 1999 mesečno
Po otroku:
1. enotna cena za starostni skupini
od 1do 3 let in od 3 do 6 let
za 9 oziroma 10-urni program 37.107
2. krajši programi za posamezne primere
od 7. do 11.30 z malico (brez kosila) 18.550
3. Cicibanove urice z malico,
praviloma 3 ure 4.820

II
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o dolo-

čitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih
Občine Ljutomer, normativov in rezervacij (Uradni list RS, št.
39/98).

Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije

Št. 64/99-325
Križevci, dne 24. marca 1999.

Župan
Občine Križevci

Feliks Mavrič l. r.
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1166. Odlok o spremembi dolgoročnega plana Občine
Medvode za obdobje 1986–2000

Na podlagi 1. in 2. člena zakona o planiranju in ureja-
nju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št.
48/90), določil zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS,
št. 18/84, 15/89 in Uradni list RS, št. 71/93), 39. 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) in 16. člena
statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 34/95) je Občin-
ski svet občine Medvode na 5. seji dne 30. 3. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembi dolgoročnega plana Občine

Medvode za obdobje 1986–2000

1. člen
S tem odlokom se sprejme sprememba dolgoročnega

plana Občine Medvode za obdobje 1986–2000 (Uradni list
SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94,
37/96, 23/97 in 88/98).

2. člen
Tekstualni del dolgoročnega plana Občine Medvode

se spremeni in dopolni tako, da se 4. člen odloka, poglavje
9. “Tabele”, točka 9.6. “Načini urejanja s prostorskimi iz-
vedbenimi akti” dopolni z besedilom:

Prostorska Oznaka območja Ime območja Poimenovanje Vrsta PIA
celota urejanja urejanja v planu 1986/97

S 10 Pirniče ŠR 10/13 Smlednik PUP

3. člen
V skladu s spremembo in dopolnitvijo, navedeno v

2. členu tega odloka, se spremeni in dopolni kartografski
del dolgoročnega plana Občine Medvode v točki 8. “Karto-
grafski del dolgoročnega plana”:

– karte v merilu 1:25.000 in 1: 50.000:
– 01 zasnova kmetijskih zemljišč,
– 02 Zasnova gozdov,
– 10 Zasnova namenske rabe prostora,
– kartografska dokumentacija k planu v merilu 1:5000.

4. člen
Ta odlok je na vpogled pri:
– Občini Medvode,
– Upravni enoti Ljubljana, izpostava Šiška,
– Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani,
– MOL, Mestna uprava, oddelek za urbanizem in oko-

lje.

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

nem listu RS.

Št. 892/99
Medvode, dne 30. marca 1999.

Župan
Občine Medvode

Stanislav Žagar l. r.

1167. Odlok o spremembi in dopolnitvi prostorskih
ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 10
Pirniče

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o ure-
janju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93 in 71/93) in 17. člena statuta Občine Medvode
(Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Medvode
na 5. seji dne 30. 3. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi prostorskih
ureditvenih pogojev za plansko celoto

Š 10 Pirniče

1. člen
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko

celoto Š 10 Pirniče (Uradni list SRS, št. 2/89-163 in Uradni
list RS, št. 58/92-2676) se spremeni tako, da glasi:

“S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni po-
goji za plansko celoto Š 10 Pirniče (Uradni list SRS, št.
2/89 in Uradni list RS, št. 58/92) dopolnjeni leta 1998”.

2. člen
Doda se novi 18. člen, ki glasi:
“V območju urejanja ŠR 10/3 je dopustno urediti golf

igrišče z dopolnilnimi dejavnostmi. Pred posegom v prostor
je potrebno izdelati urbanistično rešitev, ki bo določila:

– zasnovo, organizacijo in ureditev igrišča;
– vrsto, namembnost in lokacijo spremljajočega pro-

grama;
– komunalno rešitev in ureditev območja.
Urbanistično rešitev, ki je podlaga za izdelavo lokacij-

ske dokumentacije, obravnava občinski svet.
R1 – območje, kjer je dovoljeno graditi spremljajoče

programe, ki so vezani na organizacijo in delovanje golf
igrišča,

R2 – parkirne površine za potrebe golf igrišča.”

3. člen
Ta odlok je na vpogled pri:
– Občini Medvode,
– Upravni enoti Ljubljana, izpostava Šiška,
– Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani,
– MOL, Mestna uprava, oddelek za urbanizem in

okolje.

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

nem listu RS.

Št. 892/99
Medvode, dne 30. marca 1999.

Župan
Občine Medvode

Stanislav Žagar l. r.
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MORAVSKE TOPLICE

1168. Poročilo volilne komisije KS Bogojina o izidu
glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega
samoprispevka v Krajevni skupnosti Bogojina –
za naselje Ivanci

P O R O Č I L O
volilne komisije KS Bogojina o izidu glasovanja

na referendumu o uvedbi krajevnega
samoprispevka v Krajevni skupnosti Bogojina –

za naselje Ivanci

1
Na območju Krajevne skupnosti Bogojina, v naselju

Ivanci je bil na referendumu za uvedbo krajevnega samopri-
spevka, izvedenem v nedeljo dne 28. 3. 1999, ugotovljen
naslednji izid glasovanja:

– v volilni imenik je bilo vpisanih 227 ali 100% volilcev

– referenduma se je udeležilo 109 ali 48,01% volilcev

– ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 71 ali 31,28%
volilcev

– PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 36 ali
15,85% volilcev

– neveljavnih glasovnic je bilo 2 ali 0,88% glasovnic.

2
Na podlagi glasovanja volilna komisija ugotavlja, da ni

bil izglasovan predlog za uvedbo krajevnega samoprispevka
na območju Krajevne skupnosti Bogojina za naselje Ivanci.

Št. 1-2/99
Ivanci, dne 28. marca 1999.

Predsednik
Volilne komisije

KS Bogojina
Katarina Raus l. r.

NOVO MESTO

1169. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
plana občine Novo mesto in osnutka
zazidalnega načrta Župnca 1

Na podlagi 10. in 37. člena statuta Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 6/96 in
68/96), 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih pose-
gov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in
Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97)
ter 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v pre-
hodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) je župan Mest-
ne občine Novo mesto dne 30. 3. 1999 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi

a) osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega plana občine Novo mesto

za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in

srednjeročnega družbenega plana občine Novo
mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za

območje Mestne občine Novo mesto
(programska zasnova za zazidalni načrt

Župnca1)
b) osnutka zazidalnega načrta Župnca1

1. člen
Javno se razgrneta osnutek sprememb in dopolnitev

prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Novo me-
sto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročne-
ga družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta
1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto
– v nadaljevanju; spremembe in dopolnitve prostorskih se-
stavin planskih aktov Mestne občine Novo mesto (PZ za ZN
Župnca1) ter osnutek zazidalnega načrta Župnca1.

2. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin plan-

skih aktov Mestne občine Novo mesto, ki se razgrinjajo, se
nanašajo na programsko zasnovo za ZN Župnca1 v smislu
opredelitve nove namembnosti zemljišč v območju urejanja
in sicer v tekstualnem in grafičnem delu prostorskih sestavin
planskih aktov Mestne občine. Osnutek ZN Župnca1 pa na
novo določa merila in pogoje nove urbanizacije v obravnava-
nem območju.

3. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin

dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od leta
1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana
občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990
za območje Mestne občine Novo mesto ter osnutek zazidal-
nega načrta Župnca1 bosta javno razgrnjena v prostorih
Mestne občine Novo mesto, Novi trg 6, III. nadstropje (og-
led je možen vsak delovni dan od 7. do 15. ure, ob sredah
od 7. do 17. ure, v četrtek in petek pa od 7. do 14. ure, vpis
mnenj, predlogov in pripomb v knjigo mnenj), ter v prostorih
Krajevne skupnosti Bučna vas, trideset dni od objave tega
sklepa v Uradnem listu RS. V času javne razgrnitve bo orga-
nizirana tudi javna obravnava v Krajevni skupnosti Bučna
vas. Obvestilo o času in kraju javne obravnave bo naknadno
objavljeno v Dolenjskem listu.

4. člen
Občani, organi, organizacije, podjetja in društva lahko

v času trajanja javne razgrnitve podajo svoje pisne pripom-
be, mnenja in predloge na kraju javne razgrnitve ali pa jih
pošljejo na naslov Mestne občine Novo mesto, Sekretariat
za varstvo okolja in urejanje prostora, Zavod za družbeno
planiranje in urbanistično načrtovanje Mestne občine Novo
mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.

Št. 352-01-2/97-19
Novo mesto, dne 31. marca 1999.

Župan
Mestne občine

Novo mesto
Anton Starc l. r.
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OPLOTNICA

1170. Sklep o novi vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 19. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 29/96) in 6. člena
statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95)
in statutarnega sklepa Občine Oplotnica (Uradni list RS, št.
12/99), je Občinski svet občine Oplotnica na 3. redni seji
dne 30. 3. 1999 sprejel

S K L E P
o novi vrednosti točke za odmero nadomestila za

uporabo stavbnega zemljišča

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča na območju Občine Oplotnica znaša
0,27 SIT/m2.

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

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januar-
ja 1999.

Št. 3.9.1./99
Oplotnica, dne 30. marca 1999.

Župan
Občine Oplotnica

Vladimir Globovnik l. r.

1171. Sklep o določitvi športnih objektov občinskega
pomena na področju športa v Občini Oplotnica

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93) in 64. člena zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98) in 6. člena statuta Občine Slo-
venska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95) ter statutarnega
sklepa Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 12/99) je Ob-
činski svet Občine Oplotnica na 3. redni seji dne 30. 3.
1999 sprejel

S K L E P
o določitvi športnih objektov občinskega

pomena na področju športa v Občini Oplotnica

1
S tem sklepom se določijo naslednji športni objekti

občinskega pomena v Občini Oplotnica, ki so namenjeni
uresničevanju javnega interesa na področju športa:

– telovadnica z dvoriščem (parc. št. 2502/2 k.o. Op-
lotnica, vl. št. 393)

– objekt (parc. št. 665 k.o. Oplotnica, vl. št. 393)
– funkcionalno zemljišče k objektu in pomožno šport-

no igrišče (parc. št. 2506/2, 2506/3 k.o. Oplotnica, vl. št.
393),

– stavbišče in funkcionalno zemljišče objekta (parc. št.
96, 2430, 2431 k.o. Oplotnica, vl. št. 711)

– športno igrišče pri OŠ Prihova (parc. št. 260/6 k.o.
Zg. Grušovje).

2
Nepremičnine se bodo kot lastnina Občine Oplotnica

vknjižile v zemljiško knjigo Okrajnega sodišča Slovenska
Bistrica na predlog Občine Oplotnica, v roku, navedenem v
64. členu zakona o športu.

3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 3.10.1./99
Oplotnica, dne 30. marca 1999.

Župan
Občine Oplotnica

Vladimir Globovnik l. r.

1172. Sklep o financiranju političnih strank

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Urad-
ni list RS, št. 62/94) in zakona o lokalnih volitvah je Občin-
ski svet občine Oplotnica na 3. redni seji dne 30. 3. 1999
sprejel

S K L E P

I
Političnim strankam, katerih listam so pripadli mandati

za člane občinskega sveta, pripadajo denarna sredstva iz
proračuna Občine Oplotnica v višini 30 SIT mesečno za
vsak dobljeni glas na volitvah za člane občinskega sveta.

II
Politični stranki, oziroma predlagatelju kandidature za

župana občine, kateri je bil na volitvah za župana izvoljen,
pripadajo denarna sredstva iz proračuna Občine Oplotnica v
višini 30 SIT mesečno za vsak dobljeni glas na volitvah za
župana občine.

III
Sredstva se upravičencem nakazujejo mesečno na nji-

hove žiro račune.

IV
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1999.

Št. 3.14.1./99
Oplotnica, dne 30. marca 1999.

Župan
Občine Oplotnica

Vladimir Globovnik l. r.
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PIVKA

1173. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča

Na podlagi 58. in 61. člena zakona o stavbnih zem-
ljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89) v zvezi
s 56. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS,
št. 44/97), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list
SRS, št. 25/83, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91,
13/93 in 66/93) ter 19. člena statuta Občine Pivka (Uradni
list RS, št. 44/95, 27/96 in 78/98) je Občinski svet občine
Pivka na 3. redni seji dne 11. 3. 1999 sprejel

O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

l. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
V Občini Pivka se za uporabo stavbnega zemljišča na

območjih, ki jih določa ta odlok, plačuje nadomestilo za
uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: nado-
mestilo).

ll. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA

2. člen
Za določitev višine nadomestila se upoštevajo nasled-

nja merila:
1. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in

drugimi objekti in napravami;
2. lega in namembnost stavbnega zemljišča;
3. smotrna uporaba stavbnega zemljišča.

3. člen
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in

drugimi objekti in napravami individualne in kolektivne rabe
in dejanske možnosti priključka na te objekte in naprave se
ovrednoti glede na prisotno število naprav v naselju.

Območja iz 6. člena tega odloka imajo popolno komu-
nalno opremljenost, če je v naselju:

– omrežje javnih cest
– kanalizacijsko omrežje
– javno vodovodno omrežje
– toplovodno omrežje (ali plinsko)
– električno omrežje
– telefonsko omrežje
– avtobusno postajališče.
Točkuje se dejansko število prisotnih komunalnih in

drugih objektov in naprav iz drugega odstavka tega člena, in
sicer po 20 točk za vsako.

Stavbna zemljišča z manj kot tremi komunalnimi objekti
in napravami se ne točkuje. Od teh stavbnih zemljišč se ne
plačuje nadomestilo.

4. člen
Glede na lego in namembnost se stavbno zemljišče

točkuje z naslednjim številom točk:

Vrsta dejavnosti Lega stavbnega zemljišča
1. obm. 2. obm. 3. obm. 4. obm. 5. obm.

1. Stanovanja, samski
in dijaški domovi 400 300 250 200 150
2. Počitniški objekti 500 300 300 300 300
3. Skupina družbenih in
sorodnih dejavnosti:
1. skupina 150 50 20 – –
2. skupina 400 300 200 100 50
4. Gospodarske dejavnosti:
1. skupina 1000 600 400 200 100
2. skupina  150 150 100 100 100
3. skupina 1000 200 150  80  50
4. skupina  300 250 200 100  50

Skupina družbenih in sorodnih dejavnosti zajema:
1. skupina: dejavnosti, ki so pretežno financirane iz

občinskega proračuna;
2. skupina: vse ostale družbene in sorodne dejavnosti.
Gospodarske dejavnosti zajemajo:
1. skupina: skladišča (razen priročnih skladišč), meha-

nične delavnice, kamnoseštvo, kmetijska proizvodnja in far-
me, kovinske-predelovalna in sorodne dejavnosti, proizvod-
ne dejavnosti, mizarstvo, vulkanizerstvo;

2. skupina: trgovine na drobno, restavracije, storitvene
dejavnosti, čevljarstvo, krojaštvo, pletiljstvo, optika, domača
in umetna obrt, graverstvo, steklarstvo, popravilo, montaža
in izdelava sobnega pohištva, RTV mehanika;

3. skupina: površine zemljišč, ki so namenjene poslov-
ni dejavnosti kot: nepokrita skladišča, interna parkirišča in
dvorišča, delavnice na prostem, kampi in športno rekreacij-
ski tereni v sklopu turističnih objektov, deponije idr.;

4. skupina: ostale dejavnosti.

5. člen
Smotrna uporaba stavbnega zemljišča se točkuje gle-

de na tip (vrsto) objektov in se točkuje z naslednjim številom
točk:

Vrsta objekta Lega stavbnega zemljišča
1. obm. 2. obm. 3. obm. 4. obm. 5. obm.

1. Enodružinske prosto-
stoječe stan. hiše 300 150 120 100 100
2. Enodružinske, vrstne
stan. hiše 250 120 100 80 80
3. Več stanov. hiše do
20 stan. enot 200 100 60 60 60
4. Več stanov. stavbe
nad 20 stan. enot in
objekti družb. dejavn. 150 80 60 – –
5. Gospodarski objekti
hale, farme do 200 m2

tlorisne površine 1000 200 100 40 20
6. Poslovni objekti
z od 200 m2

tlorisne površine 100 80 40 20 10
7. Gospodarski objekti
hale, farme z nad 200 m2

površine 1500 500 200 80 30
8. Poslovni objekti
z nad 200 m2

tlorisne površine 200 100 50 20 10
9. Objekti iz 3. skupine
gospodar. dejavnosti
do 200 m2 200 150 100 50 10
10. Objekti iz 3. skupine
gospodar. dejavnosti
nad 200 m2 1000 150 100 50 10
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III. OBMOČJA ZAJEMANJA NADOMESTILA

6. člen
Območje Občine Pivka se razdeli:
1. območje: Postojnska cesta in Kolodvorska cesta,
2. območje: Naselja mestnega značaja Pivka, izven 1.

in 3. območja,
3. območje: Del naselja mestnega značaja Pivka, ki

zajema ulice: Pod nasipom, Pot na Kal, del Kolodvorske
ceste od razcepa železniške proge Ljubljana–Reka in Ljub-
ljana–Trst v smeri proti Reki, Pod Primožem, del Radohov-
ske poti in Snežniške ceste od “Melesa” dalje v smeri proti
Zagorju. Ureditvenega območja primestnih naselij v okolici
Pivke: Petelinje,

4. območje: Ureditvena območja naselij: Dolnja Koša-
na, Drskovče, Gornja Košana, Kal, Klenik, Neverke, Nada-
nje selo, Narin, Nova Sušica, Parje, Selce, Šmihel, Trnje,
Zagorje,

5. območje: Ureditvena območja ostalih naselij: Gra-
dec, Jurišče, Mala Pristava, Palčje, Slovenska vas, Stara
Sušica, Velika Pristava.

7. člen
Meje območij naselij iz 6. člena so zarisane v kartograf-

skem delu veljavnih prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega družbenega plana Občine Pivka za obdob-
je1986-2000, ki so sestavni del tega odloka in so na vpo-
gled na Občini Pivka.

IV. OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA

8. člen
Poleg primerov, navedenih v prvem in drugem odstav-

ku 59. člena zakona o stavbnih zemljiščih so zavezanci
lahko oproščeni plačevanja nadomestila v naslednjih prime-
rih:

– če zavezanec prejema stalno socialno pomoč – za-
vezanec mora predložiti pisno mnenje Centra za socialno
delo,

– zaradi elementarnih nesreč (poplava, potres, požar),
dokler se te posledice ne odpravijo.

Zahtevek za oprostitev plačila nadomestila mora zave-
zanec osebno vložiti pri pristojnem davčnem uradu. O opro-
stitvi plačila nadomestila odloča, na podlagi zahteve zave-
zanca in na podlagi predhodnega mnenja občinske uprave,
župan Občine Pivka.

Nadomestilo se ne plačuje za objekte in zemljišča v
lasti Občine Pivka, ki so namenjeni za opravljanje dejavnosti
občinske uprave.

V. DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA

9. člen
Seštevek točk po merilih 2., 3., 4. in 5. člena tega

odloka pomnožen z osnovo, ki jo predstavlja stanovanjska
ali poslovna površina zavezančevega objekta, oziroma s po-
vršino zavezančevega nezazidanega stavbnega zemljišča in
vrednostjo točke za izračun nadomestila, predstavlja me-
sečno višino nadomestila.

Pri obračunu nadomestila za nezazidano stavbno zem-
ljišče iz prvega odstavka 60. člena zakona o stavbnih zem-
ljiščih se upošteva polovična vrednost točke.

Pri obračunu nadomestila za nad 6 mesecev prazne ali
nezasedene objekte oziroma posamezne prostore se upo-
števa dvakratna vrednost točke.

Nadomestilo po tretjem odstavku tega člena se ne
plačuje med potekom zapuščinskega postopka.

10. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča na območju Občine Pivka za koledar-
sko leto določi s sklepom Občinski svet občine Pivka na
predlog župana.

11. člen
Zavezanci za plačilo nadomestila so skladno z zako-

nom o stavbnih zemljiščih neposredni uporabniki zemljišča
oziroma stavbe ali dela stavbe (lastniki ali najemniki stanova-
nja oziroma poslovnega prostora).

12. člen
Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu pristoj-

ni davčni organ.
Za vse postopke v zvezi z odmero, evidentiranjem pla-

čil, izterjavo, odpisom zaradi neizterljivosti, zastaranja in pla-
čil obresti v zvezi z nadomestilom se uporabljajo določbe
zakona o davčnem postopku.

13. člen
Za izračun nadomestila se uporabljajo podatki, ki jih

občinski upravi sporoči zavezanec, ki je dolžan sam ali na
poziv občinske uprave Občine Pivka, v roku 8 dni posredo-
vati točne podatke, ki omogočajo odmero nadomestila ter
podatki iz uradnih evidenc. V istem roku je zavezanec dol-
žan posredovati vse spremembe, ki vplivajo na odmero na-
domestila. Če nastane sprememba za plačilo nadomestila
med letom, se le-ta upošteva od prvega dne v naslednjem
mesecu, v katerem je bila sprememba sporočena.

Zavezancem za plačilo, ki podatkov občinski upravi ne
sporočijo se odmeri nadomestilo od 200 m2 za stanovanja v
individualnih stanovanjskih hišah, od 100 m2 za stanovanja v
tri ali več stanovanjskih hišah, od 80 m2 za počitniško dejav-
nost in od 500 m2 za poslovno dejavnost.

VI. KAZENSKA DOLOČBA

14. člen
Z denarno kaznijo 200.000 SIT se kaznuje pravna

oseba ali samostojni posameznik, ki stori prekršek v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:

1. ne prijavi Občinski upravi občine Pivka nastanek
obveznosti plačila nadomestila po tem odloku ali vseh spre-
memb, ki vplivajo na odmero nadomestila in sicer v osmih
dneh po nastanku obveznosti, oziroma po nastali spremem-
bi (13. člen odloka),

2. na poziv Občinske uprave občine Pivka v roku osem
dni od prejema poziva ne posreduje točnih podatkov, ki
omogočajo odmero nadomestila (13. člen odloka).

Z denarno kaznijo 100.000 SIT se kaznuje tudi odgo-
vorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz 1. in 2. točke
prvega odstavka tega člena.

Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje fizična ose-
ba, ki stori prekršek iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega
člena.

VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

15. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka na območju Občine

Pivka preneha veljati odlok o nadomestilu za uporabo stavb-
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nega zemljišča na območju Občine Postojna (Uradni list RS,
št. 1/92) ter odlok o spremembah odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 8/93).

16. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Župan
Občine Pivka

Robert Smrdelj, inž. l. r.

POSTOJNA

1174. Sklep o spremembi sklepa o začasnem
financiranju proračuna Občine Postojna v letu
1999

Na podlagi 16. člena statuta Občine Postojna (Uradni
list RS, št. 1/96 in 68/97) ter 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 ter odločbe US, št. 6/94,
45/94, 20/95, 9/96, 44/96, 63/95 – obvezna razlaga) je
Občinski svet občine Postojna na 5. seji dne 31. 3. 1999
sprejel

S K L E P
o spremembi sklepa o začasnem financiranju

proračuna Občine Postojna v letu 1999

V 5. členu sklepa o začasnem financiranju proračuna
Občine Postojna v letu 1999 (Uradni list RS, št. 1/99) se
beseda “marca” nadomesti z besedo: “maja”.

Št. 032-01-1/99
Postojna, dne 31. marca 1999.

Župan
Občine Postojna

Josip Bajc, jur. l. r.

RAVNE NA KOROŠKEM

1175. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Raven na Koroškem

Na podlagi 35. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 –
odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95
– obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba
US, 26/97, 70/97, 10/98), je Občinski svet občine Ravne
na Koroškem na 3. seji dne 19. 2. 1999 sprejel naslednji

S K L E P

1
Mesečna vrednost točke za izračun nadomestila za

uporabo stavbnega zemljišča na območju Raven na Ko-
roškem v letu 1999 znaša 0,052 SIT.

2
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS, uporablja pa se od 1. januarja 1999.

Št. 423-04-2/98-32
Ravne na Koroškem, dne 19. februarja 1999.

Županja
Občine Ravne na Koroškem

Ivana Klančnik l. r.

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

1176. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 1998

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95 in 74/98), 13.
člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94)
in 19. člena statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni
list RS, št. 37/95) je Občinski svet občine Sveti Jurij ob
Ščavnici na 3. redni seji dne 25. 3. 1999 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Sveti

Jurij ob Ščavnici za leto 1998

1. člen
Sprejeme se zaključni račun proračuna Občine Sv.

Jurij ob Ščavnici za leto 1998.

2. člen
Doseženi prihodki in odhodki proračuna občine po

zaključnem računu za leto 1998 znašajo:

– prihodki 206,662.395,74 SIT

– odhodki 206,636.170,94 SIT

– presežek prihodkov nad odhodki 26.141,80 SIT

3. člen
Pregled prihodkov proračuna in njihova razporeditev je

zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del
proračuna.

4. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, naveden v 2. členu

se prenaša v naslednje leto.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 40300/0042/99
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 25. marca 1999.

Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Slavko Mihalič l. r.
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1177. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 1998

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 19. člena
statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št.
37/95) je Občinski svet občine Sveti Jurij ob Ščavnici na
seji dne 7. 12. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Sveti

Jurij ob Ščavnici za leto 1998

1. člen
Spremeni se 3. člen odloka o proračunu Občine Sveti

Jurij ob Ščavnici za leto 1998 (Uradni list RS, št. 34/98),
tako da se glasi:

Proračunski prihodki za leto 1998 se določijo v višini
222,518.650 SIT in se razporedijo za:

– tekoče obveznosti 130,667.896 SIT
– investicijske obveznosti 91,850.754 SIT

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 403-0043/99
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 7. decembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Franc Lančič l. r.

1178. Odlok o delovanju komisij in odborov v Občini
Sveti Jurij ob Ščavnici

Na podlagi 28. in drugega odstavka 67. člena zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), ter v skladu
s 19., 29. in 30. členom statuta Občine Sveti Jurij ob
Ščavnici (Uradni list RS, št. 37/95) je Občinski svet občine
Sveti Jurij ob Ščavnici na 25. seji dne 25. 3. 1999 sprejel

O D L O K
o delovanju komisij in odborov v Občini Sveti

Jurij ob Ščavnici

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom je določen način delovanja komisij in

odborov Občinskega sveta v občini Sveti Jurij ob Ščavnici (v
nadaljevanju: komisije v ustrezni sklanjatvi).

2. člen
Komisije opravljajo svoje naloge, v skladu z zakonom o

lokalni samoupravi, s statutom občine in poslovnikom občin-
skega sveta, pošteno, strokovno in nepristransko.

3. člen
Komisije kot organi občine, delujejo v okviru svojih

pristojnosti, samostojno.

II. VODENJE KOMISIJE

4. člen
Posamezne komisije zastopa in predstavlja predsed-

nik, ki ga izmed članov, ki jih imenuje svet občine, z večino
vseh izvolijo člani posameznih komisij. Evidentiranje poteka
tako, da lahko poda predlog za predsednika vsak izmed
članov odbora, predlagatelj pa je lahko tudi komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

5. člen
Naloga predsednika je, da:
– vodi in organizira delo,
– sklicuje in vodi seje,
– podpisuje sklepe, zapisnike in druge akte,
– skrbi za izvajanje sklepov,
– pripravi načrt dela in predlog potrebnih sredstev,
– sodeluje z občinskim svetom, županom, delovnimi

telesi sveta in občinsko upravo,
– po potrebi sodeluje na sejah občinskega sveta.

III. NAČIN DELA KOMISIJ

6. člen
(1) Delo in seje vodi predsednik, oziroma v njegovi

odsotnosti pooblaščen član.
(2) Predlog dnevnega reda seje določi predsednik,

predloge za uvrstitev zadeve na dnevni red pa lahko podajo
vsi člani komisije. Predsednik je dolžan uvrstiti na dnevni red
zadevo, ki jo je s sklepom predlagal občinski svet, ali župan.

7. člen
(1) Predsednik pošlje vabilo za sejo vsem članom ko-

misije praviloma sedem dni pred datumom seje. Ob soglasju
vseh članov in v nujnih primerih, ki jih določi predsednik, je
lahko ta rok tudi krajši. Vabilu je potrebno obvezno priložiti
gradivo, ki je potrebno za obravnavo.

(2) Predsednik lahko povabi na sejo, strokovne delav-
ce občinske uprave ter predstavnike obravnavanih institucij.

8. člen
(1) O seji komisij in odborov se piše zapisnik, ki ga piše

zapisnikar (izvoljen izmed članov komisije) in vodi evidenca
prisotnosti.

(2) Zapisnik obvezno vsebuje:
– zaporedno številko seje, kraj, datum, uro pričetka in

trajanje seje,
– navedbo prisotnih članov, odsotnih članov z razlo-

gom za odsotnost, ter navedbo ostalih prisotnih na seji,
– sprejet dnevni red,
– poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje in potrdi-

tev zapisnika,
– potek seje z navedbo poročevalcev in krajšim pov-

zetkom razprave,
– sprejete sklepe,
– morebitna ločena mnenja članov odbora,
– izjave, za katere so navzoči izrecno zahtevali, da se

vnesejo v zapisnik.
(3) Zapisnik podpišeta predsednik in zapisnikar.
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9. člen
(1) Po opravljeni razpravi o posamezni točki dnevnega

reda, predsednik oblikuje predlog sklepa in ga da na glaso-
vanje.

(2) Komisija veljavno sklepa, če je na seji prisotna,
oziroma je bila s predlogom seznanjena večina članov komi-
sije. Odločitev je sprejeta, če zanj glasuje večina članov
komisije.

(3) Glasovanje na sejah je praviloma javno, z dviganjem
rok. Na zahtevo večine članov komisije je lahko glasovanje
tudi tajno.

IV. KONČNE DOLOČBE

10. člen
(1) Zapisniki in ostala gradiva za seje se hranijo v občin-

ski upravi.
(2) Po preteku enega mandatnega obdobja se gradivo

arhivira. Zapisniki in sklepi se hranijo trajno, ostalo gradivo
pa 5 let.

11. člen
(1) Vsa strokovna opravila za potrebe komisij opravljajo

delavci občinske uprave, administrativna dela opravlja zapi-
snikar.

(2) Vse stroške v zvezi z delovanjem komisij nosi Obči-
na Sveti Jurij ob Ščavnici (fotokopiranje, potrošni material,
poštnina…).

12. člen
Komisija sprejme v začetku vsakega koledarskega leta

načrt dela za tekoče leto.

13. člen
Komisija je dolžna poročati občinskemu svetu o svo-

jem delu na zahtevo občinskega sveta oziroma najmanj en-
krat letno ter pripraviti končno poročilo na koncu mandata.

14. člen
(1) Posamezne komisije razen nadzornega odbora lah-

ko sprejmejo poslovnik o delu komisije, ki ne sme biti v
nasprotju s tem odlokom veljati pa prične z dnem, ko da k
njemu soglasje občinski svet.

(2) Nadzorni odbor mora imeti sprejet poslovnik, ki se
objavi v Uradnem listu RS.

(3) Spremembe poslovnika sprejme odbor po enakem
postopku, kot velja za njegov sprejem.

(4) Ta odlok se smiselno uporablja za delovanje občin-
skega štaba civilne zaščite.

15. člen
Za vprašanja, ki niso opredeljena s tem odlokom, se

smiselno uporabljajo določila statuta ali poslovnika o delu
občinskega sveta.

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

nem listu RS.

Št. 06103/0001/99
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 25. marca 1999.

Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Slavko Mihalič l. r.

1179. Odlok o dimnikarski službi na območju Občine
Sveti Jurij ob Ščavnici

Na podlagi 32. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 29. člena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in
14/95), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 32/93) ter v skladu s 19. členom statuta Občine Sveti
Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 37/95) je Občinski svet
občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 3 redni seji dne 25. 3.
1999 sprejel

O D L O K
o dimnikarski službi na območju Občine Sveti

Jurij ob Ščavnici

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom določa Občina Sveti Jurij ob Ščavnici (v

nadaljevanju: koncedent) pogoje za podelitev koncesije in
opravljanje obvezne gospodarske javne službe pregledova-
nja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov
in zračnikov zaradi varstva zraka – v nadaljevanju: dimnikar-
ska služba.

2. člen
Uporabniki gospodarske javne službe iz tega odloka so

pravne in fizične osebe, ki imajo ali uporabljajo kurilne na-
prave, dimne vode in zračnike pri svojem delu in življenju.

II. PREDMET GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

3. člen
Gospodarska javna služba, ki je predmet tega odloka,

zajema pregledovanje nadzorovanje in čiščenje naslednjih
vrst naprav:

– male in srednje kurilne naprave na vse vrste goriv,
kot jih določa uredba o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav
(Uradni list RS, št. 73/94),

– pomožne naprave, ki so povezane z obratovanjem
kurilnih naprav kot so: naprave za pripravo goriva, naprave
za čiščenje odpadnih plinov, naprave za odvod ostankov
zgorevanja (pepela in ostankov goriva) iz kurilne naprave ali
iz prostora s kurilno napravo na deponijo;

– naprave za prezračevanje prostorov, v katerih so ku-
rilne naprave in naprave za dovod zgorevalnega zraka v
prostor s kurilno napravo ter naprave za prezračevanje vseh
drugih prostorov, ki poteka na podlagi naravnega obtoka
zraka.

4. člen
(1) Izvajalec dimnikarske službe (v nadaljevanju: kon-

cesionar) opravlja na vseh napravah, definiranih v predhod-
nem členu tega odloka:

– preglede (prve, občasne in letne) in izdela strokovna
mnenja o skladnosti izvedbe s projektom in predpisi naprav;

– požarne preventivne preglede na dimovodnih, pre-
zračevalnih ter kurilnih napravah v kurilni in nekurilni sezoni
(kurilna sezona se šteje vsako leto od 1. 1.  do 31. 5.  in od
1. 10. do 31. 12.);

– izredne strokovne preglede in meritve vseh naprav
na podlagi zahtev pristojnega inšpektorja;
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– vodi evidence (kataster) kurilnih, dimovodnih in pre-
zračevalnih naprav, njihovi lokaciji in lastniku in uporabniku,
njihovi velikosti itd., kot to določajo veljavni predpisi oziroma
navodila pristojnega ministra;

– vodi evidence o vseh izvedenih in neizvedenih dimni-
karskih storitvah in druge evidence, če to zahteva konce-
dent in se za to posebej dogovorita.

– meritve (prve, občasne in letne) emisij snovi v zrak in
določa toplotne izgube z dimnimi plini;

– vodenje evidenc (kataster) virov onesnaževanja zraka;
– izdajanje soglasij k uporabi novih in rekonstrukciji

obstoječih kurilnih naprav;
– čiščenje in antikorozijsko zaščito na kurilnih napra-

vah in izžiganje katranskih oblog v odvodniku odpadnih pli-
nov in veznih elementih v soglasju z uporabnikom;

– ostale dejavnosti, ki jih določajo predpisi o izvajanju
dimnikarske službe.

(2) Kataster ter ostale evidence, ki jih je v skladu z
zakonom, tem odlokom in koncesijsko pogodbo dolžan vo-
diti koncesionar za izvajanje javne službe so last koncedenta
in jih je koncesionar po prenehanju koncesijskega razmerja
dolžan predati lastniku.

III. OBMOČJE IZVAJANJA

5. člen
Dejavnost gospodarske javne službe, ki je predmet

podelitve koncesije po tem odloku se izvaja na celotnem
območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za katerega se po-
deli le ena koncesija.

IV. PRAVICE IN DOLŽNOSTI UPORABNIKOV

6. člen
Pravice uporabnikov so:
– kadarkoli zahtevati katerokoli dimnikarsko storitev, ki

je predmet javne službe,
– zahtevati in dobiti možnost vpogleda v kataster na-

prav in ostalih evidenc, ki se nanašajo nanj,
– biti pravočasno obveščen o času izvajanja dimnikar-

ske storitve,
– pravico dobiti kakovostno dimnikarsko storitev,
– pravico do pritožbe na kakovost storitev,
– in ostale pravice definirane s tem odlokom in državni-

mi predpisi.

7. člen
Uporabniki morajo koncesionarju po tem odloku omo-

gočiti izvajanje pregledov, nadzorovanja in čiščenja njihovih
kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva
zraka. Uporaba izvajanja pregledov nadzorovanja in čiščenja
kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva
zraka je za uporabnike obvezna.

8. člen
(1) Uporabniki imajo v zvezi z izvajanjem dimnikarske

službe naslednje obveznosti, in sicer morajo:
– prijaviti svoje naprave pooblaščeni dimnikarski službi

in nuditi koncesionarju potrebne podatke za vodenje kata-
stra naprav in drugih evidenc v zvezi z izvajanjem dimnikar-
ske službe,

– omogočiti izvajalcu dimnikarske službe neovirano iz-
vajanje dimnikarskih storitev,

– za nove in rekonstruirane naprave naročiti pri konce-
sionarju izdelavo strokovnega mnenja, takoimenovanega pr-
vega pregleda in prve meritve o primernosti le-teh,

– pripraviti izvajalcu dimnikarske službe ob neposred-
nem izvajanju storitev neoviran dostop do vseh naprav, ozi-
roma neoviran vstop v vse prostore, v katerih so ali pa
potekajo naprave iz 3. člena tega odloka, ki spadajo pod
dimnikarsko službo, omogočiti mora tudi vpogled v načrt
naprav in zgradbe, če je to potrebno,

– sporočiti koncesionarju vsako spremembo na napra-
vah, uporabi vrste goriva, časa obratovanja, ki ima za posle-
dico spremembo v emisiji snovi v zrak in vrste ter števila
dimnikarskih storitev,

– redno plačevati dimnikarske storitve,
– skrbeti za to, da so njegove naprave pregledane,

očiščene in v dobrem stanju,
– v primeru pritožbe na kakovost storitve, je dolžan o

tem najprej obvestiti koncesionarja, šele nato koncedenta in
pristojno inšpekcijsko službo.

(2) Če uporabnik ne izpolnjuje navedenih pogojev, je
izvajalec dimnikarske službe dolžan to takoj sporočiti konce-
dentu in pristojnemu inšpektoratu.

V. PODELITEV IN POGOJI ZA PODELITEV KONCESIJE

9. člen
(1) Koncedent pridobiva koncesionarje na podlagi jav-

nega razpisa.
(2) Koncesionar mora za opravljanje dejavnosti dimni-

karske službe iz 1. člena tega odloka izpolnjevati naslednje
pogoje:

– da je registriran za opravljanje dimnikarske dejavno-
sti ali da izpolnjuje pogoje za pridobitev obrtnega dovoljenja,

– da predloži ustanovitveni akt,
– da ni v postopku stečaja oziroma likvidacije,
– da ima zaposlenih zadostno število delavcev ustrez-

ne izobrazbe za opravljanje strokovnih pregledov, meritve
emisij, nadzor obratovanja naprav in čiščenja za razpisano
dejavnost,

– da razpolaga z zadostnim obsegom potrebnih delov-
nih sredstev in priprav,

– da ima najmanj tri leta praktičnih delovnih izkušenj v
dejavnosti,

– da predloži reference o dosedanjem delu, iz katerih
bo razvidna primernost za podelitev koncesije,

– da se izkaže v finančnem stanju,
– da predloži program izvajanja dejavnosti dimnikarske

službe za čas podelitve koncesije, ki ga ponudnik ponudi v
ponudbeni dokumentaciji,

– da izpolnjuje dodatne pogoje iz javnega razpisa zah-
tevane v razpisni dokumentaciji.

VI. OBVEZNOSTI KONCESIONARJA

10. člen
Kot izključni izvajalec dimnikarske službe na področju

za katerega je izbran, opravlja storitve pod naslednjimi po-
goji da:

– opravlja storitve dimnikarske službe v svojem imenu
in za svoj račun,

– prodaja svoje storitve v skladu s ceno h kateri je dal
soglasje Občinski svet občine Sveti Jurij ob Ščavnici,

– skrbi za strokovne kadre in tehnična sredstva,
– pri vseh rizičnih posegih na dimovodnih napravah

(izžiganje katranskih oblog ipd.) obvesti občinski gasilski
center zaradi pripravljenosti,
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– na zahtevo koncedenta ali pristojnih inšpektoratov
omogoči strokovni in finančni nadzor ter nadzor nad zakoni-
tostjo dela,

– dosledno upošteva tehnične, stroškovne, organiza-
cijske, vzdrževalne in druge standarde ter normative za
opravljanje storitev dimnikarske službe,

– spoštuje zahteve definirane s tem odlokom in konce-
sijsko pogodbo,

– na vsakokratno zahtevo uporabnika opravi storitev
koncesionirane gospodarske javne službe v najkrajšem mož-
nem času,

– občini predloži letno poročilo o poslovanju.

VII. VIŠJA SILA

11. člen
(1) Koncesionar je dolžan opravljati storitve dimnikar-

ske službe v okviru objektivnih možnosti tudi ob nepredvidlji-
vih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.

(2) Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi
višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha samo na pod-
lagi sporazuma med koncedentom in koncesionarjem.

VIII. ZAČETEK IN TRAJANJE KONCESIJE

12. člen
(1) Koncesija prične veljati z dnem podpisa koncesij-

ske pogodbe ter je podeljena za obdobje najmanj petih let.
(2) Koncesionar je dolžan pričeti opravljati storitve dim-

nikarske službe v roku 30 dni po podpisu koncesijske po-
godbe.

(3) Koncesionar je dolžan pred pričetkom izvajanja kon-
cesionirane javne službe obvestiti uporabnike o pogojih upo-
rabe storitev, rokih in načinih čiščenja oziroma pregledova-
nja, določenimi z zakonom, pravilnikom, tem odlokom in
koncesijsko pogodbo.

(4) Pred opravljanjem storitev je potrebno obvestiti po-
sameznega uporabnika vsaj tri dni pred pričetkom del. Ob-
vestilo je lahko poslano pisno ali podano osebno, v večsta-
novanjskih stavbah z obvestilom na oglasni deski.

IX. VIRI FINANCIRANJA DIMNIKARSKE SLUŽBE

13. člen
(1) Dimnikarska služba se financira iz cene storitev, ki

jo koncesionar zaračunava uporabniku v svojem imenu in za
svoj račun.

(2) Za izvajanje dimnikarske službe pridobiva koncesio-
nar finančna sredstva iz cene za opravljeno storitev dimni-
karske službe, ki jo zaračunava neposredno uporabnikom
dimnikarske službe.

(3) Kolikor zaradi nihanja kupne moči denarja nastopijo
cenovne spremembe nad 5% ali zakonskih zahtev se te na
podlagi pisne vloge koncesionarja lahko prilagodijo. Odloči-
tev o novih cenah in časovni točki novega obračunavanja s
sklepom določi Občinski svet občine Sveti Jurij ob Ščavnici.

X. PLAČILO ZA KONCESIJO

14. člen
(1) Koncesionar je dolžan za vsako leto trajanja konce-

sije do konca marca tekočega leta plačati koncedentu plači-
lo za koncesijo (v odstotkih od plačane realizacije) v višini, ki

je bila podana v ponudbi in je navedena v koncesijski po-
godbi.

(2) Sredstva iz prejšnjega odstavka so prihodek prora-
čuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici in se uporabijo za razvoj
lokalnih javnih služb.

XI. POSTOPEK JAVNEGA RAZPISA

15. člen
Javni razpis za pridobitev koncesionarja objavi občinski

upravni organ Občine Sveti Jurij ob Ščavnici v Uradnem listu
Republike Slovenije. Za razpis se smiselno uporabljajo do-
ločbe zakona o javnih naročilih.

16. člen
(1) Javni razpis traja od dneva objave do poteka razpi-

sanega roka, ki ni krajši od 30 dni.
(2) Razpis je neuspešen:
– če do poteka razpisanega roka ni predložena nobe-

na veljavna prijava.
Ponudba na razpis je neveljavna:
– če ni prispela v razpisanem roku;
– če ni pravilno opremljena.
– če v razpisu posamezen zahtevan pogoj ni vsebovan

v nobeni od pravočasno prispelih prijav.
(3) Če javni razpis ni uspel se ponovi.
(4) V roku enega meseca po zaključenem javnem razpi-

su tajnik občine na predlog komisije za izbiro koncesionarja
in na podlagi soglasja občinskega sveta odloči o izbiri kon-
cesionarja.

(5) O izbiri koncesionarja na podlagi soglasja občin-
skega sveta odloči tajnik, kot predstavnik koncedenta z
upravno odločbo.

17. člen
(1) Postopek javnega razpisa za podelitev koncesije in

izbiro koncesionarja izvede komisija, ki jo na predlog župa-
na imenuje občinski svet.

(2) Komisijo sestavljajo:
– 1 član občinskega sveta
– 1 delavec občinske uprave
– 1 predstavnik struktur zaščite in reševanja.
(3) Naloga komisije je odpiranje in analiza prispelih

ponudb ter priprava predloga za izbor koncesionarja, ki ga
posreduje občinskemu svetu.

(4) Komisija se ob pripravi predloga za izbor koncesio-
narja posvetuje z Gospodarsko zbornico dimnikarjev Slove-
nije.

XII. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE

18. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja poob-

laščeni organ občinske uprave, kateremu mora koncesio-
nar, kadarkoli med delovnim časom, posredovati informaci-
jo o poslovanju in mu omogočiti vpogled v poslovne knjige in
evidence v zvezi z izvajanjem dimnikarske službe.

(2) Delavci občinske uprave, ki izvajajo nadzor iz prejš-
njega odstavka, so dolžni podatke o poslovanju obravnavati
kot poslovno tajnost.
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XIII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA

19. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem pre-

neha:

– s prenehanjem koncesijske pogodbe,

– z odkupom koncesije,

– z odvzemom koncesije,

– s prevzemom koncesionirane gospodarske javne
službe v režijo.

XIV. PRENEHANJE KONCESIJSKE POGODBE

20. člen
Koncesijska pogodba preneha po preteku časa, za

katerega je bila sklenjena, z odpovedjo, ali z razdrtjem v
skladu s pogoji določenimi v tem odloku in koncesijski po-
godbi.

XV. ODVZEM KONCESIJE

21. člen
(1) Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju:

– če ne začne z opravljanjem koncesije v roku določe-
nem v 12. členu tega odloka,

– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha
izvajati kot gospodarska javna služba ali kot koncesionirana
gospodarska javna služba.

(2) Pogoji odvzema koncesije se podrobneje določijo v
koncesijski pogodbi.

XVI. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJA

22. člen
Na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici je konce-

sionar izključni izvajalec dimnikarske službe z vsemi pravica-
mi in obveznostmi, ki izhajajo iz tega odloka, koncesijske
pogodbe s pravico zaračunavanja plačil za storitev dimnikar-
ske službe.

XVII. ODGOVORNOST ZA ŠKODO

23. člen
(1) Odgovornost za škodo, ki jo povzroči koncesionar

pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem dimnikarske službe upo-
rabnikom ali drugim pravnim in fizičnim osebam, se uporab-
ljajo veljavni zakonski predpisi.

(2) Koncesionar mora biti zavarovan proti odgovornosti
za škodo, ki jo je zakrivil pri opravljanju ali v zvezi z opravlja-
njem te gospodarske javne službe.

(3) Pogodba o zavarovanju za namen iz prejšnjega
odstavka tega člena mora imeti klavzulo, da je zavarovanje
sklenjeno v korist Občine Sveti Jurij ob Ščavnici kolikor
pride do prenehanja koncesije po krivdi koncesionarja. Za-
varovanje lahko koristi tudi Republika Slovenija, v primeru,
da mora sama zagotoviti izvajanje dimnikarske službe name-
sto Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.

XVIII. SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE

24. člen
(1) Z izbranim koncesionarjem sklene koncedent kon-

cesijsko pogodbo, s katero pogodbeni stranki uredita med-
sebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesionirane go-
spodarske javne službe.

(2) Za podpis koncesijske pogodbe se pooblasti župa-
na. Koncesijska pogodba je javna.

(3) Za vprašanja v zvezi s koncesijsko pogodbo se
uporabljajo določbe zakona.

XIX. KONČNI DOLOČBI

25. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se v Občini Sveti Jurij

ob Ščavnici prenehajo uporabljati akti, ki urejajo to področje
v Občini Gornja Radgona.

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

nem listu RS.

Št. 35300/0008/99
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 25. marca 1999.

Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Slavko Mihalič l. r.

1180. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) ter 19. člena
statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št.
37/95) je Občinski svet občine Sveti Jurij ob Ščavnici na
3. redni seji dne 25. 3. 1999 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

I
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za zem-

ljišče, parc. št 1446/1 K.o. Grabonoš, vpisana pod št.
ZKV: VZ03 v izmeri 145 m2.

II
Nepremičnina iz prve točke tega sklepa preneha imeti

status javnega dobra in postane last Občine Sveti Jurij ob
Ščavnici.

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

nem listu RS.

Št. 46600/0001/99
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 25. marca 1999.

Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Slavko Mihalič l. r.
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TIŠINA

1181. Odlok o organizaciji in delovnem področju
občinske uprave Občine Tišina

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
10/97, 10/98 in 74/98), 16. člena statuta Občine Tišina
in v skladu z uredbo o skupnih osnovah in kriterijih za notra-
njo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v organih
državne uprave (Uradni list RS, št. 24/98, 56/98) je Občin-
ski svet občine Tišina, na 4. redni seji 19. 3. 1999, na
predlog župana sprejel

O D L O K
o organizaciji in delovnem področju občinske

uprave Občine Tišina

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ustanovi občinska uprava, določi

organizacija in delovno področje ter urejajo druga vprašanja
v zvezi z delovanjem občinske uprave Občine Tišina.

2. člen
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge

naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih po-
dročjih, ki so določeni s tem odlokom.

3. člen
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z

občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil,
državnimi organi, zavodi, podjetji, družbami in drugimi orga-
nizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in
obvestil ter preko skupnih delovnih teles.

4. člen
Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z uradnimi

sporočili ter z dajanjem informacij sredstvom javnega obveš-
čanja, novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferen-
cah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s pred-
stavniki sredstev javnega obveščanja oziroma na drug ustre-
zen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom
občinske uprave.

Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, po-
jasnila in druge po smislu prejšnjega odstavka dajejo pred-
stavnikom sredstev javnega obveščanja župan in tajnik obči-
ne, po njunem pooblastilu pa lahko tudi drug delavec v
občinski upravi.

II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE
UPRAVE

5. člen
Za opravljanje nalog občinske uprave se v Občini Tiši-

na ustanovi enovit organ: OBČINSKA UPRAVA OBČINE
TIŠINA , s sedežem v (na) Tišina 4 (v nadaljnjem besedilu:
občinska uprava).

Občinska uprava zagotavlja:
– strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog

občinske uprave,

– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pra-
vic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v
postopkih,

– polno zaposlenost delavcev v občinski upravi in
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in instituci-

jami.

6. člen
Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organi-

zacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju:
– splošnih zadev,
– normativno pravnih zadev,
– upravnih zadev,
– javnih financ,
– gospodarskih dejavnosti in kmetijstva,
– družbenih dejavnosti,
– varstva okolja in urejanja prostora,
– gospodarskih javnih služb in infrastrukture,
– inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristoj-

nosti občine.

7. člen
Na področju splošnih zadev opravlja občinska uprava

naslednje naloge:
– opravlja strokovna, organizacijska, administrativna in

tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta in
njegovih delovnih teles, za člane občinskega sveta, nadzor-
ni odbor ter druge občinske organe;

– kadrovske zadeve;
– sprejem in odprava pošte ter arhiviranje za potrebe

občinskih organov;
– gospodarjenje z zgradbo občine in tehnično opre-

mo;
– avtomatska obdelava podatkov za potrebe organov

občine;
– ki se nanašajo na civilno zaščito in reševanje;
– nudi strokovno pomoč krajevnim skupnostim pri nji-

hovem delovanju in
– druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.

8. člen
Na področju normativno-pravnih zadev občinska upra-

va opravlja naslednje naloge:
– priprava splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč,

ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski or-
gani;

– sestavljanje pogodb, oceno sprejetih pogodb in prav-
no spremljanje pogodb;

– strokovno pravno pomoč pri izvajanju volilnih opravil;
– pravno pomoč županu, občinskemu svetu in drugim

občinskim organom;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

9. člen
Na področju upravnih zadev občinska uprava opravlja

naslednje naloge:
– vodi upravni postopek in izdaja odločbe v teh postop-

kih na I. stopnji;
– vodi evidenco o upravnih stvareh;
– sodeluje v upravnih postopkih, ki jih vodijo drugi pri-

stojni organi;
– opravlja druge naloge s področja upravnih zadev.
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10. člen
Na področju javnih financ občinska uprava opravlja

naslednje naloge:
– pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v

skladu s predpisi, ki urejajo to področje;
– pripravlja finančna poročila in zaključni račun prora-

čuna;
– zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri

sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih ak-
tov s področja javnih financ;

– opravlja finančno-knjigovodska in druga strokovna
opravila za proračun, občinske sklade, režijske obrate, kra-
jevne skupnosti;

– spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti ob-
čine in daje mnenje k oblikovanju cen iz koncesijskih raz-
merij;

– spremlja in analizira davke iz občinske pristojnosti in
v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo
uvedbo oziroma usklajevanje;

– pripravlja premoženjsko bilanco občine;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

11. člen
Na področju gospodarstva občinska uprava opravlja

naslednje naloge:
– pripravlja strategijo razvoja občine ter programske

usmeritve in programe razvoja posameznih dejavnosti s po-
dročja gospodarstva;

– izvaja strokovne naloge za občino in njene organe,
kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj javnega podjet-
ja ali zavoda na področju gospodarskih javnih služb,

– spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini;
– opravlja druge naloge s tega področja.

12. člen
Na področju družbenih dejavnosti občinska uprava

opravlja naslednje naloge:
– pripravlja razvojne usmeritve in razvojne programe na

različnih področjih družbenih dejavnosti;
– skrbi za realizacijo programov v skladu s proraču-

nom, koordinira delovanje različnih subjektov na področjih
družbenih dejavnosti in vrši nadzor nad izvajanjem progra-
mov;

– pripravlja in izvaja programe javnih del;
– opravlja druge naloge, ki sodijo v področje družbenih

dejavnosti.

13. člen
Na področju urejanja prostora občinska uprava oprav-

lja naslednje naloge:
– pripravlja programska izhodišča za sprejemanje pro-

storskih aktov in pripravlja smernice za izdelavo prostorskih
izvedbenih aktov;

– pripravlja prostorske akte občine;
– izdaja lokacijske dokumentacije;
– vodi evidenco posegov v prostor in analizira stanje

posegov v prostor;
– nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam

pri urejanju prostora;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

14. člen
Na področju varstva okolja občinska uprava opravlja

naslednje naloge:
– pripravlja programe varstva okolja, operativne pro-

grame in študije ranljivosti okolja za območje občine;

– pripravlja sanacijske programe za odpravo posledic
in virov obremenitve okolja in skrbi za njihovo izvedbo;

– opravlja druge upravne naloge varstva okolja, ki jih
določajo posebni predpisi s področja varstva okolja;

– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

15. člen
Na področju gospodarskih javnih služb in infrastrukture

občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja strokovne podlage za ustanovitev in organi-

zacijo gospodarskih javnih služb;
– izdeluje programe razvoja gospodarskih javnih služb,

skrbi za njihovo izvajanje in izvaja nadzor nad njihovim izvaja-
njem;

– pripravlja projekte in investicijske programe in oprav-
lja nadzor nad investicijami;

– opravlja druge naloge na tem področju.

16. člen
Občinska uprava v režijskem obratu, ki je samostojna

notranja organizacijska enota občinske uprave, opravlja de-
javnosti naslednjih gospodarskih javnih služb:

– gospodarjenja s stavbnimi zemljišči,
– vzdrževanja občinskih cest, zimske službe ter ureja-

nja in vzdrževanja parkirišč,
– urejanja zelenih površin, javnih poti in površin za

pešce,
– vzdrževanja in urejanja pokopališč,
– urejanja javnih tržnic, čiščenje javnih površin (javna

snaga),
– urejanja in vzdrževanja mest za plakatiranje in oglaše-

vanje,
– drugih gospodarskih javnih služb (obveznih, neob-

veznih), kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti
službe neekonomično ali nerentabilno ustanoviti javno pod-
jetje ali podeliti koncesijo.

17. člen
Občinska uprava opravlja naloge občinske inšpekcije.
Občinska inšpekcija opravlja nadzor nad izvajanjem

občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja
zadeve iz svoje pristojnosti.

18. člen
Občinska uprava opravlja naloge občinskega redarstva.
Na tem področju občinska uprava opravlja nadzor nad

izvajanjem zakona o varnosti cestnega prometa in nadzor
nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s kateri-
mi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.

19. člen
Naloge in pooblastila občinske uprave oziroma delav-

cev občinske uprave na področju občinske inšpekcije in
občinskega redarstva se določijo s posebnim odlokom.

III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI
DELAVCEV

20. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in

zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za
vodenje občinske uprave.
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21. člen
Občinsko upravo neposredno vodi tajnik občine, ki ga

imenuje in razrešuje župan.
Tajnik občine:
– neposredno vodi občinsko upravo, organizira in koor-

dinira delo delavcev v občinski upravi in jim nudi strokovno
pomoč, razporeja delo med delavce v občinski upravi in
skrbi za delovno disciplino;

– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji;
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in

vodi ter sodeluje v najzahtevnejših projektnih skupinah v
občini;

– skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje
nalog občinske uprave;

– opravlja druge naloge po nalogu župana.
Tajnik občine lahko izdaja odločbe in druge akte, ki se

nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovorno-
sti iz delovnega razmerja delavcev občinske uprave, če ga
župan za to pooblasti.

Tajnik občine je za svoje delo odgovoren županu.
Tajnik občine mora imeti najmanj višjo strokovno izo-

brazbo upravno-pravne smeri.

22. člen
Razvrstitev in število delovnih mest v občinski upravi ter

razvrstitev nalog iz posameznega delovnega področja ob-
činske uprave, ki jih opravlja posamezen delavec, se določi
s pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi,
ki ga izda župan.

23. člen
Posamezno nalogo občinske uprave, ki je določena s

tem odlokom, opravi tisti delavec, v katerega delovno po-
dročje spada naloga po pravilniku o sistemizaciji delovnih
mest oziroma po svoji naravi.

Če je naloga takšna, da po svoji naravi ne spada v
delovno področje nobenega od delavcev občinske uprave,
jo opravi delavec, ki ga določi tajnik občine.

24. člen
Delavci občinske uprave opravljajo naloge, določene z

zakoni in drugimi predpisi, statutom občine in pravilnikom o
sistemizaciji delovnih mest, v skladu s pristojnostmi in poob-
lastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo zakoni
in drugi predpisi ter po navodilih tajnika občine. Za svoje
delo so odgovorni tajniku občine, disciplinsko in odškodnin-
sko pa županu.

25. člen
V občinski upravi se lahko kot posvetovalno telo župa-

na oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja z
delovnega področja občinske uprave. Župan določi sestavo
kolegija glede na obravnavano problematiko.

Kolegij sklicuje župan, v njegovi odsotnosti pa tajnik
občine. Kolegij se sklicuje po potrebi.

26. člen
Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje

več delavcev oziroma sodelovanje različnih strok in stopenj
znanja, lahko župan ustanovi delovne skupine in druge obli-
ke sodelovanja.

S sklepom o ustanovitvi župan določi sestavo delovne
skupine, vodjo delovne skupine ter rok za izvedbo naloge.

27. člen
Za naloge, ki zahtevajo posebno proučevanje ali po-

sebno strokovnost in jih delavci občinske uprave ne morejo
opraviti sami, lahko župan ustanovi delovno ali projektno
skupino ter sklene pogodbo z ustreznimi izvajalci nalog.

S sklepom o ustanovitvi projektne skupine se določi
sestava, naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in drugi
pogoji za njeno delo.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

28. člen
Za delokrog del in pooblastil tajnika lahko župan obči-

ne določi drugega delavca občinske uprave, ki ima za dolo-
čen delokrog del ustrezno strokovno izobrazbo.

29. člen
Župan Občine Tišina v roku enega meseca po uveljavi-

tvi tega odloka izda pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v
občinski upravi Občine Tišina, ki je podlaga za razporeditev
delavcev na ustrezna delovna mesta.

30. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

organizaciji in delovnem področju občinske uprave (Uradni
list RS, št. 49/95).

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 032-1/99
Tišina, dne 25. marca 1999.

Župan
Občine Tišina

Alojz Flegar l. r.

TREBNJE

1182. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Trebnje, vključno s krajevnimi skupnostmi
Občine Trebnje za leto 1998

Na podlagi 29 člena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba
US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvez-
na razlaga, 9/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98 in
74/98), na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94, 56/97 in 56/98) in 19. člena
statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98)
je Občinski svet občine Trebnje na seji dne 29. 3. 1999
sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Trebnje,

vključno s krajevnimi skupnostmi Občine
Trebnje za leto 1998

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Trebnje

za leto 1998, ki obsega:
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Bilanca prihodkov in odhodkov Račun financiranja
SIT SIT

Prihodki 1.183,376.642,23 40,000.000,00
Odhodki 1.150,419.315,81 65,193.463,90
Primanjkljaj 25,193.463,90
Presežek 32,957.326,42

2. člen
Presežek prihodkov nad odhodki znaša 7,763.862,52

SIT in se prenaša v splošni sklad Občine Trebnje in se lahko
uporabi za pokrivanje odhodkov proračuna v letu 1999.

3. člen
Sprejmejo se zaključni računi krajevnih skupnosti Ob-

čine Trebnje za leto 1998, ki obsegajo:

Bilanca prihodkov in odhodkov
SIT

Prihodki 269,834.372,21
Odhodki 213,712.402,78
Presežek 56,121.969,43

Presežek prihodkov krajevnih skupnosti za leto 1998
znaša 56,121.969,43 SIT in se prenese v splošni sklad
posamezne krajevne skupnosti, uporabi pa se lahko za po-
kritje odhodkov v letu 1999.

4. člen
Sprejme se zaključni račun rezervnega sklada za leto

1998, ki obsega:

Prihodke 16,037.831,70 SIT
Odhodke 10,013.313,90 SIT
Presežek 6,024.517,80 SIT

Presežek prihodkov rezervnega sklada, v znesku
6,024.517,80 SIT se prenaša v leto 1999 in se uporabi za
pokrivanje odhodkov rezervnega sklada v letu 1999.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 403-1/99-2
Trebnje, dne 31. marca 1999.

Župan
Občine Trebnje

Ciril Metod Pungartnik l. r.

1183. Odlok o organizaciji in delovnem področju
občinske uprave Občine Trebnje

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98), 19. člena statuta Občine Trebnje
(Uradni list RS, št. 50/95) in v skladu z uredbo o skupnih
osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo
delovnih mest v organih državne uprave (Uradni list RS, št.
24/98, 56/98) je Občinski svet občine Trebnje, na 3. seji
dne 29. 3. 1999, na predlog župana sprejel

O D L O K
o organizaciji in delovnem področju občinske

uprave Občine Trebnje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se določa delovno področje notranjih

organizacijskih enot občinske uprave ter urejajo druga vpra-
šanja v zvezi z delovanjem občinske uprave.

2. člen
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge

naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih po-
dročjih, določenih s tem odlokom.

3. člen
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z

občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil,
državnimi organi, zavodi, podjetji ter drugimi organizacijami
z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in obvestil ter
preko skupnih delovnih teles.

4. člen
Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z uradnimi

sporočili ter z dajanjem informacij sredstvom javnega obveš-
čanja, novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferen-
cah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s pred-
stavniki sredstev javnega obveščanja oziroma na drug ustre-
zen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom
občinske uprave.

Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, po-
jasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka dajejo
predstavnikom sredstev javnega obveščanja župan in direk-
tor občinske uprave, po njunem pooblastilu pa lahko tudi
vodja notranje organizacijske enote občinske uprave ali drug
delavec občinske uprave.

II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE
UPRAVE

5. člen
Organizacija občinske uprave je oblikovana tako, da se

zagotavlja:
– strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog

občinske uprave,
– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pra-

vic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v
postopkih,

– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in instituci-
jami.

6. člen
V občinski upravi se ustanovijo naslednje notranje or-

ganizacijske enote:
– oddelek za družbene dejavnosti,
– oddelek za gospodarske dejavnosti,
– oddelek za okolje in prostor,
– služba za splošne zadeve,
– referat za proračun,
– pisarna župana.
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7. člen
Oddelek za družbene dejavnosti opravlja naloge na

področju:
– služb socialnega skrbstva, predšolskega varstva in

osnovnega varstva otrok in družine,
– izobraževanja odraslih, ki so pomembni za razvoj

občine in kvaliteto življenja,
– vzgojno-izobraževalne, informacijske, društvene in

druge dejavnosti,
– športa in rekreacije,
– kulturno umetniške ustvarjalnosti, knjižnične dejav-

nosti in kulturne dediščine,
– drugih nalog, ki jih določa zakon.
Oddelek za gospodarske dejavnosti opravlja naloge na

področju:
– gospodarskega razvoja občine,
– pospeševanja podjetništva, obrti, gostinstva, turizma

in kmetijstva,
– upravljanja javnih služb, koncesij,
– dela v povezavi z javnimi naročili,
– druge naloge, če tako določa zakon.
Oddelek za okolje in prostor opravlja naloge na po-

dročju:
– načrtovanja prostorskega razvoja, urejanja posegov v

prostor in graditve objektov, gospodarjenja s stavbnimi zem-
ljišči,

– načrtovanje pogojev za gradnjo stanovanj,
– varstvo okolja, zbiranja in odlaganja odpadkov,
– planiranja in razvoja vodovodnega in energetsko ko-

munalnega gospodarstva,
– planiranja in razvoja lokalnih javnih cest, javnih poti,

rekreacijskih in drugih površin, urejanja prometa in redarske
službe,

– koordinacije dela in povezovanja s krajevnimi skup-
nostmi,

– drugih nalog iz področja dela varstva okolja in ureja-
nja prostora, če tako določa zakon.

Služba za splošne zadeve opravlja naloge na področju:
– strokovnega, organizacijskega in servisnega znača-

ja, ki so skupnega pomena za delovanje občinske uprave,
– opravljanja strokovnih in organizacijskih nalog za iz-

vajanje odločitev občinskega sveta,
– požarne varnosti in reševalne pomoči za primere ele-

mentarnih in drugih nesreč,
– nadzorstvenih nalog nad krajevnimi prireditvami,
– pokopališke in pogrebne dejavnosti,
– nadzora nad izvajanjem občinskih predpisov in dru-

gih aktov,
– romske problematike,
– splošno upravnih pravnih zadev in nalog, ki niso v

pristojnosti drugih notranje organizacijskih enot.
Referat za proračun opravlja naloge na področju:
– proračuna, zaključnega računa in premoženjske bi-

lance občine,
– finančno blagajniškega poslovanja in računovodske-

ga knjigovodstva,
– upravljanja občinskega premoženja,
– ostalih nalog, če tako določa zakon.
Pisarna župana opravlja naloge na področju:
– protokolarnih zadev,
– strokovne in organizacijske naloge za župana,
– protokolarne in organizacijske naloge za direktorja

uprave,
– ostala dela po nalogu župana in direktorja uprave.

III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI
DELAVCEV

8. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in

zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za
vodenje občinske uprave.

9. člen
Občinsko upravo neposredno vodi direktor uprave, ki

ga imenuje in razrešuje župan.
Direktor občinske uprave:
– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji,
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in

sodeluje v projektnih skupinah v občini,
– koordinira delo organov občinske uprave (notranjih

organizacijskih enot) ter skrbi za delovno disciplino,
– zagotavlja opravljanje strokovnih in drugih nalog, ki

so skupne občinski upravi oziroma notranjim organizacij-
skim enotam,

– opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delova-
njem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z upravno
enoto in drugimi organi v občini,

– opravlja druge naloge po odredbi župana.
Direktor uprave lahko izdaja odločbe in druge akte, ki

se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovor-
nosti iz delovnega razmerja delavcev občinske uprave, če
ga župan za to pooblasti.

Direktor uprave je za svoje delo odgovoren županu.
Direktor uprave lahko pooblasti za posamezne naloge

v zvezi z vodenjem notranjih organizacijskih enot vodje teh
enot, ki jih imenuje in razrešuje župan.

Direktor uprave mora imeti univerzitetno izobrazbo.

10. člen
Notranje organizacijske enote vodijo vodje, ki jih ime-

nuje in razrešuje župan in so za svoje delo odgovorni direk-
torju uprave in županu.

11. člen
Delavci občinske uprave opravljajo naloge, določene z

zakoni in drugimi predpisi, statutom občine in pravilnikom o
sistemizaciji delovnih mest, v skladu s pristojnostmi in poob-
lastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo zakoni
in drugi predpisi ter po navodilih vodje notranje organizacij-
ske enote. Za svoje delo so odgovorni vodji notranje organi-
zacijske enote, disciplinsko in odškodninsko pa županu.

12. člen
V občinski upravi se kot posvetovalno telo župana obli-

kuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja z delov-
nega področja občinske uprave. Župan določi sestavo kole-
gija glede na obravnavano problematiko. Kolegij sklicuje
župan, v njegovi odsotnosti pa direktor uprave. Kolegij se
sklicuje po potrebi, vendar pa najmanj enkrat na teden.

13. člen
Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje

več delavcev oziroma sodelovanje delavcev različnih strok in
stopenj znanja iz različnih notranjih organizacijskih enot,
lahko župan ustanovi delovne skupine ali druge oblike sode-
lovanja. Z aktom o ustanovitvi župan določi sestavo delovne
skupine, vodjo delovne skupine ter rok za izvedbo naloge.
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14. člen
Za naloge, ki zahtevajo posebno proučevanje ali po-

sebno strokovnost in jih delavci občinske uprave ne morejo
opraviti sami, lahko župan ustanovi delovno ali projektno
skupino ter sklene pogodbo z ustreznimi izvajalci nalog. Z
aktom o ustanovitvi projektne skupine se določi sestava,
naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in drugi pogoji za
njeno delo.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen
Župan Občine Trebnje v roku enega meseca po spre-

jetju odloka o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave izda pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v občinski
upravi Občine Trebnje, ki je podlaga za razporeditev delav-
cev na ustrezna delovna mesta.

16. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

organizaciji in delovnem področju občinske uprave, ki je bil
sprejet na 7. seji občinskega sveta dne 30. 6. 1995.

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

nem listi Republike Slovenije.

Št. 01504–001/99
Trebnje, dne 30. marca 1999.

Župan
Občine Trebnje

Ciril Metod Pungartnik l. r.

1184. Odlok o izračunu in plačilu komunalnega
prispevka v Občini Trebnje

Na podlagi 42. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97), navodila o enotni metodologiji za
pripravo investicijskega programa urejanja stavbnega zem-
ljišča (Uradni list SRS, št. 33/85 in Uradni list RS,
št. 22/90), navodila za izračun komunalnega prispevka
(Uradni list RS, št. 4/99), navodila o vsebini programa
opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 4/99) ter
19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95
in 80/98) je Občinski svet občine Trebnje na 3. redni seji
dne 29. 3. 1999 sprejel

O D L O K
o izračunu in plačilu komunalnega prispevka v

Občini Trebnje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se določi plačilo in višino komunalnega
prispevka, ki je sorazmerni del stroškov opremljanja stavb-
nih zemljišč. Komunalni prispevek se določi glede na višino
vseh stroškov opremljanja stavbnega zemljišča z javno infra-
strukturo z upoštevanjem:

– površine stavbnega zemljišča,
– možnosti priključitve na javno infrastrukturo in
– zmogljivosti javne infrastrukture.

II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO

2. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investi-

tor, ki namerava:
– zgraditi nov objekt, za katerega je potrebno pridobiti

gradbeno dovoljenje, ali enotno dovoljenje za gradnjo,
– prizidati ali nadzidati obstoječi objekt ali spremeniti

namembnost obstoječega objekta, za kar je potrebno prido-
biti gradbeno dovoljenje,

– z rekonstrukcijo ali drugim posegom spremeniti na-
membnost obstoječega objekta tako, da nova namembnost
objekta oziroma njegovo povečanje zahteva povečanje
zmogljivosti priključkov na javno infrastrukturo.

Zavezanec plačila komunalnega prispevka je tudi last-
nik že zgrajenega objekta na neopremljenem ali delno
opremljenem stavbnem zemljišču, ki je v času komunalnega
opremljanja dolžan objekt priključiti na novo zgrajeno javno
infrastrukturo.

3. člen
Višina sorazmernega dela stroškov komunalnega

opremljanja stavbnega zemljišča se ugotovi:
a) z investicijskim programom urejanja stavbnih zem-

ljišč za območje urejanja, izdelanim skladno z navodilom o
enotni metodologiji za pripravo investicijskega programa ure-
janja stavbnega zemljišča (Uradni list SRS, št. 33/85 in
Uradni list RS, št. 22/90) za naslednje objekte:

– za nove objekte, ki bodo zgrajeni in priključeni na
javno infrastrukturo na območju urejanja stavbnih zemljišč,

– za obstoječe objekte, ki jih bodo investitorji prizidali
ali nadzidali in so zgrajeni na območju urejanja stavbnih
zemljišč, pri čemer se upošteva dejansko stanje priključkov
na javno infrastrukturo na območju urejanja stavbnih zem-
ljišč,

– za nove objekte oziroma objekte, ki jih bodo investi-
torji prizidali ali nadzidali in je njihova lokacija izven območja
urejanja stavbnih zemljišč in se priključujejo na javno infra-
strukturo na območju urejanja stavbnih zemljišč.

b) kot povprečje stroškov opremljanja stavbnih zemljišč
z javno infrastrukturo, z upoštevanjem povprečnih stroškov
komunalnega opremljanja skladno s sklepom Občine Treb-
nje o določitvi povprečne gradbene cene za m2 stanovanj-
ske površine, povprečnih stroških komunalnega urejanja
stavbnega zemljišča in vrednosti stavbnega zemljišča na
območju Občine Trebnje, za objekte:

– za nove objekte, ki bodo zgrajeni in priključeni na
javno infrastrukturo izven območja urejanja stavbnih zem-
ljišč,

– za obstoječe objekte, ki jih bodo investitorji prizidali
ali nadzidali in so zgrajeni ter bodo priključeni na javno
infrastrukturo izven območja urejanja stavbnih zemljišč.

c) s programom opremljanja stavbnih zemljišč, ki ga
sprejme Občinski svet na predlog krajevnih skupnosti, za
obstoječe objekte iz zadnjega odstavka 2. člena.

III. OPREMLJENOST STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

4. člen
Opremljeno stavbno zemljišče je zemljišče, za katerega

so zagotovljeni priključki na naslednjo javno infrastrukturo:
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– javno vodovodno omrežje,
– javno kanalizacijsko omrežje, kolikor ni dovoljena

gradnja greznic,
– javno elektroenergetsko omrežje,
– dovoz na javno cesto.
Obseg komunalne opremljenosti za posamezna stavb-

na zemljišča lahko poleg možnih priključkov iz prvega od-
stavka tega člena predvideva tudi priključke na druge infra-
strukturne objekte in naprave.

Na predlog krajevnih skupnosti lahko Občinski svet
občine Trebnje sprejme letni plan urejanja stavbnih zemljišč
v občini.

5. člen
Pri izračunu sorazmernega deleža stroškov opremlja-

nja stavbnih zemljišč z javno infrastrukturo se za objekte iz
točke 3.b člena upošteva dejansko opremljenost stavbnega
zemljišča in dejanska možnost ter potreba priključitve posa-
meznega objekta, z naslednjimi deleži skupnih povprečnih
stroškov komunalnega opremljanja, ugotovljenih s sklepom
Občine Trebnje o določitvi povprečne gradbene cene za m2

stanovanjske površine, povprečnih stroških komunalnega
urejanja stavbnega zemljišča in vrednosti stavbnega zemlji-
šča na območju Občine Trebnje:

a) za individualno rabo
– vodovod  23%,
– kanalizacija  37%,
– elektrika  27%,
– telefon  13%.

b) za kolektivno rabo
– ceste  35%,
– parkiranje  12%,
– javna razsvetljava  3%,
– zelene in rekreacijske površine  37%,
– odvodnjavanje  10%,
– hidrantna mreža  3%.

IV. MERILA ZA IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA

6. člen
Komunalni prispevek se določi in izračuna na podlagi:
a) za zavezance iz točke a 3. člena:
– višine vseh stroškov opremljanja stavbnih zemljišč na

m2 stavbnega zemljišča ali koristne površine objektov, ugo-
tovljene z investicijskim programom in

– površine stavbnega zemljišča v lasti zavezanca oziro-
ma koristne površine objekta, izračunane po JUS U. C2100,

b) za zavezance iz točke b 3. člena:
– višine povprečnih stroškov komunalnega opremlja-

nja, ugotovljenih s sklepom Občine Trebnje o določitvi pov-
prečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine, pov-
prečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča
in vrednosti stavbnega zemljišča na območju Občine
Trebnje,

– dejanske opremljenosti stavbnega zemljišča in dele-
ža stroška za posamezne komunalne naprave in objekte
individualne in kolektivne rabe,

– koristne površine objekta, izračunane po JUS U. C2
100.

Pri izračunu koristne površine 6. člena – točka b se
upoštevajo korekcijski faktorji:

– stanovanjska hiša  0,8
– poslovni neproizvodni objekti  1,2
– poslovni proizvodni objekti
   in objekti obrtne dejavnosti  1,1
– počitniški objekti in bivalne površine zidanic  1,5
– objekti družbenih dejavnosti  0,3
– garaže, zaprte rekreacijske in športne površine  0,4
– parkirišča, bazeni in odprte rekreacijske površine  0,3
– kmetijski gospodarski objekti za katere se mora
   pridobiti gradbeno ali enotno dovoljenje  0,0

c) za zavezance iz točke c 3. člena:
– višine stroška opremljanja stavbnega zemljišča na m2

stavbnega zemljišča ali koristne površine objektov, ugotov-
ljene s sprejetim planom opremljanja stavbnih zemljišč,

– koristne površine obstoječega objekta, ki bo priklju-
čen na novo javno infrastrukturo, oziroma površine stavbne-
ga zemljišča.

7. člen
V strošku sorazmernega deleža stroškov opremljanja

stavbnega zemljišča niso upoštevani stroški izvedbe priključ-
kov na javno infrastrukturo in plačila priključnih taks za pri-
ključitev na komunalne objekte in naprave.

V. OPROSTITVE PLAČILA STROŠKOV KOMUNALNEGA
PRISPEVKA

8. člen
Za izračun komunalnega prispevka po tem odloku se

upošteva % povprečnih stroškov komunalnega opremljanja
določenega z odlokom o povprečni gradbeni ceni z m2

stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega
urejanja stavbnega zemljišča na območju Občine Trebnje,
in sicer:

– 60% individualne komunalne rabe in
– 40% kolektivne komunalne rabe.
Poleg znižananih kriterijev iz prvega odstavka tega čle-

na se zavezancu iz točke b 3. člena, izračunani sorazmerni
strošek komunalnega urejanja zmanjša za višino minulih vla-
ganj v javno infrastrukturo, na katero se priključuje objekt
zavezanca, in sicer:

– splošna olajšava v višini 60% izračunanega prispevka
30% izračunanega prispevka za zavezance, ki legalizirajo
objekte.

Zavezanci lahko % olajšave povečajo z dokazovanjem
o minulem lastnem vlaganju v komunalne objekte in napra-
ve, na katere se priključuje objekt zavezanca. Olajšava po
tem odstavku ne more presegati 20% oziroma 50% pri lega-
lizaciji objektov, izračunanega prispevka po 1. in 2. odstav-
ku tega člena.

Skupne olajšave z dokazovanjem o minulem lastnem
vlaganju v komunalne objekte in naprave, na katere se pri-
ključuje objekt zavezanca ne morejo presegati 80% skupne
višine komunalnega prispevka, izračunanega po merilih te-
ga odloka. Zavezanec je dolžan predložiti pisna dokazila
(računi, potrdila, virmani oziroma dokazila o plačanem sa-
moprispevku) kot priloga k predpisanem obrazcu, ki je se-
stavni del vloge za izračun komunalnega prispevka.

9. člen
Komunalni prispevek se ne plača:
– za objekte javne infrastrukture,
– za gradnjo socialnih in neprofitnih stanovanj,
– za gradnjo gasilskih domov, mrliških vežic, poko-

pališč,
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– za gradnjo kmetijskih objektov za katere ni potrebno
pridobiti gradbenega ali enotnega dovoljenja.

Za druge javne objekte, ki so v lasti Občine Trebnje ter
objekte, ki jih gradijo društva, objekte družbenih dejavnosti
in sakralne objekte, lahko na predlog župana Občinski svet
sprejme olajšavo oziroma oprostitev.

VI. REVALORIZACIJA, NAČIN OBRAČUNA IN PORABE
SREDSTEV

10. člen
Poprečni stroški komunalnega opremljanja v Občini

Trebnje, ki se sprejmejo z odlokom o povprečni gradbeni
ceni in povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavb-
nih zemljišč v Občini Trebnje, se revalorizirajo z indeksom
podražitve za stanovanjsko gradnjo, ki ga objavlja GZS –
Združenje za gradbeništvo in IGM.

11. člen
Sredstva, zbrana po tem odloku so prihodek proraču-

na občine, namenjena za vlaganje oziroma izboljšanje ko-
munalne infrastrukture, v skladu s programom opremljanja
stavbnih zemljišč, ki ga za dobo enega leta sprejme občinski
svet.

12. člen
Sorazmerni stroškek opremljanja stavbnih zemljišč ob-

činska uprava odmeri zavezancu z odločbo, in sicer:
– v primeru prve, druge in tretje alinee 2. člena odloka

na zahtevo investotorja pred izdajo gradbenega dovoljenja,
– v primeru iz drugega odstavka 2. člena odloka po

uradni dolžnosti pred izvedbo investicije v skladu s sprejetim
programom.

Brez potrdila o plačanem komunalnem prispevku ni
možno izdati gradbenega dovoljenja ali enotnega gradbene-
ga dovoljenja za gradnjo in soglasij za priključitev na javno
infrastrukturo.

VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije, s tem dnem prenehajo veljati vsi
sklepi Občinskega sveta vezani na obračun komunalnega
prispevka.

Št. 420-08-42/99 -3
Trebnje, dne 31. marca 1999.

Župan
Občine Trebnje

Ciril Metod Pungartnik l. r.

1185. Sklep o določitvi javnih športnih objektov v
Občini Trebnje

Na podlagi prvega in drugega odstavka 64. člena zako-
na o športu (Uradni list RS, št. 22/98), druge in trinajste
alinee 19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS,
št. 50/95 in 80/98) je Občinski svet občine Trebnje na
3. seji dne 29. 3. 1999 sprejel

S K L E P
o določitvi javnih športnih objektov v Občini

Trebnje

1. člen
S tem sklepom se določijo nepremičnine in športni

objekti, ki postanejo na dan uveljavitve tega sklepa javni
objekti na področju športa v Občini Trebnje.

2. člen
Javni objekti na področju športa v Občini Trebnje, ki so

s tem sklepom razglašeni kot javni objekti na področju špor-
ta postanejo lastnina Občine Trebnje.

3. člen
Javni športni objekti se morajo uporabljati v javno do-

bro in za namen, za katerega je bil zgrajen in urejen.

4. člen
Športni objekti – nepremičnine na območju Občine

Trebnje, ki so bili na dan uveljavitve tega zakona družbena
lastnina, so javni športni objekti občinskega pomena, in
sicer:

Naselje /KS  Katastrska obč. Uprav./lastnik Kultura  Športno vadišče  Površina m2  Številka parc.

Trebnje Medvedje selo  SD Trebnje / travnik  strelišče za 7.152  978
družb. lastnina  puško

Trebnje  Medvedje selo  SD Trebnje posl. objekt  strelišče za z. 121 978
družb. lastnina  puško 

Mirna  Staro Partizan Mirna posl. objekt  planinska koča  125  2012/5
Zabukovje  družb. lastnina 

Mirna  Staro Zabukovje  Partizan Mirna gozd  rekreacijske 3104  2012/4
družb. lastnina  površine 

Mirna  Mirna  NK Mirna travnik  nogometno 7000  22/2
Sklad k. zem. igrišče 
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5. člen
Športni objekti, ki jih Občinski svet občine Trebnje v

tem sklepu določi kot objekte občinskega pomena postane-
jo lastnina Občine Trebnje. Vpis lastninske pravice v zemlji-
ški knjigi se opravi na predlog lastnika. Prenos lastništva se
opravi brezplačno.

6. člen
Športna društva, ki izvajajo letni program, imajo za izva-

janje nacionalnega programa pod enakimi pogoji prednost
pri uporabi javnih športnih objektov pred drugimi izvajalci,
obvezni športni programi šolske športne vzgoje, ki se izvaja-
jo v (na) javnih športnih objektih, imajo prednost pred izvajal-
ci letnega programa.

7. člen
Način vzdrževanja, uporabe, upravljanja in koriščenja

javnih športnih objektov se opredeli s pogodbo.

8. člen
Pogodbo o upravljanju javnih objektov s področja špor-

ta sklene župan Občine Trebnje.

9. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 08507-01/99-0200
Trebnje, dne 30. marca 1999.

Župan
Občine Trebnje

Ciril Metod Pungartnik l. r.

1186. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega
načrta za območja urejanja C 1/4, C 3 in T 1
Center mesta Trebnje

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93,
44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95, 9/96,
44/96, 26/97, 70/97, 10/98) in 19. člena statuta Občine
Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95) je Občinski svet občine
Trebnje na seji dne 29. 3. 1999 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za
območja urejanja C 1/4, C 3 in T 1 Center mesta

Trebnje

1. člen
Javno se razgrne osnutek ureditvenega načrta za ob-

močja urejanja C 1/4, C 3 in T 1 Center Trebnje, ki ga je
izdelal DIA, d.o.o. iz Ljubljane pod št. proj. 060/98 v de-
cembru 1998.

2. člen
Osnutek ureditvenega načrta za center Trebnje bo jav-

no razgrnjen v prostorih Občine Trebnje, Oddelku za okolje
in prostor, Goliev trg 5, trideset dni od dneva objave tega
sklepa v Uradnem listu RS.

3. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obrav-

nava v Krajevni skupnosti Trebnje. Obvestilo o času in kraju
javne obravnave bo objavljeno na krajevno običajen način.

4. člen
Občani, organi, organizacije, podjetja in društva lahko

v času trajanja javne razgrnitve podajo svoje pisne pripom-
be, mnenja in predloge na kraju javne razgrnitve ali pa jih
pošljejo na naslov Občina Trebnje, Oddelek za okolje in
prostor, Goliev trg 5, Trebnje.

Rok za pripombe in predloge poteče trideseti dan po
začetku javne razgrnitve.

5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 350-05-21/98
Trebnje, dne 30. marca 1999.

Župan
Občine Trebnje

Ciril Metod Pungartnik l. r.

1187. Sklep o veljavnosti odloka o začasnem
financiranju

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list Republike Slovenije, št. 72/93, 6/94
– odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95
– odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba
US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), zakona o financira-
nju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/97 in 56/98) ter
19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95
in 80/98) je Občinski svet občine Trebnje na 3. seji dne 29.
3. 1999 sprejel

S K L E P

1
Veljavnost odloka o začasnem financiranju (Uradni list

RS, št. 13/99) se podaljša do 31. 5. 1999.

2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 403-1/99-2
Trebnje, dne 30. marca 1999.

Župan
Občine Trebnje

Ciril Metod Pungartnik l. r.
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1188. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in
nagradah članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih občinskih organov ter o
povračilih stroškov

Na podlagi 19. člena statuta Občine Trebnje ter v
skladu s 100. b členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98
in 74/98) je Občinski svet občine Trebnje na 3. redni seji
dne 29. 3. 1999 sprejel

P R A V I L N I K
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah

članov delovnih teles občinskega sveta
ter članov drugih občinskih organov ter

o povračilih stroškov

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcio-

narjev se smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcio-
narjih v državnih organih (Uradni list SRS, št. 30/90, 18/91,
22/91; Uradni list RS, št. 2/91-I, 4/93) in določbe zakona
o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v
organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94,
36/96), kolikor zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in
74/98) ne določa drugače.

Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcio-
narji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziro-
ma do dela plače, če funkcijo opravljajo nepoklicno.

Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora in volilne
komisije pripadajo nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo
na podlagi tega pravilnika smiselno določbam zakonov iz
prvega odstavka tega člena.

2. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, žu-

pan in podžupan.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepo-

klicno.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal

poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžu-

pan lahko poklicno opravlja funkcijo, če se v soglasju z
županom tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.

3. člen
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine

Trebnje, ki sodi v tretjo skupino občin, določen količnik
osnovne plače v višini 8.00. Županu pripada funkcijski do-
datek v višini 50% količnika ter dodatek za delovno dobo v
skladu z zakonom.

Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50%
plače oblikovane na podlagi zakona.

Plača podžupana se lahko oblikuje v višini največ 80%
plače župana iz prvega odstavka tega člena, če funkcijo
opravlja poklicno.

Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada
50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.

Merila za oblikovanje plače podžupana in višino plače
določa ta pravilnik.

4. člen
Z zakonom določeni najvišji dovoljeni obseg sredstev,

v okviru katerega se lahko oblikuje del plače za nepoklicno
opravljanje funkcije člana občinskega sveta, je podlaga za
ugotovitev najvišjega možnega letnega obsega sredstev, iz
katerih se izplačujejo plače članom občinskega sveta ter
nagrade članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso
člani občinskega sveta in članom nadzornega odbora ter
drugih organov Občine Trebnje.

II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLAČE

5. člen
Plača podžupana se oblikuje največ v višini 80% plače

župana, v skladu z naslednjimi kriteriji in merili:
– za nadomeščanje župana v primeru odsotnosti ali

zadržanosti 10% plače župana,
– za vodenje občinskega sveta   10% plače župana
– za koordinacijo dela
   delovnih teles  20% plače župana
– za pomoč županu
   pri izvrševanju nalog 20% plače župana
– za opravljanje nalog iz pristojnosti
   župana po pooblastilu  10% plače župana
Podžupanu, ki je v skladu s sklepom občinskega sveta

določen, da bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije
župana opravljal funkcijo župana, pripada mesečni dodatek
v višini 10% plače župana za ves čas opravljanja funkcije
podžupana. V času, ko opravlja funkcijo župana, mu pripada
plača, ki bi jo dobil župan.

Z odločbo oziroma s sklepom v skladu z zakonom in
tem pravilnikom se na podlagi nalog, ki jih podžupan oprav-
lja oziroma pooblastil, ki jih ima, določi količnik osnovne
plače oziroma dela plače in drugi elementi za izračun plače
oziroma dela plače podžupana.

6. člen
Del plače za opravljanje funkcije člana občinskega sve-

ta znaša največ 15% plače župana. V okviru tega zneska se
članu občinskega sveta določi del plače za posamezni me-
sec glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:

– vodenje seje občinskega sveta
   (po pooblastilu župana ali zaradi
   nadomeščanja po zakonu) 15%
– udeležbo na redni seji občinskega sveta 30%
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta 20%
– predsedovanje seji delovnega
   telesa občinskega sveta 10%
– udeležbo na seji delovnega telesa,
   katerega član je 5%
Z odločbo oziroma s sklepom v skladu s tem pravilni-

kom se določi količnik za izračun dela plače člana občinske-
ga sveta. Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o
opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občin-
ska uprava.

7. člen
Osnova za obračun plače oziroma dela plače na podla-

gi tega pravilnika je znesek, ki je kot izhodiščna plača za prvi
tarifni razred, za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno
pogodbo za negospodarske dejavnosti.

Plača oziroma del plače župana se ugotovi tako, da se
osnova za obračun plače pomnoži s količnikom za plačo
župana. Znesek se poveča za funkcijski dodatek ter doda-
tek za delovno dobo.
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Plača oziroma del plače posameznega občinskega
funkcionarja se ugotovi tako, da se osnova za obračun plače
pomnoži s količnikom, določenim v skladu s 5. ali 6. členom
tega pravilnika. Znesek se poveča za dodatek za delovno
dobo.

V okviru ugotovljenega zneska plače župana za poklic-
no opravljanje funkcije se določi najvišji možni znesek plače
oziroma dela plače posameznega občinskega funkcionarja
ter zagotovi, da ta mesečno ali letno ne preseže najvišjega
možnega zneska, ki ga določa zakon.

8. člen
Odločbo oziroma sklep o plači oziroma delu plače izda

za posameznega občinskega funkcionarja komisija za man-
datna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta.

Plača oziroma del plače občinskega funkcionarja je
pravica, ki mu gre praviloma na podlagi sklenjenega delov-
nega razmerja.

Občinskemu funkcionarju se izda odločba o plači ob
sklenitvi delovnega razmerja.

Župana ali podžupana, ki je v rednem delovnem raz-
merju pri drugem delodajalcu – torej dela polni delovni čas,
se na podlagi ugotovitvenega sklepa o potrditvi mandata
prijavi v zavarovanje na podlagi 47. člena zakona o delovnih
razmerjih in se od plače plačajo vsi prispevki in davki, ki se
obračunavajo za zaposlene za polni delovni čas. Navedeni
dodatni del plače se jima poleg redne plače všteva v pokoj-
ninsko osnovo. Delovno razmerje župana in podžupana, ki
opravljata tako funkcijo, se smatra kot delovno razmerje za
določen čas v skladu z zakonom, sklenjeno brez razpisa za
čas, daljši od polnega delovnega časa.

Županu ali podžupanu, ki nista v rednem delovnem
razmerju (npr. kmet, samostojni podjetnik, lastniki podjetij,
če ni osebno zavarovan ali ne uživa pokojnine…), se na
podlagi ugotovitvenega sklepa o potrditvi mandata za preje-
to plačilo za opravljanje funkcije obračunavajo davki, ki so
predpisani za plačila na podlagi mandatne pogodbe kot
civilnopravnega obligacijskega razmerja.

Člani občinskega sveta opravljajo funkcijo nepoklicno
in prejemajo plačilo za opravljanje funkcije na podlagi ugoto-
vitvenega sklepa o potrditvi mandata. S člani občinskega
sveta se sklene pogodba o delu kot civilnopravno obligacij-
sko razmerje.

Z odločbo o županovi plači se izvršijo določbe zakona.
Z odločbo o plači oziroma delu plače podžupana se izvršijo
določbe tega pravilnika. Z odločbo o delu plače člana ob-
činskega sveta se opredelijo osnove za ugotovitev meseč-
nega izplačila dela plače.

9. člen
Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar, ki opravlja

funkcijo nepoklicno, v rednem delovnem razmerju in ki uve-
ljavlja pravico do povračila dela plače za čas, ko je občinski
funkcionar v rednem delovnem času opravljal občinsko funk-
cijo, se prizna povračilo največ v višini 33% plače, ki mu jo
izplačuje za redni delovni čas.

III. NAGRADE

10. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani

občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odbo-
ru občinskega sveta določi nagrada v obliki sejnine, ki se
izplača za udeležbo na seji na podlagi pogodbe o delu,
sklenjene za posamezno koledarsko leto.

Sejnina za posamezno sejo znaša 5% najvišjega mož-
nega zneska dela plače člana občinskega sveta.

11. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo

pravico do nagrade v višini največ 15% za predsednika
oziroma največ 8% plače župana za člana. Nagrade ne
smejo niti mesečno niti letno preseči najvišjega možnega
zneska.

Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:
– kot sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji 40%
– kot plačilo za izvedbo nadzora po programu
   dela ali sklepu nadzornega odbora 60%
Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se

izplačujejo na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posa-
mezno koledarsko leto v skladu z evidenco opravljenega
dela, ki jo vodi občinska uprava.

12. člen
Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije

imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih referen-
dumov in volitev v skladu z zakonom pravico do nagrade.

Sklep o obsegu sredstev za nagrade iz prejšnjega od-
stavka sprejme občinski svet najkasneje v 15 dneh po razpi-
su referenduma ali volitev.

Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo kot:
– sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji ter
– plačilo za izvedbo nalog po sklepu komisije.
Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo v skladu

z merili, ki jih določi s sklepom volilna komisija in izplačujejo
na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezne volitve
oziroma referendum.

IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI

13. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nado-

mestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te
pravice.

Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov
prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkci-
je ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko
občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje
izven območja Občine Trebnje. Stroški prevoza se povrnejo
v skladu s predpisi.

Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za služ-
beno potovanje v skladu s predpisi.

Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov
prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški preno-
čevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skla-
du s predpisi.

14. člen
Pravice iz 13. člena tega pravilnika uveljavlja občinski

funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre za

službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali direk-
tor občinske uprave.

V. NAČIN IZPLAČEVANJA

15. člen
Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil stroš-

kov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sred-
stev proračuna.
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16. člen
Plače in nagrade se izplačujejo mesečno za pretekli

mesec najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu.
Prejemki, določeni v 13. členu tega pravilnika, se izpla-

čajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.

17. člen
Plače in nagrade se usklajujejo skladno s spremembo

zneska, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za
polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za ne-
gospodarske dejavnosti, povračila stroškov v zvezi z delom
pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

18. člen
Plače, nagrade in povračila, ki pripadajo občinskim

funkcionarjem, predsedniku in članom nadzornega odbora
ter članom komisij in odborom občinskega sveta, ki niso
člani občinskega sveta, se izplačajo za nazaj in sicer od
dneva potrditve mandata oziroma imenovanja.

Pri poračunu se upošteva znesek izhodiščne plače za
prvi tarifni razred za poln delovni čas, dogovorjen s kolektiv-
no pogodbo za negospodarske dejavnosti, ki je veljal v
posameznem mesecu.

19. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komi-

sij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega
sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin čla-
nom štaba za civilno zaščito, uredniškega odbora in članom
drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje
občinski svet ali župan.

Osebam, ki vodijo organe in delovna telesa iz prvega
odstavka tega člena, pripada nagrada v dvojnem določenem
znesku.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 11001/001/99
Trebnje, dne 30. marca 1999.

Župan
Občine Trebnje

Ciril Metod Pungartnik l. r.

TRŽIČ

1189. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih
zavodov

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 in 8/96),
40. in 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96), 9. in
12. člena uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže os-
novnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in
izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98) in
16. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 41/95 in

33/97), je Občinski svet občine Tržič na nadaljevanju
2. redne seje dne 3. 2. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi

javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov

1. člen
10. člen odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraže-

valnih zavodov (Uradni list RS, št. 4/97 in 35/97) se spre-
meni tako, da glasi:

“I. OŠ Bistrica s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe
po osnovnošolskem izobraževanju na območju naselij Bistri-
ca pri Tržiču, Ročevnica, Loka, Brezje pri Tržiču, Popovo,
Visoče, Kovor, Zvirče, Hudo, Hušica, Leše, Hudi graben,
Vadiče, Brdo in Paloviče.

Podružnična šola Kovor s svojo dejavnostjo zadovoljuje
potrebe po osnovnošolskem izobraževanju na območju na-
selij Zvirče, Kovor, Hudo, Brdo in Hušica in Loka.

Podružnična šola Leše s svojo dejavnostjo zadovoljuje
potrebe po osnovnošolskem izobraževanju na območju na-
selij Leše, Hudi graben, Paloviče in Vadiče.

II. OŠ Zali rovt s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe
po osnovnošolskem izobraževanju na območju naselij Tržič,
Lom pod Storžičem, Grahovše, Potarje in Podljubelj.

Podružnična šola Lom s svojo dejavnostjo zadovoljuje
potrebe po osnovnošolskem izobraževanju na območju na-
selij Lom pod Storžičem, Grahovše in Potarje.

Podružnična šola Podljubelj s svojo dejavnostjo zado-
voljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju na ob-
močju naselja Podljubelj.

III. OŠ Križe s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po
osnovnošolskem izobraževanju na območju naselij Križe,
Breg ob Bistrici, Gozd, Sebenje, Retnje, Senično, Spodnje
Veterno, Zgornje Veterno, Žiganja vas, Slap, Čadovlje pri
Tržiču, Dolina, Jelendol, Pristava in Novake.“

2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati pet-

najsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 601-07/96-04
Tržič, dne 3. februarja 1999.

Župan
Občine Tržič

Pavel Rupar l. r.

VIDEM

1190. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda OŠ Videm

Na podlagi drugega odstavka 41. člena zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96 in 23/96) in 16. člena statuta Občine Videm je
Občinski svet občine Videm na 4. redni seji dne 23. 3.
1999 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega

zavoda OŠ Videm

1. člen
Ustanoviteljica javnega vzgojno-izobraževalnega zavo-

da OŠ Videm je Občina Videm.
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2. člen
Ime javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda (v nadalj-

njem besedilu: šola) je Osnovna šola Videm.
Skrajšano ime je OŠ Videm.
Sedež šole je Videm pri Ptuju 47.

3. člen
Šola Videm je ustanovljena za opravljanje osnovnošol-

skega izobraževanja kot javne službe za šolski okoliš, ki
obsega: Barislovci, Belavšek, Berinjak, Dravci, Dolena, Dra-
vinjski vrh, Gradišče, Jurovci, Lancova vas, Ljubstava, Maj-
ski vrh, Mala Varnica, Pobrežje, Popovci, Repišče, Sela,
Soviče, Skorišnjak, Spodnji Leskovec, Strmec pri Leskov-
cu, Šturmovci, Trdobojci, Trnovec, Tržec, Vareja, Velika
Varnica, Veliki Okič, Videm pri Ptuju, Zgornji Leskovec,
Zgornja Pristava.

Območje podružnice Leskovec obsega: Belavšek, Be-
rinjak, Gradišče, Mala Varnica, Repišče, Skorišnjak, Spod-
nji Leskovec, Strmec pri Leskovcu, Trdobojci, Velika Varni-
ca, Veliki Okič, Zgornji Leskovec.

Območje podružnice Sela obsega: Barislovci, Dolena,
Lancova vas, Popovci Sela, Trnovec in Zgornja Pristava.

4. člen
Šola opravlja javno službo na področju:
55510 storitev menz
70200 dajanje lastnih nepremičnin v najem
80101 dejavnost vrtcev in predšolske vzgoje
80102 osnovnošolsko splošno izobraževanje
92320 obratovanje objektov za kulturne prireditve
92511 dejavnost knjižnic
92610 obratovanje športnih objektov

5. člen
Šola Videm ima pečat okrogle oblike premera 35 mm.

Sredi pečata je grb Republike Slovenije, na obodu je izpisa-
no ime šole.

Ravnatelj šole sprejme sklep o hrambi in uporabi pe-
čata šole in delavcev, ki so zanje odgovorni.

6. člen
OŠ Videm ima za organizacijo osnovnošolskega izo-

braževanja na dislociranih mestih dve podružnici:
– Podružnica Leskovec, Zg. Leskovec 10,
– Podružnica Sela, Sela 33.
V sestavi OŠ Videm deluje tudi enota oddelka vrtca v

Pobrežju.
7. člen

Organi šole so:
– svet šole,
– ravnatelj šole,
– pomočnik ravnatelja šole,
– učiteljski zbor,
– oddelčni učiteljski zbor,
– razrednik,
– svet staršev.

8. člen
Svet šole ima enajst članov. Od tega so trije predstavni-

ki ustanovitelja, trije predstavniki staršev, pet predstavnikov
delavcev, od tega po en predstavnik vsaka podružnica in en
predstavnik enote vrtca.

9. člen
Predstavnika ustanovitelja imenuje svet Občine Videm.
Predstavnika delavcev šol in vrtca volijo delavci šol in

vrtca na neposrednih in tajnih volitvah.

Predstavnike staršev se izvoli z liste kandidatov, ki obli-
kujejo svet staršev šole.

Volitve predstavnikov delavcev v svet so veljavne, če se
jih udeleži več kot polovica volilnih upravičencev. Izvoljeni
so kandidati, ki dobijo večino glasov tistih volilnih upravičen-
cev, ki se udeležijo volitev.

Delavcu šole preneha mandat v svetu pred potekom
dobe, za katero je bil izvoljen, če:

– izgubi pravico biti voljen v svet,
– odstopi,
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov

ne more več opravljati funkcije člana sveta,
– je razrešen,
– mu preneha delovno razmerje v šoli.
Odstop je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo o

odstopu.
Ko svet ugotovi, da je članu sveta prenehal mandat, o

tem obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev nove-
ga člana.

10. člen
Svet najkasneje v 60 dneh pred iztekom mandata dolo-

či rokovnik za izvedbo volitev in imenuje tričlansko komisijo,
ki izvede volitve predstavnikov delavcev v svet in pripravi
poročilo s katerim se potrdi mandat izvoljenih predstavnikov
delavcev in ga predloži svetu ob konstituiranju.

Če svet v roku iz prejšnjega odstavka ne določi rokov-
nika in ne imenuje komisije za izvedbo volitev, opravi to
nalogo, v roku sedem dni po preteku prvega odstavka te
točke ravnatelj šole.

Pravico voliti predstavnike v svet imajo vsi delavci šole in
enote vrtca, pravico biti izvoljen v svet imajo vsi delavci šole in
oddelka vrtca, razen ravnatelja in pomočnika ravnatelja.

Kandidate za člane sveta predlaga učiteljski zbor šole,
zbor delavcev in reprezentativni sindikat.

Predlogi kandidatov za člane sveta morajo biti pisni.
Predlogom je treba priložiti pisne izjave kandidatov, da se s
kandidaturo strinjajo.

Člane sveta se voli z liste kandidatov, ki se oblikuje v
šoli.

Če je kandidatov za člana sveta manj, kot se jih voli,
mora volilna komisija to javno objaviti in določiti rok za prija-
vo dodatnih kandidatov za člane sveta, ki ne sme biti daljši
od sedem dni, in začne teči z dnem javne objave.

Voli se z glasovnico, na kateri so navedena imena
kandidatov za člane sveta o abecednem redu priimkov, z
navedbo za koliko kandidatov se glasuje.

Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred
imeni kandidatov, za katere se glasuje. Neizpolnjena glasov-
nica in glasovnica na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca
sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če volivec gla-
suje za več kandidatov, kot je na glasovnici označeno.

O delu volilne komisije se piše zapisnik, v katerega se
zapišejo podatki o volitvah, poteku volitev, pripombe članov
volilne komisije ter osebni podatki izvoljenih kandidatov za
člane sveta.

Volitev so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica
delavcev šole. Izvoljeno je toliko kandidatov za člane sveta,
kot je določeno na glasovnici. Izvoljeni so kandidati, ki dobijo
največje število glasov. Če dva kandidata dobita enako število
glasov je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v šoli.

Če se volitev udeleži polovica ali manj kot polovica
delavcev šole in če volilna komisija razveljavi volitve zaradi
nepravilnosti, se volitve zaradi nezadostne udeležbe oziro-
ma zaradi nepravilnosti razveljavijo. Ponovne volitve se opra-
vijo v 30 dneh po sklepu komisije za neveljavnost volitev.

Volitve delavcev v svet se opravijo najmanj 15 dni pred
iztekom mandatne dobe članom sveta. Volilne rezultate ugo-
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tovi in razglasi volilna komisija najkasneje v petih dneh po
izvedbi volitev.

Kandidati, ki so izvoljeni v svet, opravljajo svojo funkci-
jo od dneva, ko svetu prejšnjega sklica preneha mandat in
se konstituira novi svet.

Če svetu preneha mandat pred konstituiranjem novega
sveta, opravlja le-ta svoje naloge do konstituiranja novega
sveta, vendar ne več kot tri mesece po izteku mandata.

Če članu preneha mandat pred potekom mandatne
dobe, se v 15-ih dneh od dneva ugotovitve o prenehanju
mandata razpiše nadomestne volitve.

Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta
ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini in je do
izteka mandata manj kot šest mesecev.

11. člen
Podružnico šole vodi vodja podružnice, ki imam na-

slednje pristojnost:
a) organizira in vodi;
b) predlaga ravnatelju program razvoja;
c) predlaga nadstandardne programe;
d) skrbi za sodelovanje šole in staršev;
e) obvešča starše o delu;
f) opravlja druge naloge, za katere ga pisno pooblasti

ravnatelj.
12. člen

Enoto oddelka vrtca vodi vodja enote, ki ima naslednje
pristojnosti:

a) organizira in vodi delo;
b) predlaga program razvoja;
c) skrbi za sodelovanje vrtca s starši;
d) obvešča starše o delu;
e) opravlja tudi druge naloge za katere je pooblaščen.

13. člen
Za opravljanje dejavnost zagotovi ustanovitelj nasled-

nje nepremičnine:
Za matično šolo: objekt šole, telovadnico, dvorišče z

dvoriščem za potrebe osnovnošolske in predšolske vzgoje.
Za podružnico v Leskovcu ustanovitelj zagotovi šolski

objekt, telovadnico in igrišče z dvoriščem.
Za podružnico v Selah ustanovitelj zagotovi objekt šole

s telovadnico.
Ustanovitelj zagotavlja zraven nepremičnin tudi opremo

potrebno za izvajanje osnovnošolskega in predšolskega izo-
braževanja, ki so jo matična šola, podružnica Leskovec in
podružnica Sela uporabljali do sprejetja tega odloka in jo
izkazuje bilanca stanja za zadnje poslovno leto oziroma na
dan 31. 12. 1998.

14. člen
Šola pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz

državnega proračuna in iz proračuna občine v skladu z zako-
ni in statutom Občine Videm, iz prispevkov staršev, lahko
tudi iz drugih virov.

15. člen
Šola nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejav-

nostjo, za katero je ustanovljena, samostojno.
Šola odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev s

katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti šole do višine sred-

stev, ki jih zagotavlja v skladu s 14. členom tega odloka.

16. člen
Šola je dolžna na zahtevo ministra pristojnega za šols-

tvo oziroma ustanovitelja predložiti vse listine in podatke, ki
se nanašajo na gospodarjenje s premoženjem, ki ga šola

upravlja in na opravljanje svoje dejavnosti oziroma so po-
trebne za vpis v zemljiško knjigo.

Šola je prav tako dolžna vsako leto pripraviti program
dela in finančni plan ter ga posredovati ustanovitelju.

17. člen
Šola ima žiro račun pri agenciji za plačilni promet oziro-

ma pri poslovni banki.

18. člen
Delo šole je javno.
Javnost dela šole se zagotavlja s poročili staršev, novi-

narjem in drugim predstavnikom javnosti.
Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo

prisostvovati sejam in drugim oblikam organov šole ter vzgoj-
no-izobraževalnem delu šole, razen v primeru, ko je to dolo-
čeno z zakonom ali drugimi predpisi ali jim ravnatelj šole
dovoli.

O delu šole obvešča javnosti ravnatelj ali oseba, ki jo
pooblasti.

19. člen
Ravnatelj in drugi delavci šole morajo varovati listine in

podatke, do katerih pridejo in se z njimi seznanijo pri oprav-
ljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so določeni za
poslovno tajnost.

Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno
tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.

Za poslovno tajnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi

predpisi določeni za tajne,
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za

poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih

pristojnosti določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih šoli zaupno sporoči pri-

stojni organ ali druga organizacija.

20. člen
Svet šole deluje do izteka mandata, za katerega so bili

njegovi člani izvoljeni oziroma imenovani. Predstavniki de-
lavcev šole v svetu morajo biti izvoljeni najkasneje v treh
mesecih po uveljavitvi tega odloka

21. člen
Mandat ravnatelja šole se nadaljuje do izteka časa, za

katerega je bil imenovan.

22. člen
Šola Videm je pravna naslednica OŠ Videm, ki je vpisa-

na v sodni register pri Okrožnem sodišču na Ptuju pod št.
vložka 1/00281/00, Srg 97/00035 in prevzema vse pravi-
ce in obveznosti te šole.

23. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o usta-

novitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov – osnovnih šol
(Medobčinski Uradni vestnik št. 17/95, Uradni list RS, št.
62/98 in 70/98).

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

nem listu RS.

Št. 640-01/99
Videm, dne 23. marca 1999.

Župan
Občine Videm

Franc Kirbiš, inž. l. r.
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VOJNIK

1191. Sklep o določitvi javnih športnih objektov
občinskega pomena v Občini Vojnik

Na podlagi 18. in 64. člena zakona o športu (Uradni list
RS, št. 22/98) in 18. člena statuta Občine Vojnik (Uradni
list RS, št. 82/98) je Občinski svet občine Vojnik, na seji
dne 31. 3. 1999 sprejel

S K L E P
o določitvi javnih športnih objektov občinskega

pomena v Občini Vojnik

1. člen
V skladu z 18. in 64. členom zakona o športu se kot

javni športni objekt občinskega pomena določijo objekti, ki
so namenjeni uresničevanju javnega interesa na področju
športa v Občini Vojnik ter izpolnjujejo še naslednje kriterije:

a) da so večnamenski in namenjeni za razvoj športa v
Vojniku in v Sloveniji,

b) da se na njih izvajajo športne prireditve, tekmovanja,
programi športne vzgoje in ostali dogovorjeni športni
programi,

c) da so občina ali društva preko občine vložila v njiho-
vo izgradnjo, obnovo in vzdrževanje večja sredstva.

2. člen
Športni objekti, ki so v skladu s 1. členom tega sklepa

določeni kot javni objekti občinskega pomena postanejo na
podlagi 64. člena zakona o športu z vsemi svojimi zemljišči
in objekti lastnina Občine Vojnik. Izjema so objekti in zem-
ljišča, ki so v tem sklepu posebej opredeljena kot lastnina
društev.

3. člen
Javni športni objekti občinskega pomena so:
1. Športno igrišče v parku v Frankolovem, parc.

št.751/6 k.o. Verpete, vpisana v zk. vl. št. 274 k.o. Ver-
pete;

2. Športno igrišče pri POŠ v Novi Cerkvi, parc. št.
588/2 k.o. Strmec, vpisana v zk. vl. št. 155, k.o. Strmec;

3. Športno igrišče v Socki, parc. št. 180/2 k.o. Čre-
skova, vpisano v zk. vl. št. 104 k. o. Čreskova;

4. Športno igrišče za nogomet, tenis, rokomet in ko-
šarko v Vojniku, parc. št. 206, 205, 204/1 in 564/5 vse
k.o. Vojnik trg, vpisane v zk. vl. št. 379 k.o. Vojnik trg.

Športni objekti in zemljišča od 1. do 4. točke se s tem
sklepom določijo za javne športne objekte občinskega po-
mena in postanejo last Občine Vojnik.

5. Lovski dom v Vojniku z zemljišči in objekti na teh
zemljiščih: parc. št. 441, 439, 442/15 in 442/16, vpisana
v vložno št. 243 k.o. Vojnik – trg; parc. št. 442/7 vpisana v
vložno št. 240 k.o. Vojnik trg.

Športni objekti in zemljišča lovskega društva Vojnik (5.
točka) se s tem sklepom določijo za javni športni objekt
občinskega pomena, prenesejo pa v last Lovskega društva
Vojnik.

6. Stara telovadnica v Vojniku, s pripadajočim zemlji-
ščem: parc. št. 207 in 208 vpisana v zk. vl. št. 378 k.o.
Vojnik – trg.

Športni objekt in zemljišče postane last Občine Vojnik
in se s tem sklepom določi za javni športni objekt občinske-
ga pomena. Vlaganja najemnika se ocenijo in uredijo sklad-
no z zakonom o temeljnih lastninsko pravnih razmerjih (Urad-
ni list SRS, št. 6/80).

4. člen
Način vzdrževanja, uporabe, upravljanja in koriščenja

javnih športnih objektov in zemljišč ter pogoje za upravljanje
s temi objekti in zemljišči se določi s pogodbo, ki jo v imenu
Občine Vojnik podpiše župan.

5. člen
Nepremičnine določene s tem sklepom se na predlog

Občine Vojnik vknjižijo v zemljiško knjigo Okrajnega sodišča
v Celju, kot lastnina občine oziroma društva ter zaznamuje
objekt kot javni športni objekt.

6. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati

takoj po objavi.

Št. 323/3-99/7
Vojnik, dne 31. marca 1999.

Župan
Občine Vojnik

Beno Podergajs l. r.

VRANSKO

1192. Statut Občine Vransko

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi –
ZLS – (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98 in 74/98) je občinski svet Občine Vransko
na 4. redni seji dne 25. 2. 1999 sprejel

S T A T U T
Občine Vransko

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Občina Vransko je samoupravna lokalna skupnost us-

tanovljena z zakonom na območju naslednjih naselij: Brode,
Čeplje, Čreta, Jeronim, Limovce, Ločica pri Vranskem,

Prapreče, Prekopa, Selo pri Vranskem, Stopnik, Tešo-
va, Vologa, Vransko, Zahomce, Zajasovnik – del in Zapla-
nina.

Sedež občine je na Vranskem.
Občina je pravna oseba javnega prava s pravico pose-

dovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja.
Občino predstavlja in zastopa župan.
Območje, ime in sedež občine se lahko spremeni z

zakonom po postopku, ki ga določa zakon. Območja in
imena naselij v občini se v skladu z zakonom spremenijo z
občinskim odlokom.

2. člen
Na območju občine Vransko so ustanovljeni ožji deli

občine. Naloge, organizacija in delovanje ter pravni status
ožjih delov občine Vransko so določeni s tem statutom in
odlokom občine.

Imena in območja ožjih delov občine so:
– Trška skupnost Vransko za območje naselja Vransko.
Vaške skupnosti so:
– Brode – Selo – za območje naselij Brode in Selo,
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– Čeplje – za območje naselja Čeplje,
– Limovce – za območje naselja Limovc,
– Ločica – za območje Ločice,
– Prekopa – za območje naselja Prekopa,
– Stopnik – za območje naselja Stopnik,
– Tešova – za območje naselij Tešova, Čreta in del

Jeronima,
– Merinca – Vologa – za območje naselij Vologe in del

Jeronima,
– Prapreče – za območje naselja Prapreče,
– Zahomce – za območje naselja Zahomce,
– Zaplanina – za območje naselja Zaplanina,
– Zajasovnik – za območje naselja Zajasovnik-del.

3. člen
Občina Vransko (v nadaljnjem besedilu: občina) v okvi-

ru ustave in zakona samostojno ureja in opravlja javne zade-
ve lokalnega pomena, ki zadevajo prebivalce občine in nalo-
ge iz državne pristojnosti, ki so po njenem predhodnem
soglasju nanjo prenesene z zakonom.

4. člen
Osebe, ki imajo na območju občine stalno prebiva-

lišče, so občani.
Občani odločajo o lokalnih javnih zadevah po organih

občine, ki jih volijo na podlagi splošne in enake volilne
pravice na svobodnih volitvah s tajnim glasovanjem ter v
drugih organih v skladu s tem statutom.

Občani sodelujejo pri upravljanju lokalnih javnih zadev
tudi na zborih občanov, z referendumom in ljudsko iniciativo.

Na osnovi odločitve organov občine se lahko v posa-
mezne oblike odločanja vključijo tudi osebe, ki imajo v obči-
ni začasno prebivališče, in osebe, ki so lastniki zemljišč in
drugih nepremičnin na območju občine.

5. člen
Občina pri uresničevanju skupnih nalog sodeluje s so-

sednjimi in drugimi občinami, širšimi lokalnimi skupnostmi in
državo.

Občina samostojno odloča o povezovanju v širše lokal-
ne samoupravne skupnosti, na način in po postopku predpi-
sanem v zakonu.

Občina lahko sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi dru-
gih držav ter z mednarodnimi organizacijami lokalnih skup-
nosti.

Občina sodeluje z drugimi občinami po načelih prosto-
voljnosti in solidarnosti in lahko v ta namen z njimi združuje
sredstva, oblikuje skupne organe in organizacije ter službe
za opravljanje skupnih zadev.

6. člen
Občina Vransko ima svoj grb, zastavo in praznik, kate-

rih oblika, vsebina in uporaba se določi z odlokom.
Občina ima pečat, ki je okrogle oblike. Pečat ima v

zunanjem krogu na zgornji polovici napis: Občina Vransko, v
notranjem krogu pa naziv organa občine – Občinski svet;
Župan; Nadzorni odbor; Občinska uprava, Volilna komisija.
V sredini pečata je grb občine. Velikost, uporabo in hrambo
pečata občine določi župan s svojim aktom.

Za prispevek k razvoju občine podeljuje občina zasluž-
nim občanom, organizacijam in drugim občinska priznanja
in nagrade, v skladu s posebnim odlokom.

II. NALOGE OBČINE

7. člen
Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega

pomena (izvirne naloge), določene s tem statutom in zakoni,
zlasti pa:

1. Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena
tako, da:

– sprejema statut in druge splošne akte občine,
– sprejema proračun in zaključni račun občine,
– načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske

akte,
– predpisuje davke in prispevke iz svoje pristojnosti.
2. Upravlja občinsko premoženje tako, da:
– ureja način in pogoje upravljanja z občinskim premo-

ženjem,
– pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja,
– sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin

in premičnin,
– sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje

vrednost svojega premoženja.
3. Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine ta-

ko, da:
– spremlja in analizira gospodarske rezultate v občini,
– sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešu-

jejo razvoj gospodarstva v občini,
– oblikuje davčno politiko, ki pospešuje gospodarski

razvoj,
– sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru intere-

sov in nalog občine pomaga gospodarskim subjektom pri
razreševanju gospodarskih problemov,

– z javnimi sredstvi, v skladu s predpisi, pospešuje
razvoj gospodarskih panog oziroma gospodarskih subjektov.

4. Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za
povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj tako, da:

– v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih ob-
jektov,

– sprejema dolgoročni in kratkoročni stanovanjski pro-
gram občine,

– spremlja in analizira stanje na stanovanjskem po-
dročju občine,

– spremlja ponudbo in povpraševanje stanovanj v obči-
ni ter se vključuje v stanovanjski trg,

– gradi stanovanja za socialno ogrožene in prenavlja
objekte, ki so primerni za gradnjo stanovanj,

– v skladu s predpisi omogoča občanom najemanje
kreditov za nakup, gradnjo in prenovo stanovanj,

– sodeluje z gospodarskimi družbami, zavodi in drugi-
mi institucijami pri razreševanju stanovanjske problematike
občanov.

5. Skrbi za lokalne javne službe tako, da:
– ustanavlja lokalne javne službe,
– sprejme splošne akte, ki urejajo način ustanovitve in

delovanje lokalnih javnih služb,
– zagotavlja sredstva za delovanje lokalnih javnih služb,
– nadzira delovanje lokalnih javnih služb,
– gradi in vzdržuje vodovodne, energetske in druge

komunalne objekte in naprave,
– zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi

zemljišči.
6. Zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in

zdravstveno dejavnost tako, da:
– ustanovi vzgojno-izobraževalni, zdravstveni zavod in

zagotavlja pogoje za njegovo delovanje,
– v skladu z zakoni, ki urejajo to področje, zagotavlja

sredstva za izvajanje teh dejavnosti in v okviru finančnih
možnosti omogoča izvajanje nadstandardnih programov,



Uradni list Republike Slovenije Št. 24 / 10. 4. 1999 / Stran 2777

– sodeluje z vzgojno-izobraževalnim zavodom in zdravs-
tvenim zavodom,

– z različnimi ukrepi pospešuje vzgojno-izobraževalno
dejavnost in zdravstveno varstvo občanov,

– ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je po-
membno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih
prebivalcev.

7. Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolske-
ga varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno
ogrožene, invalide in ostarele tako, da:

– spremlja stanje na tem področju,
– pristojnim organom in institucijam predlaga določene

ukrepe na tem področju,
– sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi

in drugimi pristojnimi organi in institucijami.
8. Pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno de-

javnost ter razvoj športa in rekreacije tako, da:
– omogoča dostopnost kulturnih programov, skrbi za

kulturno dediščino na svojem območju,
– zagotavlja splošno-izobraževalno knjižnično dejav-

nost,
– z dotacijami spodbuja te dejavnosti,
– sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivno-

sti občine.
9. Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo

pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja
druge dejavnosti varstva okolja tako, da:

– izvaja naloge, ki jih določajo zakon, uredbe in drugi
predpisi s področja varstva okolja,

– spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih
pristojnosti sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja varstvo
okolja,

– sprejema splošne akte, s katerimi pospešuje in zago-
tavlja varstvo okolja,

– sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih ob-
vešča o ugotovljenih nepravilnostih,

– z drugimi ukrepi pospešuje varstvo okolja v občini.
10. Upravlja, gradi in vzdržuje:
– lokalne javne ceste in druge javne poti,
– površine za pešce in kolesarje,
– igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,
– javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne

površine ter
– ureja promet v občini.
11. Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v

primeru elementarnih in drugih nesreč tako, da v skladu z
merili in normativi:

– organizira reševalno pomoč v požarih,
– organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševa-

nje za primere elementarnih in drugih nesreč,
– zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in

izvajanje požarne varnosti in varstva pred naravnimi nesreča-
mi,

– zagotavlja sredstva za odpravo posledic elementar-
nih in drugih naravnih nesreč,

– sodeluje z občinskim poveljstvom gasilske službe in
štabom za civilno zaščito ter spremlja njihovo delo,

– opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši požarni
varnosti in varstvu pred elementarnimi in drugimi nesrečami.

12. Ureja javni red v občini tako, da:
– sprejema ustrezne splošne akte,
– določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s

katerimi se kršijo predpisi občine,
– ureja lokalni promet in določa prometno ureditev,
– organizira občinsko redarstvo,
– izvaja nadzorstvo nad javnimi prireditvami,

– opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem ob-
činskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz
svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno,

– opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti.

8. člen
V okviru lokalnih zadev javnega pomena občina oprav-

lja tudi naloge, ki se nanašajo na:
– inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih

predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje
pristojnosti,

– ugotavljanje javnega interesa v primeru razlastitve za
potrebe občine,

– določanje namembnosti urbanega prostora,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje po-

gojev za njihovo uporabo,
– evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja,
– zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih spomeni-

kov v sodelovanju s pristojnimi institucijami,
– mrliško ogledno službo in
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.

9. člen
Občina opravlja statistične, evidenčne in analitične na-

loge za svoje potrebe ter za te potrebe pridobiva statistične
in evidenčne podatke od pooblaščenih organov za zbiranje
statističnih in evidenčnih podatkov.

Za potrebe iz prvega odstavka tega člena pridobiva
občina od upravljalcev zbirk podatke o fizičnih osebah, ki
imajo v občini stalno ali začasno prebivališče, in o fizičnih
osebah, ki imajo v občini nepremičnine, ter podatke o prav-
nih osebah, ki imajo sedež in premoženje oziroma del pre-
moženja v občini.

III. ORGANI OBČINE

1. Skupne določbe

10. člen
Organi občine so:
– občinski svet,
– župan in
– nadzorni odbor občine.
Občina ima volilno komisijo kot samostojni občinski

organ, ki v skladu z zakonom o lokalnih volitvah in drugimi
predpisi ter splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in
referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.

Občina ima tudi druge organe, katerih ustanovitev in
naloge določa zakon.

Volitve oziroma imenovanja organov občine oziroma
članov občinskih organov se izvajajo v skladu z zakonom in
tem statutom.

Člani občinskega sveta, župan in podžupan so občin-
ski funkcionarji.

11. člen
Občina ima občinsko upravo kot občinski organ, ki v

skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine izvaja
upravne naloge iz občinske pristojnosti, odloča o upravnih
stvareh na prvi stopnji, opravlja inšpekcijske naloge in nalo-
ge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora ter
strokovna, organizacijska in administrativna opravila za ob-
činske organe.

Občinsko upravo lahko sestavljajo notranje organizacij-
ske enote in organi občinske uprave. Organe občinske upra-
ve ustanovi občinski svet z odlokom, s katerim določi tudi
njihovo notranjo organizacijo in delovno področje.
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12. člen
Če ni v zakonu ali tem statutu drugače določeno, lahko

organi občine, ki delajo na sejah, sprejemajo odločitve, če
je na seji navzoča večina članov organa občine. Odločitev je
sprejeta, če za njo glasuje večina navzočih članov.

13. člen
Delo organov občine je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o

delu občinskih organov, predvsem pa z uradnim objavlja-
njem splošnih aktov občine, z navzočnostjo občanov in pred-
stavnikov sredstev javnega obveščanja na javnih sejah ob-
činskih organov, vpogledom v dokumentacijo in gradiva, ki
so podlaga za odločanje občinskih organov.

Način zagotavljanja javnosti dela občinskih organov,
razloge in postopke izključitve javnosti s sej organov občine,
pravice javnosti ter zagotovitev varstva osebnih podatkov,
dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z
zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine ozi-
roma druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave
oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost, določajo zakon,
ta statut in poslovnik občinskega sveta.

Občani in njihovi pravni zastopniki imajo pravico vpo-
gleda v dokumente, ki so podlaga za odločanje organov
občine o njihovih pravicah, obveznostih in pravnih koristih,
če izkažejo pravni interes.

2. Občinski svet

14. člen
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zade-

vah v okviru pravic in dolžnosti občine.
Občinski svet šteje devet članov.
Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat

članov občinskega sveta se začne s potekom mandata prejš-
njih članov občinskega sveta ter traja do prve seje novoizvo-
ljenega občinskega sveta.

Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je
potrjenih več kot polovica mandatov članov občinskega sve-
ta. Prvo sejo občinskega sveta skliče župan najkasneje v 20
dneh po izvolitvi.

Ko članom občinskega sveta preneha mandat, jim pre-
neha tudi članstvo v vseh občinskih organih in organih javnih
zavodov, javnih podjetij ter skladov, katerih ustanoviteljica je
občina in v katere so bili imenovani kot predstavniki občin-
skega sveta.

15. člen
Volitve občinskega sveta se opravijo na podlagi splo-

šne in enake volilne pravice z neposrednim in tajnim glaso-
vanjem v skladu z zakonom.

Občinski svet se voli po večinskem volilnem sistemu.
O oblikovanju volilnih enot za volitve občinskega sveta

v skladu z zakonom odloči občinski svet z odlokom.

16. člen
Občinski svet sprejema statut občine, odloke in druge

splošne akte ter poslovnik občinskega sveta.
V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja

občine,
– sprejema občinski proračun in zaključni račun,
– ustanavlja organe občinske uprave ter določi njihovo

organizacijo in delovno področje,
– v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin usta-

navlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za

izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih
podjetjih,

– daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti
na občino in odloča o na občino prenesenih zadevah iz
državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča
drug občinski organ,

– nadzoruje delo župana, podžupana in občinske upra-
ve glede izvajanja odločitev občinskega sveta,

– potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugo-
tavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcio-
narja,

– imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nad-
zornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzor-
nega odbora,

– imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občin-
skega sveta,

– na predlog župana imenuje in razrešuje podžupana,
ki bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije opravljal
funkcijo župana ter odloča o poklicnem opravljanju funkcije
podžupana,

– odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premože-
nja, kolikor s statutom občine ali z odlokom za odločanje o
tem ni pooblaščen župan,

– odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,
– razpisuje referendum,
– s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino

plače ali dela plače občinskih funkcionarjev ter kriterije in
merila za nagrade in nadomestila članom organov in delov-
nih teles, ki jih imenuje občinski svet,

– določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja
lokalnih javnih služb,

– ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge
pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,

– imenuje in razrešuje člane komisije po zakonu o nez-
družljivosti opravljanja javnih funkcij s pridobitno dejavnost-
jo, člane sveta občine za varstvo uporabnikov javnih dobrin
ter člane drugih organov občine ustanovljenih na podlagi
zakona,

– določi organizacijo in način izvajanja varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, katere-
ga sestavni del je tudi program varstva pred požari,

– sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami, sestavni del je tudi letni načrt varstva
pred požari,

– določi organizacijo občinskega sveta ter način nje-
govega delovanja v vojni,

– sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami in določi varstvo pred požari, ki se opravlja kot
javna služba,

– daje mnenje k imenovanju načelnika upravne enote
in imenuje predstavnike občine v sosvet načelnika upravne
enote,

– odloča o drugih zadevah, ki jih določata zakon in ta
statut.

17. člen
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepo-

klicno.
Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo

župana, člana nadzornega odbora, kot tudi ne z delom v
občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako dolo-
ča zakon.

Član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana,
opravlja funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo podžu-
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pana hkrati. Podžupan, ki v primeru predčasnega preneha-
nja mandata župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne
opravlja funkcije člana občinskega sveta.

Funkcija člana občinskega sveta tudi ni združljiva s
funkcijo načelnika upravne enote in vodje notranje organiza-
cijske enote v upravni enoti, na območju katere je občina,
kot tudi ne z delom v državni upravi na delovnih mestih, na
katerih delavci izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorom nad
zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela
organov občine.

18. člen
Občinski svet predstavlja, sklicuje in vodi njegove seje

župan. Župan lahko za vodenje sej občinskega sveta poob-
lasti podžupana ali drugega člana občinskega sveta.

Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan, pooblaščeni
podžupan oziroma član občinskega sveta ne more voditi že
sklicane seje, jo vodi podžupan, če pa tudi to ni mogoče, jo
vodi najstarejši član občinskega sveta.

Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z določ-
bami tega statuta in poslovnika občinskega sveta ter glede
na potrebe odločanja na občinskem svetu, mora pa jih skli-
cati najmanj štirikrat letno.

Župan, pooblaščeni podžupan oziroma član občinske-
ga sveta mora sklicati sejo občinskega sveta, če to zahteva
najmanj četrtina članov občinskega sveta, seja pa mora biti v
petnajstih dneh potem, ko je bila podana pisna zahteva za
sklic seje. Če seja občinskega sveta ni sklicana v roku
sedmih dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani
občinskega sveta, ki so zahtevo podali. Zahtevi za sklic seje
občinskega sveta mora biti priložen dnevni red. Župan, poob-
laščeni podžupan oziroma član občinskega sveta mora dati
na dnevni red predlagane točke, predlagan dnevni red pa
lahko dopolni še z novimi točkami.

19. člen
Strokovno in administrativno delo za potrebe občinske-

ga sveta ter pomoč pri pripravi in vodenju sej občinskega
sveta ter njegovih komisij in odborov zagotavlja občinska
uprava.

20. člen
Občinski svet dela in odloča na sejah.
Dnevni red seje občinskega sveta predlaga župan.
Vsak član občinskega sveta lahko predlaga občinske-

mu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristoj-
nosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in
drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine
določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.

Župan mora predloge komisij in odborov občinskega
sveta ter predloge članov občinskega sveta iz prejšnjega
odstavka dati na dnevni red, ko so pripravljeni tako, kot je
določeno v poslovniku občinskega sveta.

O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na
začetku seje.

Na vsaki seji občinskega sveta mora biti predvidena
točka za vprašanja in odgovore na vprašanja, ki jih postavlja-
jo člani sveta.

Za vsako sejo občinskega sveta se pošlje vabilo župa-
nu, podžupanu, članom občinskega sveta, predsedniku nad-
zornega odbora občine in tajniku občine. O sklicu seje
občinskega sveta se obvesti javna občila.

Predsednik nadzornega odbora občine, predsedniki
komisij in odborov občinskega sveta ter tajnik občine so se
dolžni udeležiti seje občinskega sveta in odgovarjati na vpra-
šanja članov občinskega sveta, kadar se obravnavajo vpra-
šanja iz njihove pristojnosti oziroma njihovega področja dela.

21. člen
Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča

večina njegovih članov. Občinski svet sprejema odločitve z
večino glasov navzočih članov, razen če zakon določa dru-
gačno večino.

Občinski svet sprejema odločitve z javnim glasovanjem.
Tajno se glasuje v primeru, ko je tako določeno z zakonom
ali če tako sklene občinski svet.

Način dela in odločanja, razmerja do drugih občinskih
organov ter druga vprašanja delovanja občinskega sveta se
določijo s poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dve-
tretjinsko večino navzočih članov.

Odločitve občinskega sveta izvršujeta župan in občin-
ska uprava.

Župan in tajnik občine o izvrševanju odločitev občin-
skega sveta poročata občinskemu svetu najmanj enkrat
letno.

22. člen
Članu občinskega sveta predčasno preneha mandat:
– če izgubi volilno pravico,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno

kazen zapora, daljšo od šest mesecev,
– če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha

opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo člana občin-
skega sveta,

– če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki
ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta,

– če odstopi.
Razlogi za prenehanje mandata člana občinskega sve-

ta iz prve, druge in tretje alinee prvega odstavka tega člena
se ugotovijo na podlagi pravnomočne sodne odločbe. Član
občinskega sveta je dolžan občinski svet obvestiti o svoji
odločitvi v zvezi z četrto in peto alineo prvega odstavka tega
člena. Odstop člana občinskega sveta mora biti podan v
pisni obliki. Članu občinskega sveta preneha mandat z
dnem, ko občinski svet na podlagi poročila komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so
nastali razlogi za prenehanje mandata.

Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na prvi seji po
nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.

Za izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega
člana občinskega sveta se upoštevajo določbe zakona.

Odbori in komisije občinskega sveta

23. člen
Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja,

volitve in imenovanja.
Občinski svet lahko ustanovi eno ali več komisij in

odborov kot svoja stalna ali občasna delovna telesa. Organi-
zacijo in delovno področje stalnih delovnih teles občinskega
sveta določa poslovnik občinskega sveta. S sklepom o usta-
novitvi občasnega delovnega telesa in imenovanju članov
določi občinski svet tudi njegove naloge.

24. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

ima pet članov, ki jih občinski svet imenuje izmed svojih
članov.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
opravlja zlasti naslednje naloge:

– občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna
telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje
občinski svet,
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– občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma
predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini,

– pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zve-
zi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter
izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki
urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,

– obravnava druga vprašanja, ki mu jih določi občinski
svet.

25. člen
Občinski svet ima stalne ali občasne komisije in odbo-

re kot svoja delovna telesa.
Odbori štejejo pet do sedem članov, komisije pa tri do

pet članov. Število članov posameznega delovnega telesa
občinskega sveta in delovno področje se določi s poslovni-
kom občinskega sveta.

Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s skle-
pom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število
članov ter opravi imenovanje.

26. člen
Člane odborov in komisij imenuje občinski svet izmed

svojih članov in največ polovico članov izmed drugih obča-
nov. Predlog kandidatov za člane pripravi Komisija za man-
datna vprašanja, volitve in imenovanja.

Delo delovnega telesa občinskega sveta vodi član ob-
činskega sveta kot predsednik.

Prvo sejo delovnega telesa skliče župan.
Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni združ-

ljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v
občinski upravi.

27. člen
Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega

delovnega področja v skladu s poslovnikom občinskega
sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in
dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.

Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo
občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove
pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proraču-
na in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine
določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.

28. člen
Občinski svet lahko razreši predsednika, posamezne-

ga člana delovnega telesa občinskega sveta ali delovno telo
v celoti na predlog najmanj četrtine članov občinskega sve-
ta. Predlog novih kandidatov za člane delovnih teles občin-
skega sveta pripravi komisija za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja do prve naslednje seje občinskega sveta.

3. Župan

29. člen
Župana volijo državljani, ki imajo v občini stalno prebi-

vališče, na neposrednih in tajnih volitvah. Volitve župana se
opravijo v skladu z zakonom.

Mandatna doba župana traja štiri leta.
Potek štirih let od nastopa mandata župana je skrajni

rok, v katerem mora nastopiti mandat novoizvoljeni župan.
Novoizvoljeni župan nastopi mandat, ko občinski svet na
svoji prvi seji po izvolitvi članov občinskega sveta na podlagi
potrdila občinske volilne komisije o izvolitvi župana odloči o
morebitnih pritožbah drugih kandidatov ali predstavnikov kan-
didatur za župana oziroma ugotovi, da takih pritožb ni bilo.

Župan opravlja funkcijo nepoklicno. Župan se lahko
odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O svoji odločitvi je
župan dolžan obvestiti občinski svet na prvi naslednji seji.

30. člen
Župan predstavlja in zastopa občino.
Poleg tega župan:
– predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun ob-

čine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz
pristojnosti občinskega sveta,

– izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge ose-
be za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega
proračuna,

– skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih
odločitev občinskega sveta,

– odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premože-
nja ter o pridobitvi nepremičnega premoženja občine,

– skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih
aktov občine,

– predlaga ustanovitev organov občinske uprave, dolo-
čitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije,
določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča
o imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposle-
nih v občinski upravi ter pooblašča tajnika občine za te
naloge,

– imenuje in razrešuje tajnika občine, predstojnike or-
ganov občinske uprave in organov skupne občinske uprave,

– usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in orga-
nov skupne občinske uprave,

– opravlja druge zadeve, ki jih določata zakon in ta
statut.

Župan v skladu z zakonom odloča tudi o na občino
prenesenih zadevah iz državne pristojnosti.

31. člen
Župan lahko zadrži objavo splošnega akta občine, če

meni, da je neustaven ali nezakonit in predlaga občinskemu
svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri
čemer mora navesti razloge za zadržanje.

Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni
akt objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahte-
vo za oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.

Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če
meni, da je nezakonita, ali je v nasprotju s statutom ali
drugim splošnim aktom občine, in predlaga občinskemu
svetu, da o njej ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri
čemer mora navesti razloge za zadržanje.

Ob zadržanju izvajanja odločitve občinskega sveta žu-
pan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost take odlo-
čitve. Če občinski svet ponovno sprejme enako odločitev,
lahko župan začne postopek pri upravnem sodišču.

Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, ki
je z zakonom prenesena v opravljanje občini, župan opozori
pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost
take odločitve.

32. člen
Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na po-

dročju zaščite in reševanja, predvsem pa:
– skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in

drugimi nesrečami in uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za
odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,

– imenuje poveljnike in štabe civilne zaščite občine ter
poverjenike za civilno zaščito,

– sprejme načrt zaščite in reševanja,
– vodi zaščito, reševanje in pomoč,
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– določi organizacije, ki opravljajo javno službo oziro-
ma naloge zaščite, reševanja in pomoči in organizacije, ki
morajo izdelati načrte zaščite in reševanja,

– ugotavlja in razglaša stopnjo požarne ogroženosti v
naravnem okolju na območju občine,

– sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se ob-
činski svet ne more sestati,

– v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogro-
ženih in prizadetih prebivalcev,

– predlaga pristojnemu organu razporeditev državlja-
nov na delovno dolžnost, dolžnost v civilni zaščiti ter mate-
rialno dolžnost.

33. člen
V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem

obsegu ogroženo življenje in premoženje občanov, pa se
občinski svet ne more pravočasno sestati, lahko župan sprej-
me začasne nujne ukrepe. Te mora predložiti v potrditev
občinskemu svetu takoj, ko se ta lahko sestane.

34. člen
Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina

podžupana. Podžupana imenuje in razrešuje občinski svet
na predlog župana izmed svojih članov. S sklepom o imeno-
vanju podžupana se ugotovi, da bo podžupan v primeru
predčasnega prenehanja mandata župana opravljal funkcijo
župana v času od sprejema sklepa o predčasnem preneha-
nju mandata in razpisa nadomestnih volitev do izvolitve nove-
ga župana. Podžupan, ki opravlja funkcijo župana, nima
pravice glasovati za odločitve občinskega sveta.

Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter oprav-
lja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga
župan pooblasti.

Podžupan nadomešča župana v primeru njegove od-
sotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja pod-
župan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge,
za katere ga župan pooblasti.

V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči,
da bo funkcijo opravljal poklicno. O poklicnem opravljanju
funkcije podžupana odloči občinski svet na predlog župana.

35. člen
Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot podžupan

ne moreta opravljati svoje funkcije, nadomešča župana član
občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa
najstarejši član občinskega sveta.

V času nadomeščanja opravlja član občinskega sveta
tekoče naloge iz pristojnosti župana.

36. člen
Če je tako določeno v zakonu ali drugem predpisu,

lahko tudi župan imenuje komisije in druge strokovne orga-
ne občine.

Župan lahko ustanovi komisije in druga delovna telesa
kot strokovna in posvetovalna telesa za proučevanje posa-
meznih zadev iz svoje pristojnosti.

37. člen
Županu in podžupanu preneha mandat:
– če izgubi volilno pravico,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno

kazen zapora, daljšo kot šest mesecev,
– če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki

ni združljiva s funkcijo župana ali podžupana,

– če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha
opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo župana ali
podžupana,

– če odstopi,
– če je po odločitvi Državnega zbora razrešen.
Podžupanu preneha mandat tudi, če ga občinski svet

na predlog župana razreši.
Če je župan razrešen po odločitvi Državnega zbora, je

razrešen tudi podžupan. Mandat jima preneha z dnem razre-
šitve.

Razlogi za prenehanje mandata iz prve, druge in tretje
alineje prvega odstavka tega člena se ugotovijo na podlagi
pravnomočne sodne odločbe. Župan oziroma podžupan je
dolžan občinski svet obvestiti o svoji odločitvi v zvezi z četr-
to, peto in šesto alineo prvega odstavka tega člena. Odloči-
tev oziroma odstopna izjava župana oziroma podžupana mo-
ra biti v pisni obliki posredovana komisiji za mandatna vpra-
šanja, volitve in imenovanja občinskega sveta. Komisija je
dolžna v roku osmih dni po prejemu pisne izjave posredovati
predlog ugotovitvenega sklepa občinskemu svetu.

Županu oziroma podžupanu preneha mandat z dnem,
ko občinski svet na podlagi pisne izjave oziroma predloga
komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugo-
tovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata.

Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na seji, na
kateri je dana pisna izjava ali najkasneje na prvi seji po
nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.

Ugotovitveni sklep posreduje občinski svet predsedni-
ku občinske volilne komisije. Če županu preneha mandat
več kot šest mesecev pred potekom mandatne dobe, razpi-
še občinska volilna komisija nadomestne volitve.

Podžupanu s prenehanjem mandata zaradi razlogov iz
prve do vključno pete alinee prvega odstavka tega člena
preneha tudi mandat člana občinskega sveta. Odstop se
šteje za razrešitev, če podžupan ne izjavi, da odstopa tudi
kot član občinskega sveta. Za izvolitev oziroma potrditev
mandata nadomestnega člana občinskega sveta se upošte-
vajo določbe zakona.

Prenehanje mandata podžupana zaradi razrešitve po
drugem odstavku tega člena ne vpliva na mandat člana
občinskega sveta.

4. Nadzorni odbor

38. člen
Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne

porabe v občini.
Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje

pristojnosti:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem

občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev

občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov prora-

čunskih sredstev.
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja

zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, ob-
činske uprave, svetov ožjih delov občine, javnih zavodov,
javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov
sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z ob-
činskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter oce-
njuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih
sredstev.

39. člen
Nadzorni odbor ima trije člane. Člane nadzornega od-

bora imenuje občinski svet izmed občanov. Člani nadzorne-
ga odbora morajo imeti najmanj VI. stopnjo strokovne izo-
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brazbe in izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega
področja. Kandidate za člane nadzornega odbora občine
predlaga občinskemu svetu komisija za mandatna vpraša-
nja, volitve in imenovanja.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občin-
skega sveta, župan, podžupan, člani svetov ožjih delov obči-
ne (krajevnih, vaških ali četrtnih skupnosti), tajnik občine,
delavci občinske uprave ter člani poslovodstev javnih zavo-
dov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih organiza-
cij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.

Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razreši-
tve oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega
sveta, ki je nadzorni odbor imenoval. Za predčasno razreši-
tev člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlo-
gi za predčasno prenehanje mandata člana občinskega sve-
ta. Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega
odbora.

40. člen
Prvo sejo nadzornega odbora občine po imenovanju

skliče župan. Nadzorni odbor se konstituira, če je na prvi
seji navzočih večina članov.

Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsed-
nika nadzornega odbora.

Predsednik predstavlja nadzorni odbor, sklicuje in vodi
njegove seje.

Nadzorni odbor sprejema svoja poročila, priporočila in
predloge na seji, na kateri je navzočih večina članov nadzor-
nega odbora, z večino glasov navzočih članov.

41. člen
Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, ki ob-

vezno vsebuje letni nadzor zaključnega računa proračuna,
javnih zavodov in javnih podjetij ter občinskih skladov, pred-
loga proračuna in javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih
skladov ter vsaj polletni nadzor razpolaganja z občinskim
nepremičnim in premičnim premoženjem. V program lahko
nadzorni odbor vključi tudi druge nadzore. S programom
seznani nadzorni odbor občinski svet in župana.

Poleg zadev iz letnega programa dela mora nadzorni
odbor obvezno obravnavati zadeve, ki jih s sklepom predla-
ga občinski svet ali župan.

42. člen
Ugotovitve, ocene in mnenja ter predloge poročil nad-

zornega odbora pripravi član nadzornega odbora, ki ga je na
predlog predsednika, za posamezno zadevo v skladu z let-
nim programom nadzora, s sklepom o izvedbi nadzora za-
dolžil nadzorni odbor. Sklep o izvedbi nadzora mora vsebo-
vati opredelitev vsebine nadzora, časa in kraja nadzora in
navedbo nadzorovane osebe (organ ali organizacija z odgo-
vornimi osebami).

V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane ose-
be dolžni članu nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, pred-
ložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku
nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila. Član
nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, ima pravico zahteva-
ti vse podatke, ki so mu potrebni za izvedbo naloge, ki mu je
zaupana. Občinski organi so zahtevane podatke dolžni dati.

Po opravljenem pregledu pripravi član nadzornega od-
bora predlog poročila, v katerem je navedena nadzorovana
oseba, odgovorne osebe, predmet pregleda, ugotovitve,
ocene in mnenja ter morebitna priporočila in predlogi ukre-
pov. Predlog poročila sprejme nadzorni odbor in ga pošlje
nadzorovani osebi, ki ima pravico v roku petnajst dni od

prejema predloga poročila vložiti pri nadzornem odboru ugo-
vor. Nadzorni odbor mora o ugovoru odločiti v petnajstih
dneh. Dokončno poročilo pošlje nadzorni odbor nadzorova-
ni osebi, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi
računskemu sodišču.

Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov
ali nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v
poslovniku nadzornega odbora, mora o teh kršitvah v pet-
najstih dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno mi-
nistrstvo in računsko sodišče.

V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja ute-
meljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba
storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovi-
tve posredovati pristojnemu organu pregona.

Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, pri-
poročila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet,
župan in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev
so dolžni obravnavati dokončna poročila nadzornega odbo-
ra in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in
predloge nadzornega odbora.

43. člen
Predsednik nadzornega odbora izloči člana nadzorne-

ga odbora iz posamezne zadeve v primeru, če so podane
okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranosti.

Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi
lahko zahteva tudi nadzorovana oseba. Zahtevo za izločitev
mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno
navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izloči-
tev. O izločitvi odloči predsednik nadzornega odbora.

O izločitvi predsednika nadzornega odbora odloči nad-
zorni odbor.

44. člen
Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor o

svojih ugotovitvah obvesti javnost, ko je njegovo poročilo
dokončno. Ob obveščanju javnosti mora spoštovati pravice
strank.

Pri opravljanju svojega dela so člani nadzornega odbo-
ra dolžni varovati državne, uradne in poslovne skrivnosti
nadzorovanih, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim
predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporab-
nikov proračunskih sredstev ter spoštovati dostojanstvo, do-
bro ime in osebnostno integriteto fizičnih in pravnih oseb.

45. člen
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzorne-

ga odbora zagotavljata župan in občinska uprava.
Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko

opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora ime-
nuje občinski svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan.

Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v
občinskem proračunu, na podlagi izdelanega letnega pro-
grama nadzora.

46. člen
Podrobnejšo organizacijo svojega dela uredi nadzorni

odbor s poslovnikom.

5. Občinska uprava

47. člen
Notranjo organizacijo in delovno področje občinske

uprave določi občinski svet na predlog župana z odlokom.
Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi

župan.
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48. člen
Občinski svet lahko na predlog župana odloči, da z

drugo občino ali z drugimi občinami ustanovijo enega ali več
organov skupne občinske uprave.

Organizacija in delo organa skupne občinske uprave
se določi s splošnim aktom o ustanovitvi (z odlokom), ki ga
na skupen predlog županov sprejmejo občinski sveti občin.

49. člen
Organi občine odločajo o pravicah in dolžnostih posa-

meznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v
upravnih stvareh v upravnem postopku.

Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz
lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.

O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na
prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji župan, če ni za
posamezne primere z zakonom drugače določeno.

O pritožbah zoper odločbe organa skupne občinske
uprave odloča župan občine, v katere krajevno pristojnost
zadeva spada, če zakon ne določa drugače.

50. člen
Posamične akte iz izvirne pristojnosti občine izdaja taj-

nik občine, ki lahko pooblasti delavce uprave, ki izpolnjujejo
zakonske pogoje za odločanje v upravnih stvareh, za oprav-
ljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotne-
ga postopka in za odločanje v upravnih stvareh.

Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih
stvareh iz prenesene državne pristojnosti, če ni z zakonom
drugače določeno.

51. člen
Tajnik občine skrbi in je odgovoren za dosledno izvaja-

nje zakona o splošnem upravnem postopku in drugih pred-
pisov o upravnem postopku in zagotavlja vodenje evidence
o upravnih stvareh v skladu s predpisom Ministrstva za no-
tranje zadeve.

52. člen
O upravnih stvareh iz občinske izvirne pristojnosti lah-

ko odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za oprav-
ljanje teh zadev in ima višjo ali visoko strokovno izobrazbo in
opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v
upravnem postopku v skladu s posebnim zakonom. Ob teh
pogojih lahko na prvi stopnji v enostavnih upravnih stvareh
odloča tudi uradna oseba, ki ima srednjo strokovno izo-
brazbo.

53. člen
O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti

občinske uprave odloča župan. Zoper odločitev župana je
dopusten upravni spor.

O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz
državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava,
odloča državni organ, določen z zakonom.

54. člen
O izločitvi predstojnika organa občinske uprave ali za-

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

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

6. Drugi organi občine

55. člen
Organizacijo, delovno področje ter sestavo organov, ki

jih mora občina imeti v skladu s posebnimi zakoni, ki urejajo
naloge občine na posameznih področjih javne uprave, dolo-
či župan oziroma občinski svet na podlagi zakona s sklepom
o ustanovitvi in imenovanju članov posameznega organa.

56. člen
Občina ima poveljnika in štab civilne zaščite občine, ki

izvajata operativno strokovno vodenje civilne zaščite in dru-
gih sil za zaščito, reševanje in pomoč, v skladu s sprejetimi
načrti.

Poveljnik in poverjeniki za civilno zaščito so za svoje
delo odgovorni županu.

IV. OŽJI DELI OBČINE

57. člen
Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb obča-

nov na območju posameznih naselij so v občini kot ožji deli
občine ustanovljene trška skupnost in vaške skupnosti.

Trška skupnost in vaške skupnosti so del občine v
teritorialnem, funkcionalnem in organizacijskem smislu.

Pobudo za ustanovitev nove skupnosti, njeno ukinitev
ali spremembo njenega območja lahko da zbor občanov
ožjega dela občine ali 10 odstotkov volivcev s tega območja
po postopku in na način, ki je določen s tem statutom za
ljudsko iniciativo.

Trško in vaške skupnosti ustanovi, ukine ali spremeni
njihovo območje občinski svet s statutom po poprej ugotov-
ljeni volji prebivalcev o imenu in območju skupnosti. Volja
prebivalcev se ugotovi na zborih občanov, ki jih skliče župan
za območje, na katerem naj bi se ustanovila skupnost.

58. člen
Trška skupnost in vaške skupnosti sodelujejo pri oprav-

ljanju javnih zadev v občini, in sicer:
– dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih

programov občine na področju javne infrastrukture na svo-
jem območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih investi-
cij in investicij v javno razsvetljavo na njihovem območju in
sodelujejo pri nadzoru nad opravljenimi deli,

– sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vo-
do in zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri pridobivanju
soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih
javnih služb,

– dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komu-
nalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,

– dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja
(ocvetličenje, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.)
in pri tem sodelujejo,

– dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (pro-
metna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje
hitrosti ipd.),

– predlagajo programe javnih del,
– sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah pro-

storskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo ob-
močje njihove skupnosti,

– oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, plan-
skih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu or-
ganu občine,

– dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kme-
tijskega prostora v druge namene, predvidenih gradenj več-
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jih proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v
kmetijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih
bi prišlo do spremembe režima vodnih virov,

– seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potre-
bami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in
varstva okolja,

– sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in dru-
gih prireditev,

– spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem
obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo
in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reše-
vanja,

– dajejo soglasja k odločitvam o razpolaganju in uprav-
ljanju s premoženjem občine, ki je skupnostim dano na
uporabo za opravljanje njihovih nalog.

59. člen
Zaradi zagotovitve sodelovanja trške in vaških skupno-

sti pri opravljanju javnih zadev v občini, imenuje občinski
svet trški odbor in vaške odbore kot svoja posvetovalna
telesa.

Člane trškega odbora in vaških odborov imenujejo in
razrešujejo na predlog komisije občinskega sveta za man-
datna vprašanja, volitve in imenovanja občinski svet.

60. člen
Trški odbor in vaški odbori štejejo pet članov.
Mandat članov trškega in vaških odborov se konča

istočasno kot mandat članov občinskega sveta.
Funkcija člana odbora je nezdružljiva s funkcijo člana

občinskega sveta, župana, podžupana, s članstvom v nad-
zornem odboru občine ter z delom v občinski upravi.

Funkcija člana odbora je častna.

61. člen
Na prvi seji trškega ali vaškega odbora člani odbora

izmed sebe izvolijo predsednika.
Odbor trške ali vaške skupnosti dela ter sprejema svoje

odločitve na seji, na kateri je navzočih večina članov, z
večino glasov navzočih članov.

Župan ima pravico biti navzoč na seji odbora trške in
vaških skupnosti in razpravljati, vendar pa nima pravice gla-
sovati.

Predsednik odbora skliče odbor skupnosti najmanj en-
krat na leto oziroma večkrat v primeru, da je to potrebno.
Predsednik mora sklicati odbor skupnosti, če to zahteva
župan ali najmanj polovica članov odbora.

Za delovanje odbora skupnosti se smiselno uporablja
poslovnik občinskega sveta.

62. člen
Odbor trške in vaških skupnosti izvršuje naloge, ki so v

skladu s tem statutom naloge skupnosti. Odbor tudi:
– obravnava vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se

nanašajo na območje skupnosti in njeno prebivalstvo ter
oblikuje svoja stališča in mnenja,

– daje pobude in predloge za sprejem odlokov in dru-
gih splošnih aktov občine.

Stališča, mnenja, pobude in predlogi trške in vaške
skupnosti niso pogoj za izvrševanje nalog občine, za katere
so pristojni občinski svet, župan ali občinska uprava in jih ne
zavezujejo, razen če ni s tem statutom ali odlokom drugače
določeno.

63. člen
Zaradi obravnave določenih skupnih vprašanj in nalog

ter za obravnavo zadev iz občinske pristojnosti lahko župan

oblikuje svet predsednikov odborov trške in vaških skupno-
sti kot svoj posvetovalni organ.

64. člen
Za uresničevanje posebnih skupnih potreb in interesov

prebivalcev trške in vaških skupnosti lahko občina pridobiva
sredstva iz prostovoljnih prispevkov njihovih prebivalcev, pod-
jetij, zavodov in drugih organizacij ter samoprispevkov. Tako
pridobljena sredstva je občina dolžna posebej evidentirati in
porabiti v skladu z njihovim namenom.

65. člen
Občinski svet lahko na predlog župana, nadzornega

odbora občine, četrtine članov odbora trške ali vaške skup-
nosti ali zbora občanov skupnosti razpusti odbor trške ali
vaške skupnosti:

– če se po najmanj trikratnem sklicu ne sestane,
– če ne izvršuje nalog, ki so mu v skladu s tem statu-

tom zaupane oziroma jih izvršuje v nasprotju z zakonom,
predpisi in splošnimi akti občine.

Občinski svet lahko s spremembo statuta tudi ukine
trško ali vaško skupnost, če ugotovi, da odbor skupnosti ne
opravlja svojih nalog, da ni kandidatov za člane odbora,
oziroma da občani na njenem območju nimajo interesa za
opravljanje nalog skupnosti v skladu s tem statutom.

V. NEPOSREDNO SODELOVANJE OBČANOV
PRI ODLOČANJU V OBČINI

66. člen
Oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odloča-

nju v občini so: zbor občanov, referendum in ljudska ini-
ciativa.

1. Zbor občanov

67. člen
Občani na zboru občanov:
– obravnavajo pobude in predloge za spremembo ob-

močja občine, njenega imena ali sedeža ter dajejo pobude v
zvezi s tem in oblikujejo mnenja,

– obravnavajo predloge in pobude za sodelovanje in
povezovanje z drugimi občinami v širše samoupravne lokal-
ne skupnosti,

– obravnavajo pobude in predloge za ustanovitev ali
ukinitev ožjih delov občine oziroma za spremembo njihovih
območij,

– predlagajo, obravnavajo in oblikujejo stališča o spre-
membah območij naselij, imen naselij ter imen ulic,

– opravljajo naloge zborov volivcev v skladu z zako-
nom,

– dajejo predloge občinskim organom v zvezi s pripra-
vo programov razvoja občine, gospodarjenja s prostorom
ter varovanja življenjskega okolja,

– oblikujejo stališča v zvezi z večjimi posegi v prostor,
kot so gradnja avtocest, energetskih objektov, odlagališč
odpadkov in nevarnih stvari,

– obravnavajo in oblikujejo mnenja, stališča ter odloča-
jo o zadevah, za katere je tako določeno z zakonom, s tem
statutom ali odlokom občine ter o zadevah, za katere tako
sklene občinski svet ali župan.

Odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja zbora
občanov so občinski organi, v katerih pristojnost posamez-
na zadeva spada, dolžni obravnavati in pri izvajanju svojih
nalog upoštevati. Če pristojni občinski organ meni, da pred-
logov, pobud, stališč, mnenj in odločitev zbora občanov ni
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mogoče upoštevati, je občanom dolžan na primeren način
in v primernem roku svoje mnenje predstaviti in utemeljiti.

68. člen
Zbor občanov se lahko skliče za vso občino, za eno ali

več skupnosti, za posamezno naselje ali zaselek.
Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo ali na

pobudo občinskega sveta ali odbora trške ali vaške skup-
nosti.

Župan mora sklicati zbor občanov za vso občino na
zahtevo najmanj 5 odstotkov volivcev v občini, zbor občanov
v trški ali vaški skupnosti pa na zahtevo najmanj 5 odstotkov
volivcev v tej skupnosti.

Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora vsebova-
ti pisno obrazložen predlog zadeve, ki naj jo zbor obravnava.
Zahtevi je treba priložiti seznam volivcev, ki so zahtevo pod-
prli. Seznam mora vsebovati ime in priimek volivca, datum
rojstva in naslov stalnega prebivališča ter njihove podpise.
Župan lahko zahtevo s sklepom zavrne, če ugotovi, da zah-
teve ni podprlo zadostno število volivcev. Sklep z obrazloži-
tvijo se vroči pobudniku zahteve ali prvemu podpisanemu
volivcu na seznamu. Župan skliče zbor občanov najkasneje
v tridesetih dneh po prejemu pravilno vložene zahteve.

69. člen
Sklic zbora občanov mora vsebovati območje, za kate-

rega se sklicuje zbor občanov, kraj in čas zbora občanov ter
predlog dnevnega reda.

Sklic zbora volivcev je treba objaviti na krajevno običa-
jen način.

70. člen
Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni

podžupan. Župan lahko zboru občanov predlaga imenova-
nje predsedstva zbora, ki naj zbor vodi.

Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, pred-
loge, pobude, stališča in mnenja, če na zboru sodeluje
najmanj 30 odstotkov volivcev z območja občine, za katero
je zbor sklican. Odločitev zbora občanov je sprejeta, če
zanjo glasuje najmanj polovica volivcev, ki sodelujejo na
zboru.

Delavec občinske uprave, ki ga določi tajnik občine,
ugotovi sklepčnost zbora občanov, koliko volivcev je glaso-
valo za njegove odločitve ter vodi zapisnik o odločitvah zbo-
ra. Z zapisnikom zbora občanov tajnik občine seznani ob-
činski svet in župana ter ga na krajevno običajen način
objavi.

2. Referendum o splošnem aktu občine

71. člen
Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, ki

so vsebina splošnih aktov občine, ki jih sprejema občinski
svet, razen o proračunu in zaključnem računu občine ter o
splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisuje-
jo občinski davki in druge dajatve.

Občinski svet lahko o splošnem aktu iz prejšnjega od-
stavka razpiše referendum na predlog župana ali člana ob-
činskega sveta.

Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva
najmanj 5 odstotkov volivcev v občini in če tako določa
zakon ali statut občine.

72. člen
Predlog za razpis referenduma lahko vloži župan ali

član občinskega sveta najkasneje v petnajstih dneh po spre-
jemu splošnega akta občine.

Najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega
akta občine je treba občinski svet pisno seznaniti s pobudo
volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma.

Če je vložen predlog za razpis referenduma ali je dana
pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma,
župan zadrži objavo splošnega akta do odločitve o predlogu
ali pobudi oziroma do odločitve na referendumu.

73. člen
Referendum se opravi kot naknadni referendum, na

katerem občani potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt ob-
čine ali njegove posamezne določbe.

Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določ-
be na referendumu potrjen, ga mora župan objaviti skupaj z
objavo izida referenduma.

Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določ-
be zavrnjen, se splošni akt ne objavi, dokler se ob upošteva-
nju volje volivcev ne spremeni.

Odločitev volivcev na referendumu, s katero je bil splo-
šni akt občine zavrnjen ali so bile zavrnjene njegove posa-
mezne določbe, zavezuje občinski svet, ki je splošni akt, o
katerem je bil izveden referendum, sprejel, do konca njego-
vega mandata.

74. člen
Pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referen-

duma o splošnem aktu občine ali njegovih posameznih do-
ločbah mora vsebovati že oblikovano zahtevo za razpis refe-
renduma. Zahteva mora vsebovati jasno izraženo vprašanje,
ki naj bo predmet referenduma, in obrazložitev.

Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referen-
duma lahko da vsak volivec, politična stranka v občini ali
svet ožjega dela občine. Pobuda mora biti podprta s podpisi
najmanj stotih volivcev v občini. Podporo pobudi dajo volivci
na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime
in priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča.

Pobudnik o pobudi volivcem za vložitev zahteve za
razpis referenduma pisno seznani občinski svet in pobudo
predloži županu.

Če župan meni, da pobuda z zahtevo ni oblikovana v
skladu s prvim odstavkom tega člena ali je v nasprotju z
zakonom in s statutom občine, o tem v osmih dneh po
prejemu pobude obvesti pobudnika in ga pozove, da ugo-
tovljeno neskladnost odpravi v osmih dneh. Če pobudnik
tega ne stori, se šteje, da pobuda ni bila vložena. Župan o
tem nemudoma obvesti pobudnika in občinski svet.

Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu obvestila iz
predhodnega odstavka zahteva, naj odločitev župana preiz-
kusi upravno sodišče.

75. člen
Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma z

osebnim podpisovanjem.
Župan določi obrazec za podporo z osebnim podpiso-

vanjem, ki vsebuje jasno izraženo zahtevo za razpis referen-
duma, in rok za zbiranje podpisov.

Osebno podpisovanje se izvaja pred državnim orga-
nom, pristojnim za vodenje evidence volilne pravice.

Šteje se, da je zahteva za razpis referenduma vložena,
če jo je v določenem roku podprlo s svojim podpisom za-
dostno število volivcev.

76. člen
Občinski svet razpiše referendum v petnajstih dneh po

sprejemu odločitve o predlogu župana ali občinskega svet-
nika za razpis referenduma oziroma v petnajstih dneh od
vložitve zahteve volivcev za razpis referenduma v skladu s
četrtim odstavkom prejšnjega člena.
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Referendum se izvede najprej trideset in najkasneje
petinštirideset dni od dne razpisa, v nedeljo ali drug dela
prost dan.

Z aktom o razpisu referenduma določi občinski svet
vrsto referenduma, splošni akt, o katerem se bo odločalo
oziroma njegove določbe, o katerih se bo odločalo, besedi-
lo referendumskega vprašanja, o katerem se bo odločalo na
referendumu tako, da se bo obkrožilo “ZA” oziroma “PRO-
TI”, dan razpisa in dan glasovanja.

Akt o razpisu referenduma se objavi na način, ki je s
tem statutom določen za objavo splošnih aktov občine.

Petnajst dni pred dnem glasovanja objavi občinska vo-
lilna komisija akt o razpisu referenduma v javnih občilih.

77. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki

imajo pravico voliti člane občinskega sveta.
Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje

večina volivcev, ki so glasovali.

78. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vo-

dijo lokalne volitve. O ugovoru zaradi nepravilnosti pri delu
volilnega odbora odloča občinska volilna komisija.

Glede glasovanja na referendumu in drugih vprašanjih
izvedbe referenduma veljajo določbe zakona, ki urejajo refe-
rendum in ljudsko iniciativo ter lokalne volitve, kolikor ni s
tem statutom v skladu z zakonom o lokalni samoupravi posa-
mezno vprašanje drugače urejeno.

Poročilo o izidu glasovanja na referendumu pošlje ob-
činska volilna komisija občinskemu svetu ter ga objavi na
način, ki je v statutu občine določen za objavo splošnih
aktov občine.

3. Svetovalni referendum

79. člen
Občinski svet lahko pred odločanjem o posameznih

vprašanjih iz svoje pristojnosti razpiše svetovalni referen-
dum.

Svetovalni referendum se razpiše za vso občino ali za
njen del.

Svetovalni referendum se izvede v skladu z določbami
tega statuta, ki urejajo referendum o splošnem aktu občine.

Odločitev volivcev na svetovalnem referendumu ne za-
vezuje občinskih organov.

4. Drugi referendumi

80. člen
Občani lahko odločajo na referendumu o samoprispev-

kih in tudi o drugih vprašanjih, če tako določa zakon.
Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu z

določbami tega statuta, če z zakonom, ki določa in ureja
referendum, ni drugače določeno.

Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če je
zanjo glasovala večina vseh volivcev v občini oziroma v delu
občine, za katerega se bo samoprispevek uvedel.

5. Ljudska iniciativa

81. člen
Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahteva

izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve iz
pristojnosti občinskega sveta oziroma drugih občinskih
organov.

Glede pobude volivcem za vložitev zahteve iz prejšnje-
ga odstavka in postopka s pobudo se primerno uporabljajo
določbe zakona in tega statuta, s katerimi je urejen referen-
dum o splošnem aktu občine.

Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega akta
občine ali drugo odločitev občinskega sveta, mora občinski
svet obravnavo zahteve uvrstiti na prvo naslednjo sejo, o njej
pa odločiti najkasneje v treh mesecih od dne pravilno vlože-
ne zahteve.

Če se zahteva nanaša na odločitve drugih občinskih
organov, morajo ti o njej odločiti najkasneje v enem mesecu
od dne pravilno vložene zahteve.

82. člen
Sredstva za neposredno sodelovanje občanov pri od-

ločanju v občini na zborih občanov in referendumih ter njiho-
vo izvedbo se zagotovijo v občinskem proračunu.

VI. OBČINSKE JAVNE SLUŽBE

83. člen
Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama

določi, in javnih služb, za katere je tako določeno z zako-
nom.

Opravljanje javnih služb zagotavlja občina:
– neposredno v okviru občinske uprave,
– z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij,
– z dajanjem koncesij,
– z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb za-

sebnega prava.

84. člen
Na področju družbenih dejavnosti, s katerimi zagotavlja

občina javne službe za izvajanje naslednjih dejavnosti:
– osnovnošolsko izobraževanje,
– predšolska vzgoja in varstvo otrok,
– osnovno zdravstvo in lekarna,
– osebna pomoč družini in
– knjižničarstvo.
Občina lahko ustanovi javne službe tudi na drugih po-

dročjih, zlasti na področju glasbene vzgoje, izobraževanja
odraslih, kulture, športa in drugih dejavnosti s katerimi se
zagotavljajo javne potrebe.

85. člen
Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitejšega

zagotavljanja javnih služb ustanovi javno službo skupaj z
drugimi občinami.

86. člen
Na področju gospodarskih javnih služb občina ustanovi

javne službe za:
– oskrbo s pitno vodo,
– ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostan-

kov komunalnih odpadkov,
– odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
– javno snago in čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih poti, površin za ceste in zelenih povr-

šin,
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih na-

prav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– vzdrževanje občinskih javnih cest in na drugih po-

dročjih, če tako določa zakon.
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87. člen
Občina lahko določi kot gospodarsko javno službo tudi

druge dejavnosti, ki so pogoj za izvrševanje nalog iz njene
pristojnosti ali so takšne dejavnosti pogoj za izvrševanje
gospodarskih, socialnih ali ekoloških funkcij občine.

88. člen
Občinske javne službe ustanavlja občina z odlokom ob

upoštevanju pogojev določenih z zakonom.

89. člen
Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitega za-

gotavljanja dejavnosti gospodarskih javnih služb ustanovi
gospodarsko javno službo v okviru zaokroženih oskrboval-
nih sistemov skupaj z drugimi občinami.

90. člen
Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih službah,

ki so ustanovljene za območje dveh ali več občin, lahko
občinski sveti občin ustanoviteljic ustanovijo skupni organ,
ki ga sestavljajo župani občin ustanoviteljic.

V aktu o ustanovitvi skupnega organa se določijo njegove
naloge, organizacija dela in način sprejemanja odločitev, način
financiranja in delitve stroškov za delo skupnega organa.

91. člen
Občina mora zagotoviti izvajanje tistih javnih služb, ki

so po zakonu obvezne.

VII. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE

92. člen
Premoženje občine sestavljajo nepremične in premič-

ne stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice.
Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober

gospodar.
Odločitev o odtujitvi nepremičnega premoženja občine

sprejme občinski svet. O pridobitvi in odtujitvi premičnega
premoženja ter za pridobitev nepremičnega premoženja je
pristojen župan.

Pred sklenitvijo pogodbe o pridobitvi nepremičnega
premoženja mora župan preveriti, ali so v proračunu zago-
tovljena finančna sredstva. Odprodaja ali zamenjava nepre-
mičnin in premičnin v lasti občine se izvede po postopku in
na način, ki ga določa zakon. Če z zakonom to ni urejeno,
se odprodaja in zamenjava nepremičnin in premičnin izve-
deta v skladu s predpisi, ki veljajo za odprodajo in zamenja-
vo državnega premoženja.

93. člen
Občina pridobiva prihodke iz lastnih virov, davkov, taks,

pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.

94. člen
Prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja

javne porabe so zajeti v proračunu občine.
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in od-

hodkov ter račun financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtova-

ni prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in drugi
dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z občin-
skim premoženjem in načrtovani odhodki.

V računu financiranja se izkaže odplačevanje dolgov in
zadolževanje občine. V bilanci prihodkov in odhodkov so
vključeni tudi vsi prihodki in odhodki ožjih delov občine.

95. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene,

ki so določeni s proračunom. V imenu občine se smejo
prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu
predvidena za posamezne namene.

Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnje-
ni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za
uporabo sredstev.

96. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan

je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za izvrševanje
proračuna občine lahko župan pooblasti posamezne delav-
ce občinske uprave ali podžupana.

97. člen
Proračun občine je odlok občine, v katerem so predvi-

deni prihodki in drugi prejemki in odhodki in drugi izdatki
občine za eno leto.

Rebalans proračuna je odlok o spremembi proračuna.
Neposredni uporabnik občinskega proračuna je občin-

ski organ in ožji deli občine.
Posredni uporabnik občinskega proračuna je občinski

sklad, javni zavod, katerega ustanovitelj je občina, in drugi
uporabnik, če se financira iz občinskega proračuna (v nada-
ljevanju: uporabnik).

98. člen
Proračun občine sestavljajo bilanca prihodkov in od-

hodkov ter račun financiranja.
Proračun občine sprejme občinski svet na predlog žu-

pana z odlokom.
V odloku o proračunu občine se določi tudi obseg

zadolževanja in poroštev občine ter druga vprašanja v zvezi z
izvrševanjem proračuna ter posebna pooblastila župana pri
izvrševanju proračuna za posamezno leto.

99. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov se posebej prikazujejo

prihodki, ki se vštevajo v primerno porabo po zakonu, ti pa
so zlasti:

– prihodki od dohodnine,
– davek na dediščine in darila,
– davek na dobitke od iger na srečo,
– davek od prometa nepremičnin,
– upravne takse,
– posebna taksa za uporabo igralnih avtomatov zunaj

igralnic,
– davek od premoženja,
– finančne izravnave,
– nadomestitev za uporabo stavbnega zemljišča,
– krajevne turistične takse,
– komunalne takse,
– pristojbine,
– pristojbina zaradi spremembe namembnosti kmetij-

skega zemljišča ali gozda,
– odškodnina in nadomestila za degradacijo prostora

in onesnaževanje okolja,
– prihodki uprave in
– prihodki določeni z drugimi predpisi.
Prihodki iz tega člena pripadajo občini v višini določeni

z zakonom oziroma z aktom o njihovi uvedbi.
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100. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov se posebej prikazujejo

prihodki, ki se ne vštevajo v primerno porabo po zakonu, to
pa so zlasti prihodki od:

– obresti na depozite,
– najemnin za stanovanja in poslovne prostore,
– prodaje nepremičnega premoženja,
– prodaje premičnega premoženja,
– drugega premoženja,
– vrnjenih depozitov, akreditivov in garantnih pisem,
– nakupov in prodaje vrednostnih papirjev,
– komunalnih prispevkov,
– samoprispevka,
– občanov za sofinanciranje določenih nalog in obvez-

nosti na lokalni ravni,
– opravljanje dejavnosti gospodarskih javnih služb v

režiji,
– koncesijske dajatve oziroma odškodnine,
– ožjih delov občine,
– dotacije, darila in pomoči,
– namenska sredstva iz državnega proračuna ali skla-

dov in
– drugi prihodki.

101. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtova-

ni odhodki po natančnih namenih, po uporabnikih proraču-
na, investicijah, investicijskem vzdrževanju in drugih na-
menih.

102. člen
Proračun občine mora biti sprejet pred pričetkom leta,

na katerega se nanaša.
Če proračun ni sprejet pred pričetkom leta, na katere-

ga se nanaša, se financiranje nadaljuje na podlagi proraču-
na za preteklo leto.

V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine sorazmerno porabljenih sredstev v ena-
kem obdobju v proračunu za preteklo leto.

O izvajanju proračuna občine za začasno financiranje
lokalnih zadev javnega pomena obvesti proračunske porab-
nike župan s sklepom.

103. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih

obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna
ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan
zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s
tem ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih
obveznosti, ki dospejo v plačilo, ali prerazporedi proračun-
ska sredstva.

O odločitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občin-
ski svet.

Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan pred-
lagati rebalans proračuna.

104. člen
Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok

občine, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za
proračun, določi župan obseg izdatkov in odpre nov konto
za ta namen.

105. člen
Če se med letom spremeni delovno področje oziroma

pristojnost uporabnika ali posredovanje uporabnika prora-
čuna, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za

delovanje uporabnika. O povečanju ali zmanjšanju sredstev
odloča župan.

Če se uporabnik ali posredni uporabnik med letom
ukine in njegovih nalog ne prevzame drug uporabnik, se
neporabljena sredstva prenesejo v proračunsko rezervo ali
se prerazporedijo med druge uporabnike.

106. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov

proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se
lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve
občine ali najame posojilo največ 5 odstotkov sprejetega
proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega
leta.

O uporabi sredstev rezerve in o najetju posojila iz tega
člena odloča župan, ki mora o tem obvestiti občinski svet na
prvi naslednji seji.

107. člen
Občina oblikuje svoje rezerve, v katere izloča del skup-

no doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov,
ki se določi vsako leto s proračunom v višini 0,5 odstotka
prihodkov.

Izločanje rezerve se praviloma izvrši vsak mesec, ven-
dar najpozneje do 31. decembra tekočega leta.

Izločanje prihodkov v rezerve preneha, ko dosežejo
rezerve občine 2 odstotka letno doseženih prihodkov iz
bilance prihodkov in odhodkov za zadnje leto.

108. člen
Rezerva se uporablja:
– za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizadetim

pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč; kot so:
suša, potres, požar, poplave in druge naravne oziroma eko-
loške nesreče v skladu z zakonom, epidemije, živalske kuž-
ne bolezni in rastlinski škodljivci,

– za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki
pritekajo neenakomerno,

– za kriterije proračunskega primanjkljaja.
Sredstva za namene iz 1. in 3. točke prejšnjega od-

stavka se dajejo praviloma brez obveznosti vračanja, sreds-
tva iz druge točke morajo biti vrnjena v rezerve do konca
leta.

O uporabi sredstev iz prvega in drugega odstavka tega
člena odloča župan.

109. člen
Po preteku leta, za katero je bil sprejet proračun, sprej-

me občinski svet zaključni račun proračuna za preteklo leto.
V zaključnem računu proračuna se izkažejo predvideni

in doseženi prihodki, predvideni in doseženi odhodki ter
predvidena in dosežena izvršitev računa financiranja ter
sredstva rezerv. Občinski svet sprejme hkrati z zaključnim
računom proračuna tudi premoženjsko bilanco občine na
dan 31. decembra, leta, za katerega sprejme zaključni ra-
čun.

Zaključni račun za preteklo leto se predloži občinske-
mu svetu najkasneje do konca marca tekočega leta.

110. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki jih

sprejme občinski svet pod pogoji, ki jih določa zakon.

111. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je

občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občine.
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O soglasju odloča župan. Župan odloča tudi o dajanju
poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih
zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, pod pogoji, ki jih
določa zakon.

112. člen
Finančno poslovanje občine izvršuje knjigovodska služ-

ba občine, občina pa si lahko zagotovi izvrševanje knjigo-
vodskih opravil v ustrezni skupni službi z drugimi občinami
ali pri specializirani organizaciji.

113. člen
Nabavo blaga, nabavo storitev ter oddajo gradbenih

del izvaja župan občine v skladu s predpisi, ki urejajo javno
naročanje.

VIII. SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE

1. Splošni akti občine

114. člen
Splošni akti občine so statut, poslovnik občinskega

sveta, odloki, odredbe, pravilniki in navodila.
Občinski svet sprejema kot splošne akte tudi prostor-

ske in druge načrte razvoja občine, občinski proračun in
zaključni račun, ki sta posebni vrsti splošnih aktov.

Kadar ne odloči z drugim aktom, sprejme občinski svet
sklep, ki je lahko splošni ali posamični akt.

Postopek za sprejem splošnih aktov občine ureja po-
slovnik občinskega sveta.

115. člen
Statut je temeljni splošni akt občine, ki ga sprejme

občinski svet z dvetretjinsko večino glasov vseh članov ob-
činskega sveta.

Statut se sprejme po enakem postopku, kot je predpi-
san za sprejem odloka.

116. člen
S poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvetretjin-

sko večino navzočih članov, se uredi organizacija in način
dela občinskega sveta ter uresničevanje pravic in dolžnosti
članov občinskega sveta.

117. člen
Z odlokom ureja občina na splošen način zadeve iz

svoje pristojnosti, ustanavlja organe občinske uprave in do-
loča način njihovega dela ter ustanavlja javne službe.

Z odlokom ureja občina tudi zadeve iz prenesene pri-
stojnosti, kadar je tako določeno z zakonom.

118. člen
Z odredbo uredi občina določene razmere, ki imajo

splošen pomen ali odreja način ravnanja v takih razmerah.

119. člen
S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe statuta

ali odloka v procesu njihovega izvrševanja.

120. člen
Z navodilom se lahko podrobneje predpiše način dela

organov občinske uprave pri izvrševanju določb statuta ali
odloka.

121. člen
Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objav-

ljeni v uradnem glasilu občine in pričnejo veljati petnajsti dan
po objavi, če ni v njih drugače določeno.

V uradnem glasilu se objavljajo tudi drugi akti, za katere
tako določi občinski svet.

2. Posamični akti občine

122. člen
Posamični akti občine so odločbe in sklepi.
S posamičnimi akti – sklepom ali odločbo – odloča

občina o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenese-
ne državne pristojnosti.

123. člen
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih izdajo organi

občinske uprave v upravnem postopku, odloča na drugi
stopnji župan, če ni za posamezne primere z zakonom dru-
gače določeno.

O pritožbah zoper posamične akte izdane v upravnih
stvareh iz prenesene državne pristojnosti odloča državni
organ, ki ga določi zakon.

O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinskih
organov odloča v upravnem sporu pristojno sodišče.

IX. VARSTVO OBČINE V RAZMERJU DO DRŽAVE IN
ŠIRŠIH LOKALNIH SKUPNOSTI

124. člen
Občinski svet ali župan lahko vloži zahtevo za presojo

ustavnosti in zakonitosti predpisov države, s katerimi se
posega v ustavni položaj in v pravice občine, oziroma če se
s predpisi pokrajine brez pooblastila oziroma soglasja obči-
ne posega v njene pravice.

125. člen
Občinski svet ali župan lahko začneta pred ustavnim

sodiščem spor o pristojnosti, če državni zbor ali vlada s
svojimi predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih v
pristojnosti občine. Enako lahko postopa, če pokrajina ali
druga občina posega v njeno pristojnost.

126. člen
Župan lahko kot stranka v upravnem sporu spodbija

konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi državni organi
izvršujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko sproži tudi če
osebe javnega in zasebnega prava z dokončnimi upravnimi
akti uveljavljajo pravice na škodo javnih koristi občine.

127. člen
Župan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot

stranka ali kot stranski intervenient, če bi lahko bile v teh
postopkih oziroma če so z že izdanimi akti prizadete pravice
in koristi občine, določene z ustavo in zakoni.

128. člen
Delovna telesa so dolžna za potrebe občinskega sveta

oblikovati mnenje glede pripravljajočih se predpisov, ki se
tičejo koristi občine in pokrajine. Na tej podlagi oblikuje
občinski svet svoje mnenje, ki ga pošlje državnemu zboru.
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X. NADZOR NAD ZAKONITOSTJO DELA UPRAVE

129. člen
Vsako ministrstvo na svojem področju nadzoruje zako-

nitost splošnih in posamičnih aktov, ki jih iz svoje izvirne
pristojnosti izdajajo župan, občinski svet in pooblaščeni de-
lavci občinske uprave.

V zadevah, ki jih na organe občine prenese država,
opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad primer-
nostjo in strokovnostjo njihovega dela.

Pri izvajanju nadzorstva po prejšnjem odstavku lahko
pristojno ministrstvo predpiše organizacijo služb za izvajanje
nalog iz državne pristojnosti in pogoje za opravljanje nalog
na teh delovnih mestih ter daje obvezna navodila za opravlja-
nje nalog iz državne pristojnosti.

Ministrstvo mora zaradi opravljanja nadzorstva nad zakoni-
tostjo dela organov občin zagotoviti ustrezno sodelovanje, med-
sebojno obveščanje in strokovno pomoč organom občin.

XI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

130. člen
Do sprejema novih splošnih aktov občine se v Občini

Vransko uporabljajo splošni akti, ki so jih sprejeli organi
Občine Žalec.

131. člen
Ta statut začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS.

Št. 015-02/99
Vransko, dne 23. marca 1999.

Župan
Občine Vransko

Franc Sušnik l. r.

1193. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnega
zemljišča v Občini Vransko

Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 14/95 in
74/98) je Občinski svet občine Vransko na seji dne 18. 3.
1999 sprejel

S K L E P
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških

komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v
Občini Vransko

1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske

površine, zmanjšana za stroške komunalnega urejanja in za
vrednost zemljišča, znaša na območju Občine Vransko na
dan 31. 12. 1998 133.500 ±5%.

2. člen
Korist za razlaščeno zemljišče znaša 1,2 odstotka od

povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine.
K ceni stavbnega zemljišča se prištejejo stroški, ki so

nastali zaradi minulih vlaganj v zemljišče in lahko znašajo do
2 odstotka od povprečne gradbene cene iz 1. člena tega
sklepa.

3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega

zemljišča za celotno območje Občine Vransko znaša
11 odstotkov od vrednoti povprečne gradbene cene za m2

stanovanjske površine, od tega 5,5% za individualno rabo
5,5% za kolektivno rabo.

Pri izračunu se upošteva dejanska gostota naseljenosti
oziroma izkoriščenosti pripadajočega stavbnega zemljišča k
investitorjevemu objektu, upoštevajoč tabelo A in B pravilni-
ka o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti sta-
novanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni
list SRS, št. 8/87).

Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega
zemljišča so izračunani za m2 predvidene neto etažne povr-
šine objekta, ugotovljeno po JUS-UC-2-100.

4. člen
Stroški komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za

družbeno usmerjeno blokovno gradnjo znaša 85 odstotkov
povprečnih stroškov komunalnega urejanja za celotno ob-
močje Občine Vransko.

5. člen
Povprečna gradbena cena, koristi za razlaščeno stavb-

no zemljišče in povprečne stroške komunalnega urejanja
stavbnega zemljišča se valorizira med letom v skladu z in-
deksom rasti cen za obračun razlike v ceni gradbenih stori-
tev v Sloveniji, ki ga vsak mesec izračunava Splošno združe-
nje gradbeništva in IGM Slovenije.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 015-01/001/99
Vransko, dne 23. marca 1999.

Župan
Občine Vransko

Franc Sušnik l. r.

VRHNIKA

1194. Sprememba statuta Občine Vrhnika

Na podlagi določil zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 7/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in
74/98) in statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 34/95)
je Občinski svet občine Vrhnika na 3. seji dne 30. 3. 1999
sprejel

S P R E M E M B O  S T A T U T A
Občine Vrhnika

1
Spremeni se prvi odstavek 56. člena statuta Občine

Vrhnika (Uradni list RS, št. 34/95) tako, da glasi:
“Občina ima najmanj enega podžupana.”

2
Ta sprememba začne veljati, ko jo sprejme občinski

svet, objavi pa se v Uradnem listu RS in v občinskem glasilu
Naš časopis.

Št. 11/1-013-01/95
Vrhnika, dne 31. marca 1999.

Župan
Občine Vrhnika

Vinko Tomšič l. r.
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ZAVRČ

1195. Sklep o določitvi višine letnih povračil za
uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki javnih
cest za traktorje in traktorske prikolice

Občinski svet občine Zavrč je v skladu z 21. členom
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94 – odl. US,
14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna raz., 9/96 –
odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98)
ter na podlagi 11. člena zakona o cestah (Uradni list RS, št.
29/97) na seji dne 25. 3. 1999 sprejel

S K L E P
o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest,

ki jih plačujejo uporabniki javnih cest za
traktorje in traktorske prikolice

I
S tem sklepom se določi višina letnih povračil za upora-

bo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za traktorje in trak-
torske priklopnike (v nadaljnjem besedilu: traktorja) ob evi-
dentiranju, v Občini Zavrč.

II
Zavezanci za plačilo povračila za uporabo cest so fizič-

ne osebe in pravne osebe, ki imajo stalno prebivališče oziro-
ma sedež v Občini Zavrč.

Lastniki traktorjev in traktorskih prikolic so dolžni plača-
ti povračilo za uporabo cest ob vsakokratnem podaljšanju
veljavnosti prometnega dovoljenja v enkratnem znesku za
12 mesecev v naprej.

III
Višina povračil za uporabo cest za dobo 12 mesecev

znaša:
1. Za traktorje: SIT
– do 30 KW 3.300
– od 31 do 40 KW 4.300
– od 41 do 50 KW 5.300
– od 51 do 80 KW 6.300
– nad 81 KW 7.300
2. Za traktorske prikolice
– za vsako prikolico do tri tone nosilnosti 3.300
– za vsako naslednjo začetno tono nosilnosti
pa po toni dodatno 1.100

IV
Če lastnik traktor odjavi pred iztekom dobe, za katero

je plačal povračilo, lahko zahteva vračilo plačanega povrači-
la za preostale cele mesece, v roku 30 dni po odjavi traktor-
ja in uporabe, ker je bil traktor uničen, vzet iz uporabe ali je
izginil.

V
Ob odtujitvi traktorja, za dobo, za katero je že plačano

povračilo, novi lastnik ne plača povračila.

VI
Povračila po tem sklepu so prihodek Občine Zavrč,

namenjen za vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti v Občini
Zavrč.

Zneski iz naslova plačanih povračil se nakazujejo na
račun Občine Zavrč št. 52400- 630-20790.

VII
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na občinskem

svetu, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije. Z
dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o določi-
tvi višine in načinu plačevanja letnih povračil za uporabo
cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za traktorje (Uradni
vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 13/95 z dne 30. 5. 1995).

Št. 063-2/98- 52
Zavrč, dne 25. marca 1999.

Župan
Občine Zavrč

Miran Vuk l. r.

ŽELEZNIKI

1196. Odlok o ugotovitvi, katere sestavine PIN in PIA
so v nasprotju z odlokom o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za
obdobje 1986–2000 za območje Občine
Železniki

Na podlagi 82. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in 43/90, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93, 44/97) in na podlagi 10. in 17. člena statuta Obči-
ne Železniki (Uradni vestnik Gorenjske, št. 6/95, 18/96,
47/96 in 36/98) je Občinski svet občine Železniki na 4. red-
ni seji dne 31. 3. 1999 sprejel

O D L O K
o ugotovitvi, katere sestavine PIN in PIA so v

nasprotju z odlokom o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za

obdobje 1986–2000 za območje Občine
Železniki

1. člen
S tem odlokom se ugotovi, katere sestavine PIN in PIA

so v nasprotju z odlokom o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Škofja Loka za obdobje 1986–2000 za območje
Občine Železniki (Uradni list RS, št. 75/98) in se ne morejo
izvajati, ter kateri zazidalni načrti niso v nasprotju z dolgoroč-
nim planom in so veljavni.

2. člen
Zazidalni načrti, ki niso v nasprotju z odlokom o spre-

membah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje
1986-2000 za območje Občine Železniki, veljajo in se sme-
jo izvajati so naslednji:

1. odlok o zazidalnem načrtu center Železnikov z ob-
močji (Uradni vestnik Gorenjske, št. 27/97), razen v ob-
močju PC2 in PC3,

2. odlok o zazidalnem načrtu rekreacijsko-turističnega
centra Soriška planina (Uradni vestnik Gorenjske, št.
17/83),

3. odlok o zazidalnem načrtu Log-Kolnik (Uradni vest-
nik Gorenjske, št. 21/88),

4. odlok o ureditvenem načrtu Tehtnica (Uradni vestnik
Gorenjske, št. 12/86),
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5. odlok o zazidalnem načrtu šola in vrtec v Selcih
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 19/79).

3. člen
Prostorsko izvedbeni akti, ki so v nasprotju z odlokom

o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgo-
ročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za
obdobje 1986-2000 za območje Občine Železniki so:

1. odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini
Škofja Loka (Uradni list RS, št. 47/93) in sicer grafični del iz
3. člena odloka:

– prikaz iz prostorskih sestavin planskih aktov v
M 1:25.000,

– meje območij zazidljivosti in mikrocelot s prikazom
rabe prostora na preglednem katastrskem načrtu v M:5000,

– prikaz vseh varovanih območij.

4. člen
Do sprejetja odloka o prostorskih ureditvenih pogojih,

ki bodo usklajeni z odlokom o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Škofja Loka za obdobje 1986–2000 za območje
Občine Železniki se uporablja kartografski del prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine
Škofja Loka za območje Občine Železniki na preglednem
katastrskem načrtu v M 1:5000.

5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

ugotovitvi, katere sestavine zazidalnih načrtov in urbanistič-
nih redov so v nasprotju z družbenim planom Občine Škofja
Loka za obdobje 1986-1990 (Uradni list RS, št. 47/93).

6. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 080-09-2039
Železniki, dne 31. marca 1999.

Župan
Občine Železniki

Mihael Prevc l. r.

ŽETALE

1197. Statut Občine Žetale

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98) je Občinski svet občine Žetale na 4. redni
seji dne 19. 3. 1999 sprejel

S T A T U T
Občine Žetale

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Občina Žetale je samoupravna lokalna skupnost usta-

novljena z zakonom na območju naslednjih naselij: Čermoži-
še, Dobrina, Kočice, Nadole in Žetale.

Sedež občine je Žetale 1.

Občina je pravna oseba javnega prava s pravico pose-
dovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja.

Občino predstavlja in zastopa župan.
Območje, ime in sedež občine se lahko spremeni z

zakonom po postopku, ki ga določa zakon. Območja in
imena naselij v občini se v skladu z zakonom spremenijo z
občinskim odlokom.

2. člen
Na območju Občine Žetale so ustanovljeni vaški odbo-

ri. Naloge, organizacija in delovanje vaških odborov so dolo-
čene s tem statutom.

Na območju Občine Žetale so ustanovljeni vaški odbo-
ri: Čermožiše, Dobrina, Kočice, Nadole in Žetale.

3. člen
Občina Žetale (v nadaljnjem besedilu: občina) v okviru

ustave in zakona samostojno ureja in opravlja javne zadeve
lokalnega pomena, ki zadevajo prebivalce občine in naloge
iz državne pristojnosti, ki so po njenem predhodnem soglas-
ju nanjo prenesene z zakonom.

4. člen
Osebe, ki imajo na območju občine stalno prebivali-

šče, so občani.
Občani odločajo o lokalnih javnih zadevah po organih

občine, ki jih volijo na podlagi splošne in enake volilne
pravice na svobodnih volitvah s tajnim glasovanjem ter v
drugih organih v skladu s tem statutom.

Občani sodelujejo pri upravljanju lokalnih javnih zadev
tudi na zborih občanov, z referendumom in ljudsko iniciativo.

Na podlagi odločitve organov občine se lahko v posa-
mezne oblike odločanja vključijo tudi osebe, ki imajo v obči-
ni začasno prebivališče, in osebe, ki so lastniki zemljišč in
drugih nepremičnin na območju občine.

5. člen
Občina pri uresničevanju skupnih nalog sodeluje s so-

sednjimi in drugimi občinami, širšimi lokalnimi skupnostmi in
državo.

Občina samostojno odloča o povezovanju v širše lokal-
ne samoupravne skupnosti, na način in po postopku predpi-
sanem v zakonu.

Občina lahko sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi dru-
gih držav ter z mednarodnimi organizacijami lokalnih skup-
nosti.

Občina sodeluje z drugimi občinami po načelih prosto-
voljnosti in solidarnosti in lahko v ta namen z njimi združuje
sredstva, oblikuje skupne organe in organizacije ter službe
za opravljanje skupnih zadev.

6. člen
Občina Žetale ima svoj grb, zastavo in praznik, katerih

oblika, vsebina in uporaba se določi z odlokom.
Občina ima pečat, ki je okrogle oblike. Pečat ima v

zunanjem krogu na zgornji polovici napis: OBČINA ŽETALE,
v notranjem krogu pa naziv organa občine – Občinski svet;
Župan; Nadzorni odbor; Občinska uprava, Volilna komisija.
V sredini pečata je grb občine. Velikost, uporabo in hrambo
pečata občine določi župan s svojim aktom.

Za prispevek k razvoju občine podeljuje občina zasluž-
nim občanom, organizacijam in drugim občinska priznanja
in nagrade, v skladu s posebnim odlokom.
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II. NALOGE OBČINE

7. člen
Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega

pomena (izvirne naloge), določene s tem statutom in zakoni,
zlasti pa:

1. Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena
tako, da:

– sprejema statut in druge splošne akte občine,
– sprejema proračun in zaključni račun občine,
– načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske

akte,
– predpisuje davke in prispevke iz svoje pristojnosti.
2. Upravlja občinsko premoženje tako, da:
– ureja način in pogoje upravljanja z občinskim premo-

ženjem,
– pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja,
– sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin

in premičnin,
– sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje

vrednost svojega premoženja.
3. Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine ta-

ko, da:
– spremlja in analizira gospodarske rezultate v občini,
– sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešu-

jejo razvoj gospodarstva v občini,
– oblikuje davčno politiko, ki pospešuje gospodarski

razvoj,
– sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru intere-

sov in nalog občine pomaga gospodarskim subjektom pri
razreševanju gospodarskih problemov,

– z javnimi sredstvi, v skladu s predpisi, pospešuje raz-
voj gospodarskih panog oziroma gospodarskih subjektov.

4. Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za
povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj tako, da:

– v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih ob-
jektov,

– sprejema dolgoročni in kratkoročni stanovanjski pro-
gram občine,

– spremlja in analizira stanje na stanovanjskem po-
dročju občine,

– spremlja ponudbo in povpraševanje stanovanj v obči-
ni ter se vključuje v stanovanjski trg,

– gradi stanovanja za socialno ogrožene in prenavlja
objekte, ki so primerni za gradnjo stanovanj,

– v skladu s predpisi omogoča občanom najemanje
kreditov za nakup, gradnjo in prenovo stanovanj,

– sodeluje z gospodarskimi družbami, zavodi in drugi-
mi institucijami pri razreševanju stanovanjske problematike
občanov.

5. Skrbi za lokalne javne službe tako, da:
– ustanavlja lokalne javne službe,
– sprejme splošne akte, ki urejajo način ustanovitve in

delovanje lokalnih javnih služb,
– zagotavlja sredstva za delovanje lokalnih javnih služb,
– nadzira delovanje lokalnih javnih služb,
– gradi in vzdržuje vodovodne, energetske in druge

komunalne objekte in naprave,
– zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi

zemljišči.
6. Zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in

zdravstveno dejavnost tako, da:
– ustanovi vzgojno-izobraževalni, zdravstveni zavod in

zagotavlja pogoje za njegovo delovanje,
– v skladu z zakoni, ki urejajo to področje, zagotavlja

sredstva za izvajanje teh dejavnosti in v okviru finančnih
možnosti omogoča izvajanje nadstandardnih programov,

– sodeluje z vzgojno-izobraževalnim zavodom in zdravs-
tvenim zavodom,

– z različnimi ukrepi pospešuje vzgojno-izobraževalno
dejavnost in zdravstveno varstvo občanov,

– ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je po-
membno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih
prebivalcev.

7. Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolske-
ga varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno
ogrožene, invalide in ostarele tako, da:

– spremlja stanje na tem področju,
– pristojnim organom in institucijam predlaga določene

ukrepe na tem področju,
– sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi

in drugimi pristojnimi organi in institucijami.
8. Pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno de-

javnost ter razvoj športa in rekreacije tako, da:
– omogoča dostopnost kulturnih programov, skrbi za

kulturno dediščino na svojem območju,
– zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejav-

nost,
– z dotacijami spodbuja te dejavnosti,
– sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivno-

sti občine.
9. Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo

pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja
druge dejavnosti varstva okolja tako, da:

– izvaja naloge, ki jih določajo zakon, uredbe in drugi
predpisi s področja varstva okolja,

– spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih
pristojnosti sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja varstvo
okolja,

– sprejema splošne akte, s katerimi pospešuje in zago-
tavlja varstvo okolja,

– sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih ob-
vešča o ugotovljenih nepravilnostih,

– z drugimi ukrepi pospešuje varstvo okolja v občini.
10. Upravlja, gradi in vzdržuje:
– lokalne javne ceste in druge javne poti,
– površine za pešce in kolesarje,
– igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,
– javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne

površine ter
– ureja promet v občini.
11. Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v

primeru elementarnih in drugih nesreč tako, da v skladu z
merili in normativi:

– organizira reševalno pomoč v požarih,
– organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševa-

nje za primere elementarnih in drugih nesreč,
– zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in iz-

vajanje požarne varnosti in varstva pred naravnimi nesrečami,
– zagotavlja sredstva za odpravo posledic elementar-

nih in drugih naravnih nesreč,
– sodeluje z občinskim poveljstvom gasilske službe in

štabom za civilno zaščito ter spremlja njihovo delo,
– opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši požarni

varnosti in varstvu pred elementarnimi in drugimi nesrečami.
12. Ureja javni red v občini tako, da:
– sprejema ustrezne splošne akte,
– določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s

katerimi se kršijo predpisi občine,
– ureja lokalni promet in določa prometno ureditev,
– organizira občinsko redarstvo,
– izvaja nadzorstvo nad javnimi prireditvami,
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– opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem ob-
činskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz
svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno,

– opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti.

8. člen
V okviru lokalnih zadev javnega pomena občina oprav-

lja tudi naloge, ki se nanašajo na:
– inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih

predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje
pristojnosti,

– ugotavljanje javnega interesa v primeru razlastitve za
potrebe občine,

– določanje namembnosti urbanega prostora,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje po-

gojev za njihovo uporabo,
– evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja,
– zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih spomeni-

kov v sodelovanju s pristojnimi institucijami,
– mrliško ogledno službo in
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.

9. člen
Občina opravlja statistične, evidenčne in analitične na-

loge za svoje potrebe ter za te potrebe pridobiva statistične
in evidenčne podatke od pooblaščenih organov za zbiranje
statističnih in evidenčnih podatkov.

Za potrebe iz prvega odstavka tega člena pridobiva
občina od upravljavcev zbirk podatke o fizičnih osebah, ki
imajo v občini stalno ali začasno prebivališče, in o fizičnih
osebah, ki imajo v občini nepremičnine, ter podatke o prav-
nih osebah, ki imajo sedež in premoženje oziroma del pre-
moženja v občini.

III. ORGANI OBČINE

1. Skupne določbe

10. člen
Organi občine so:
– občinski svet,
– župan in
– nadzorni odbor občine.
Občina ima volilno komisijo kot samostojni občinski

organ, ki v skladu z zakonom o lokalnih volitvah in drugimi
predpisi ter splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in
referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.

Občina ima tudi druge organe, katerih ustanovitev in
naloge določa zakon.

Volitve oziroma imenovanja organov občine oziroma
članov občinskih organov se izvajajo v skladu z zakonom in
tem statutom.

Člani občinskega sveta, župan in podžupan so občin-
ski funkcionarji.

11. člen
Občina ima občinsko upravo kot občinski organ, ki v

skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine izvaja
upravne naloge iz občinske pristojnosti, odloča o upravnih
stvareh na prvi stopnji, opravlja inšpekcijske naloge in nalo-
ge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora ter
strokovna, organizacijska in administrativna opravila za ob-
činske organe.

Občinsko upravo lahko sestavljajo notranje organizacij-
ske enote in organi občinske uprave. Organe občinske upra-
ve ustanovi občinski svet z odlokom, s katerim določi tudi
njihovo notranjo organizacijo in delovno področje.

12. člen
Če ni v zakonu ali tem statutu drugače določeno, lahko

organi občine, ki delajo na sejah, sprejemajo odločitve, če
je na seji navzoča večina članov organa občine. Odločitev je
sprejeta, če za njo glasuje večina navzočih članov.

13. člen
Delo organov občine je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o

delu občinskih organov, predvsem pa z uradnim objavlja-
njem splošnih aktov občine, z navzočnostjo občanov in pred-
stavnikov sredstev javnega obveščanja na javnih sejah ob-
činskih organov, vpogledom v dokumentacijo in gradiva, ki
so podlaga za odločanje občinskih organov.

Način zagotavljanja javnosti dela občinskih organov,
razloge in postopke izključitve javnosti s sej organov občine
pravice javnosti ter zagotovitev varstva osebnih podatkov,
dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z
zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine ozi-
roma druge javne ali zasebno-pravne osebe zaupne narave
oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost, določajo zakon,
ta statut in poslovnik občinskega sveta.

Občani in njihovi pravni zastopniki imajo pravico vpo-
gleda v dokumente, ki so podlaga za odločanje organov
občine o njihovih pravicah, obveznostih in pravnih koristih,
če izkažejo pravni interes.

2. Občinski svet

14. člen
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zade-

vah v okviru pravic in dolžnosti občine.
Občinski svet šteje sedem članov
Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat

članov občinskega sveta se začne s potekom mandata prejš-
njih članov občinskega sveta ter traja do prve seje novoizvo-
ljenega občinskega sveta.

Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je
potrjenih več kot polovica mandatov članov občinskega sve-
ta. Prvo sejo občinskega sveta skliče župan najkasneje v 20
dneh po izvolitvi.

Ko članom občinskega sveta preneha mandat, jim pre-
neha tudi članstvo v vseh občinskih organih in organih javnih
zavodov, javnih podjetij ter skladov, katerih ustanoviteljica je
občina in v katere so bili imenovani kot predstavniki občin-
skega sveta.

15. člen
Volitve občinskega sveta se opravijo na podlagi splo-

šne in enake volilne pravice z neposrednim in tajnim glaso-
vanjem v skladu z zakonom.

Občinski svet se voli po večinskem sistemu.
O oblikovanju volilnih enot za volitve občinskega sveta

v skladu z zakonom odloči občinski svet z odlokom.

16. člen
Občinski svet sprejema statut občine, odloke in druge

splošne akte ter poslovnik občinskega sveta.
V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja

občine,
– sprejema občinski proračun in zaključni račun,
– ustanavlja organe občinske uprave ter določi njihovo

organizacijo in delovno področje,
– v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin usta-

navlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za
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izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih
podjetjih,

– daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti
na občino in odloča o na občino prenesenih zadevah iz
državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča
drug občinski organ,

– nadzoruje delo župana, podžupana in občinske upra-
ve glede izvajanja odločitev občinskega sveta,

– potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugo-
tavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcio-
narja,

– imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nad-
zornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzor-
nega odbora,

– imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občin-
skega sveta,

– na predlog župana imenuje in razrešuje podžupana,
določi podžupana, ki bo v primeru predčasnega prenehanja
funkcije opravljal funkcijo župana ter odloča o poklicnem
opravljanju funkcije podžupana,

– odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premože-
nja, kolikor s statutom občine ali z odlokom za odločanje o
tem ni pooblaščen župan,

– odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,
– razpisuje referendum,
– s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino

plače ali dela plače občinskih funkcionarjev ter kriterije in
merila za nagrade in nadomestila članom organov in delov-
nih teles, ki jih imenuje občinski svet,

– določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja
lokalnih javnih služb,

– ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge
pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,

– imenuje in razrešuje člane komisije po zakonu o ne-
združljivosti opravljanja javnih funkcij s pridobitno dejavnost-
jo, člane sveta občine za varstvo uporabnikov javnih dobrin
ter člane drugih organov občine ustanovljenih na podlagi
zakona,

– določi organizacijo in način izvajanja varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, katere-
ga sestavni del je tudi program varstva pred požari,

– sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami, sestavni del je tudi letni načrt varstva
pred požari,

– določi organizacijo občinskega sveta ter način nje-
govega delovanja v vojni,

– sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami in določi varstvo pred požari, ki se opravlja kot
javna služba,

– daje mnenje k imenovanju načelnika upravne enote
in imenuje predstavnike občine v sosvet načelnika upravne
enote,

– odloča o drugih zadevah, ki jih določa ta zakon in ta
statut.

17. člen
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepo-

klicno.
Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo

župana, člana nadzornega odbora, kot tudi ne z delom v
občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako dolo-
ča zakon.

Član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana,
opravlja funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo podžu-
pana hkrati. Podžupan, ki v primeru predčasnega preneha-
nja mandata župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne
opravlja funkcije člana občinskega sveta.

Funkcija člana občinskega sveta tudi ni združljiva s
funkcijo načelnika upravne enote in vodje notranje organiza-
cijske enote v upravni enoti, na območju katere je občina,
kot tudi ne z delom v državni upravi na delovnih mestih, na
katerih delavci izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorom nad
zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela
organov občine.

18. člen
Občinski svet predstavlja, sklicuje in vodi njegove seje

župan. Župan lahko za vodenje sej občinskega sveta poob-
lasti podžupana ali drugega člana občinskega sveta.

Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan, pooblaščeni
podžupan oziroma član občinskega sveta ne more voditi že
sklicane seje, jo vodi podžupan, če pa tudi to ni mogoče, jo
vodi najstarejši prisotni član občinskega sveta.

Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z določ-
bami tega statuta in poslovnika občinskega sveta ter glede
na potrebe odločanja na občinskem svetu, mora pa jih skli-
cati najmanj štirikrat letno.

Župan, pooblaščeni podžupan oziroma član občinske-
ga sveta mora sklicati sejo občinskega sveta, če to zahteva
najmanj četrtina članov občinskega sveta, seja pa mora biti v
petnajstih dneh potem, ko je bila podana pisna zahteva za
sklic seje. Če seja občinskega sveta ni sklicana v roku
sedmih dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani
občinskega sveta, ki so zahtevo podali. Zahtevi za sklic seje
občinskega sveta mora biti priložen dnevni red. Župan, poob-
laščeni podžupan oziroma član občinskega sveta mora dati
na dnevni red predlagane točke, predlagan dnevi red pa
lahko dopolni še z novimi točkami.

19. člen
Strokovno in administrativno delo za potrebe občinske-

ga sveta ter pomoč pri pripravi in vodenju sej občinskega
sveta ter njegovih komisij in odborov zagotavlja občinska
uprava.

20. člen
Občinski svet dela in odloča na sejah.
Dnevni red seje občinskega sveta predlaga župan.
Vsak član občinskega sveta lahko predlaga občinske-

mu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristoj-
nosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in
drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine
določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.

Župan mora predloge komisij in odborov občinskega
sveta ter predloge članov občinskega sveta iz prejšnjega
odstavka dati na dnevni red, ko so pripravljeni tako, kot je
določeno v poslovniku občinskega sveta.

O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na
začetku seje.

Na vsaki seji občinskega sveta mora biti predvidena
točka za vprašanja in odgovore na vprašanja, ki jih postavlja-
jo člani sveta.

O sklicu seje občinskega sveta se obvesti javna občila.
Predsednik nadzornega odbora občine, predsedniki

komisij in odborov občinskega sveta ter tajnik občine so se
dolžni udeležiti seje občinskega sveta in odgovarjati na vpra-
šanja članov občinskega sveta, kadar se obravnavajo vpra-
šanja iz njihove pristojnosti oziroma njihovega področja dela
in so na sejo vabljeni.

21. člen
Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča

večina njegovih članov. Občinski svet sprejema odločitve z
večino glasov navzočih članov, razen če zakon določa dru-
gačno večino.
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Občinski svet sprejema odločitve z javnim glasovanjem.
Tajno se glasuje v primeru, ko je tako določeno z zakonom
ali če tako sklene občinski svet.

Način dela in odločanja, razmerja do drugih občinskih
organov ter druga vprašanja delovanja občinskega sveta se
določijo s poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dve-
tretjinsko večino navzočih članov.

Odločitve občinskega sveta izvršujeta župan in občin-
ska uprava.

Župan in tajnik občine o izvrševanju odločitev občinske-
ga sveta poročata občinskemu svetu najmanj enkrat letno.

22. člen
Članu občinskega sveta predčasno preneha mandat:
– če izgubi volilno pravico,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno

kazen zapora, daljšo od šest mesecev,
– če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha

opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo člana občin-
skega sveta,

– če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki
ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta,

– če odstopi.
Razlogi za prenehanje mandata člana občinskega sve-

ta iz prve, druge in tretje alinee prvega odstavka tega člena
se ugotovijo na podlagi pravnomočne sodne odločbe. Član
občinskega sveta je dolžan občinski svet obvestiti o svoji
odločitvi v zvezi z četrto in peto alineo prvega odstavka tega
člena. Odstop člana občinskega sveta mora biti podan v
pisni obliki. Članu občinskega sveta preneha mandat z
dnem, ko občinski svet na podlagi poročila komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so
nastali razlogi za prenehanje mandata.

Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na prvi seji po
nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.

Za izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega
člana občinskega sveta se upoštevajo določbe zakona.

Odbori in komisije občinskega sveta

23. člen
Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja,

volitve in imenovanja.
Občinski svet lahko ustanovi eno ali več komisij in

odborov kot svoja stalna ali občasna delovna telesa. Organi-
zacijo in delovno področje stalnih delovnih teles občinskega
sveta določa poslovnik občinskega sveta. S sklepom o usta-
novitvi občasnega delovnega telesa in imenovanju članov
določi občinski svet tudi njegove naloge.

24. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

ima tri člane, ki jih občinski svet imenuje izmed svojih članov.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

opravlja zlasti naslednje naloge:
– občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna

telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje
občinski svet,

– občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma
predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini,

– pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zve-
zi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter
izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki
urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,

– obravnava druga vprašanja, ki mu jih določi občinski
svet.

25. člen
Občinski svet ima stalne ali občasne komisije in odbo-

re kot svoja delovna telesa.
Stalna delovna telesa občinskega sveta so:
– Odbor za družbene dejavnosti zajema področja:

zdravstvo, socialna vprašanja, stanovanjska vprašanja, vzgo-
jo in izobraževanje, kulturo in prosveto, otroško varstvo,
šport in rekreacijo, prireditve in proslave.

– Odbor za gospodarsko infrastrukturo, zajema nasled-
nja področja: infrastruktura in energetika, urejanje javnih
površin in pokopališč,  gradnja, prostorsko planiranje, vars-
tvo okolja, naravna in kulturna dediščina, celostno urejanje
podeželja in obnova vasi.

– Odbor za gospodarstvo zajema naslednja področja:
gospodarstvo in industrijo, obrt in podjetništvo, turizem, kme-
tijstvo in gozdarstvo, gospodarska interesna združenja in
društva, občinska lastnina.

– Odbor za zaščito in reševanje zajema naslednja po-
dročja: požarno varnost, reševanje in civilno zaščito, obram-
bo, naravne, elementarne in druge nesreče.

– statutarno pravna komisija
– komisija za mandatna vprašanja, volitve in imeno-

vanja.
Odbori štejejo pet članov, komisije pa tri člane.
Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s skle-

pom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število
članov ter opravi imenovanje.

26. člen
Člane odborov in komisij imenuje občinski svet izmed

svojih članov in največ polovico članov izmed drugih obča-
nov. Predlog kandidatov za člane pripravi komisija za man-
datna vprašanja, volitve in imenovanja.

Delo delovnega telesa občinskega sveta vodi član ob-
činskega sveta kot predsednik.

Prvo sejo delovnega telesa skliče župan.
Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni združ-

ljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v
občinski upravi.

27. člen
Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega

delovnega področja v skladu s poslovnikom občinskega
sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in
dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.

Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo
občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove
pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proraču-
na in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine
določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.

28. člen
Občinski svet lahko razreši predsednika, posamezne-

ga člana delovnega telesa občinskega sveta ali delovno telo
v celoti na predlog najmanj četrtine članov občinskega sve-
ta. Predlog novih kandidatov za člane delovnih teles občin-
skega sveta pripravi komisija za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja do prve naslednje seje občinskega sveta.

3. Župan

29. člen
Župana volijo državljani, ki imajo v občini stalno prebi-

vališče, na neposrednih in tajnih volitvah. Volitve župana se
opravijo v skladu z zakonom.

Mandatna doba župana traja štiri leta.
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Potek štirih let od nastopa mandata župana je skrajni
rok, v katerem mora nastopiti mandat novoizvoljeni župan.
Novoizvoljeni župan nastopi mandat, ko občinski svet na
svoji prvi seji po izvolitvi članov občinskega sveta na podlagi
potrdila občinske volilne komisije o izvolitvi župana odloči o
morebitnih pritožbah drugih kandidatov ali predstavnikov kan-
didatur za župana oziroma ugotovi, da takih pritožb ni bilo.

Župan opravlja funkcijo nepoklicno. Župan se lahko
odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O svoji odločitvi je
župan dolžan obvestiti občinski svet na prvi naslednji seji.

30. člen
Župan predstavlja in zastopa občino.
Poleg tega župan predvsem:
– predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun ob-

čine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz
pristojnosti občinskega sveta,

– izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge ose-
be za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega
proračuna,

– skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih
odločitev občinskega sveta,

– odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premože-
nja ter o pridobitvi nepremičnega premoženja občine,

– skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih
aktov občine,

– predlaga ustanovitev organov občinske uprave, dolo-
čitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije,
določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča
o imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposle-
nih v občinski upravi ter pooblašča tajnika občine za te
naloge,

– imenuje in razrešuje tajnika občine, predstojnike or-
ganov občinske uprave in organov skupne občinske uprave,

– usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in orga-
nov skupne občinske uprave,

– opravlja druge zadeve, ki jih določa ta zakon in ta
statut.

Župan v skladu z zakonom odloča tudi o na občino
prenesenih zadevah iz državne pristojnosti.

31. člen
Župan lahko zadrži objavo splošnega akta občine, če

meni, da je neustaven ali nezakonit in predlaga občinskemu
svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri
čemer mora navesti razloge za zadržanje.

Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni
akt objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahte-
vo za oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.

Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če
meni, da je nezakonita, ali je v nasprotju s statutom ali
drugim splošnim aktom občine, in predlaga občinskemu
svetu, da o njej ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri
čemer mora navesti razloge za zadržanje.

Ob zadržanju izvajanja odločitve občinskega sveta žu-
pan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost take odlo-
čitve. Če občinski svet ponovno sprejme enako odločitev,
lahko župan začne postopek pri upravnem sodišču.

Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, ki
je z zakonom prenesena v opravljanje občini, župan opozori
pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost
take odločitve.

32. člen
Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na po-

dročju zaščite in reševanja, predvsem pa:
– skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in

drugimi nesrečami in uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za
odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,

– imenuje poveljnike in štabe civilne zaščite občine ter
poverjenike za civilno zaščito,

– sprejme načrt zaščite in reševanja,
– vodi zaščito, reševanje in pomoč,
– določi organizacije, ki opravljajo javno službo oziro-

ma naloge zaščite, reševanja in pomoči in organizacije, ki
morajo izdelati načrte zaščite in reševanja,

– ugotavlja in razglaša stopnjo požarne ogroženosti v
naravnem okolju na območju občine,

– sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se ob-
činski svet ne more sestati,

– v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogro-
ženih in prizadetih prebivalcev,

– predlaga pristojnemu organu razporeditev državlja-
nov na delovno dolžnost, dolžnost v civilni zaščiti ter mate-
rialno dolžnost.

33. člen
V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem

obsegu ogroženo življenje in premoženje občanov, pa se
občinski svet ne more pravočasno sestati, lahko župan sprej-
me začasne nujne ukrepe. Te mora predložiti v potrditev
občinskemu svetu takoj, ko se ta lahko sestane.

34. člen
Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina

podžupana. Podžupana imenuje in razrešuje občinski svet
na predlog župana izmed svojih članov. S sklepom o imeno-
vanju podžupana se ugotovi, da bo podžupan v primeru
predčasnega prenehanja mandata župana opravljal funkcijo
župana v času od sprejema sklepa o predčasnem preneha-
nju mandata in razpisa nadomestnih volitev do izvolitve nove-
ga župana. Podžupan, ki opravlja funkcijo župana, nima
pravice glasovati za odločitve občinskega sveta.

Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter oprav-
lja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga
župan pooblasti.

Podžupan nadomešča župana v primeru njegove od-
sotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja po-
džupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge,
za katere ga župan pooblasti.

V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči,
da bo funkcijo opravljal poklicno. O poklicnem opravljanju
funkcije podžupana odloči občinski svet na predlog župana.

35. člen
Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot podžupan

ne moreta opravljati svoje funkcije, nadomešča župana član
občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa
najstarejši prisotni član občinskega sveta.

V času nadomeščanja opravlja član občinskega sveta
tekoče naloge iz pristojnosti župana.

36. člen
Če je tako določeno v zakonu ali drugem predpisu,

lahko tudi župan imenuje komisije in druge strokovne orga-
ne občine.

Župan lahko ustanovi komisije in druga delovna telesa
kot strokovna in posvetovalna telesa za proučevanje posa-
meznih zadev iz svoje pristojnosti.

37. člen
Županu in podžupanu preneha mandat:
– če izgubi volilno pravico,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno

kazen zapora, daljšo kot šest mesecev,
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– če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki
ni združljiva s funkcijo župana ali podžupana,

– če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha
opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo župana ali
podžupana,

– če odstopi,
– če je po odločitvi Državnega zbora razrešen.
Podžupanu preneha mandat tudi, če ga občinski svet

na predlog župana razreši.
Če je župan razrešen po odločitvi Državnega zbora, je

razrešen tudi podžupan. Mandat jima preneha z dnem razre-
šitve.

Razlogi za prenehanje mandata iz prve, druge in tretje
alineje prvega odstavka tega člena se ugotovijo na podlagi
pravnomočne sodne odločbe. Župan oziroma podžupan je
dolžan občinski svet obvestiti o svoji odločitvi v zvezi z četr-
to, peto in šesto alineo prvega odstavka tega člena. Odloči-
tev oziroma odstopna izjava župana oziroma podžupana mo-
ra biti v pisni obliki posredovana komisiji za mandatna vpra-
šanja, volitve in imenovanja občinskega sveta. Komisija je
dolžna v roku osem dni po prejemu pisne izjave posredovati
predlog ugotovitvenega sklepa občinskemu svetu.

Županu oziroma podžupanu preneha mandat z dnem,
ko občinski svet na podlagi pisne izjave oziroma predloga
komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugo-
tovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata.

Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na seji, na
kateri je dana pisna izjava ali najkasneje na prvi seji po
nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.

Ugotovitveni sklep posreduje občinski svet predsedni-
ku občinske volilne komisije. Če županu preneha mandat
več kot šest mesecev pred potekom mandatne dobe, razpi-
še občinska volilna komisija nadomestne volitve.

Podžupanu s prenehanjem mandata zaradi razlogov iz
prve do vključno pete alinee prvega odstavka tega člena
preneha tudi mandat člana občinskega sveta. Odstop se
šteje za razrešitev, če podžupan ne izjavi, da odstopa tudi
kot član občinskega sveta. Za izvolitev oziroma potrditev
mandata nadomestnega člana občinskega sveta se upošte-
vajo določbe zakona.

Prenehanje mandata podžupana zaradi razrešitve po
drugem odstavku tega člena ne vpliva na mandat člana
občinskega sveta.

4. Nadzorni odbor

38. člen
Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne

porabe v občini.
Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje

pristojnosti:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem

občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev

občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov prora-

čunskih sredstev.
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja

zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, ob-
činske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih
skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proraču-
na in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in
občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospo-
darnost porabe občinskih javnih sredstev.

39. člen
Nadzorni odbor ima tri člane. Člane nadzornega odbo-

ra imenuje občinski svet izmed občanov. Člani nadzornega
odbora morajo imeti najmanj V. stopnjo strokovne izobrazbe
in izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega področ-
ja. Kandidate za člane nadzornega odbora občine predlaga
občinskemu svetu komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občin-
skega sveta, župan, podžupan, tajnik občine, delavci občin-
ske uprave ter člani poslovodstev javnih zavodov, javnih
podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so
uporabniki proračunskih sredstev.

Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razreši-
tve oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega
sveta, ki je nadzorni odbor imenoval. Za predčasno razreši-
tev člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlo-
gi za predčasno prenehanje mandata člana občinskega sve-
ta. Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega
odbora.

40. člen
Prvo sejo nadzornega odbora občine po imenovanju

skliče župan. Nadzorni odbor se konstituira, če je na prvi
seji navzočih večina članov.

Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsed-
nika nadzornega odbora.

Predsednik predstavlja nadzorni odbor, sklicuje in vodi
njegove seje.

Nadzorni odbor sprejema svoja poročila, priporočila in
predloge na seji, na kateri je navzočih večina članov nadzor-
nega odbora, z večino glasov navzočih članov.

41. člen
Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, ki ob-

vezno vsebuje letni nadzor zaključnega računa proračuna,
javnih zavodov in javnih podjetij ter občinskih skladov, pred-
loga proračuna in javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih
skladov ter vsaj polletni nadzor razpolaganja z občinskim
nepremičnim in premičnim premoženjem. V program lahko
nadzorni odbor vključi tudi druge nadzore. S programom
seznani nadzorni odbor občinski svet in župana.

Poleg zadev iz letnega programa dela mora nadzorni
odbor obvezno obravnavati zadeve, ki jih s sklepom predla-
ga občinski svet ali župan.

42. člen
Ugotovitve, ocene in mnenja ter predloge poročil nad-

zornega odbora pripravi član nadzornega odbora, ki ga je na
predlog predsednika, za posamezno zadevo v skladu z let-
nim programom nadzora, s sklepom o izvedbi nadzora za-
dolžil nadzorni odbor. Sklep o izvedbi nadzora mora vsebo-
vati opredelitev vsebine nadzora, časa in kraja nadzora in
navedbo nadzorovane osebe (organ ali organizacija z odgo-
vornimi osebami). V postopku nadzora so odgovorni in nad-
zorovane osebe dolžni članu nadzornega odbora, ki opravlja
nadzor, predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v
postopku nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasni-
la. Član nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, ima pravico
zahtevati vse podatke, ki so mu potrebni za izvedbo naloge,
ki mu je zaupana. Občinski organi so zahtevane podatke
dolžni dati.

Po opravljenem pregledu pripravi član nadzornega od-
bora predlog poročila, v katerem je navedena nadzorovana
oseba, odgovorne osebe, predmet pregleda, ugotovitve,
ocene in mnenja ter morebitna priporočila in predlogi ukre-
pov. Predlog poročila sprejme nadzorni odbor in ga pošlje
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nadzorovani osebi, ki ima pravico v roku petnajst dni od
prejema predloga poročila vložiti pri nadzornem odboru ugo-
vor. Nadzorni odbor mora o ugovoru odločiti v petnajstih
dneh. Dokončno poročilo pošlje nadzorni odbor nadzorova-
ni osebi, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi
računskemu sodišču.

Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov
ali nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v
poslovniku nadzornega odbora, mora o teh kršitvah v pet-
najstih dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno mi-
nistrstvo in računsko sodišče.

V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja ute-
meljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba
storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovi-
tve posredovati pristojnemu organu pregona.

Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, pri-
poročila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet,
župan in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev
so dolžni obravnavati dokončna poročila nadzornega odbo-
ra in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in
predloge nadzornega odbora.

43. člen
Predsednik nadzornega odbora izloči člana nadzorne-

ga odbora iz posamezne zadeve v primeru, če so podane
okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranosti.

Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi
lahko zahteva tudi nadzorovana oseba. Zahtevo za izločitev
mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno
navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izloči-
tev. O izločitvi odloči predsednik nadzornega odbora.

O izločitvi predsednika nadzornega odbora odloči nad-
zorni odbor.

44. člen
Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor o

svojih ugotovitvah obvesti javnost, ko je njegovo poročilo
dokončno. Ob obveščanju javnosti mora spoštovati pravice
strank.

Pri opravljanju svojega dela so člani nadzornega odbo-
ra dolžni varovati državne, uradne in poslovne skrivnosti
nadzorovanih, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim
predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporab-
nikov proračunskih sredstev ter spoštovati dostojanstvo, do-
bro ime in osebnostno integriteto fizičnih in pravnih oseb.

45. člen
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzorne-

ga odbora zagotavljata župan in občinska uprava.
Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko

opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora ime-
nuje občinski svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan.

Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v
občinskem proračunu, na podlagi izdelanega letnega pro-
grama nadzora.

46. člen
Podrobnejšo organizacijo svojega dela uredi nadzorni

odbor s poslovnikom.

5. Vaški odbori

47. člen
Zaradi zadovoljevanja določenih skupnih potreb kraja-

nov, naselij in zaradi zadovoljevanja lokalnih interesov se za
področje naselij: Čermožiše, Dobrina, Kočice, Nadole in

Žetale ustanovijo vaški odbori kot organi Občinskega sveta
Občine Žetale. Vaške odbore ustanovi občinski svet s skle-
pom, v katerem določi tudi njihovo sestavo. Vaški odbori so
sestavni del organiziranosti dela občinskega sveta. Podrob-
nejša opredelitev vaških odborov se določi s poslovnikom
Občine Žetale.

48. člen
Vaški odbori zlasti dajejo mnenja o zadevah lokalnega

pomena, ugotavljajo potrebo po izvrševanju določenih aktiv-
nosti lokalnega pomena, izdelujejo programe dela, ki se
nanaša na zadeve lokalnega pomena in opravljajo druge
naloge.

49. člen
Občinski svet lahko predhodno pridobi mnenje vaške-

ga odbora, kadar odloča o zadevah, ki prizadevajo interese
lokalne skupnosti, za katero je ustanovljen vaški odbor.

50. člen
Vaški odbori pri občinskem svetu štejejo sedem čla-

nov.Svetniki občinskega sveta so po položaju člani vaških
odborov glede na njihovo stalno prebivališče, ostale člane
imenuje občinski svet izmed občanov.

Delo vaškega odbora vodi predsednik, ki ga imenuje
občinski svet izmed svetnikov občinskega sveta iz naselja za
katerega je ustanovljen vaški odbor. Predsednik vaškega
odbora je za svoje delo odgovoren občinskemu svetu.

Delo vaških odborov usklajuje tajnik občine.

6. Občinska uprava

51. člen
Notranjo organizacijo in delovno področje občinske

uprave določi občinski svet na predlog župana z odlokom.
Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi

župan.

52. člen
Občinski svet lahko na predlog župana odloči, da z

drugo občino ali z drugimi občinami ustanovijo enega ali več
organov skupne občinske uprave.

Organizacija in delo organa skupne občinske uprave
se določi s splošnim aktom o ustanovitvi (z odlokom), ki ga
na skupen predlog županov sprejmejo občinski sveti občin.

53. člen
Organi občine odločajo o pravicah in dolžnostih posa-

meznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v
upravnih stvareh v upravnem postopku.

Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz
lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.

O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na
prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji župan, če ni za
posamezne primere z zakonom drugače določeno.

O pritožbah zoper odločbe organa skupne občinske
uprave odloča župan občine, v katere krajevno pristojnost
zadeva spada, če zakon ne določa drugače.

54. člen
Posamične akte iz izvirne pristojnosti občine izdaja taj-

nik občine, ki lahko pooblasti delavce uprave, ki izpolnjujejo
zakonske pogoje za odločanje v upravnih stvareh, za oprav-
ljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotne-
ga postopka in za odločanje v upravnih stvareh.
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Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih
stvareh iz prenesene državne pristojnosti, če ni z zakonom
drugače določeno.

55. člen
Tajnik občine skrbi in je odgovoren za dosledno izvaja-

nje zakona o splošnem upravnem postopku in drugih pred-
pisov o upravnem postopku in zagotavlja vodenje evidence
o upravnih stvareh v skladu s predpisom Ministrstva za no-
tranje zadeve.

56. člen
O upravnih stvareh iz občinske izvirne pristojnosti lahko

odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje
teh zadev in ima višjo ali visoko strokovno izobrazbo in oprav-
ljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v uprav-
nem postopku v skladu s posebnim zakonom. Ob teh pogojih
lahko na prvi stopnji v enostavnih upravnih stvareh odloča tudi
uradna oseba, ki ima srednjo strokovno izobrazbo.

57. člen
O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti

občinske uprave odloča župan. Zoper odločitev župana je
dopusten upravni spor.

O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz
državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava,
odloča državni organ, določen z zakonom.

58. člen
O izločitvi predstojnika organa občinske uprave ali zapo-

slenega v občinski upravi odloča tajnik občine, ki v primeru
izločitve predstojnika občinske uprave o stvari tudi odloči, če
je predstojnik pooblaščen za odločanje v upravnih stvareh.

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

7. Drugi organi občine

59. člen
Organizacijo, delovno področje ter sestavo organov, ki

jih mora občina imeti v skladu s posebnimi zakoni, ki urejajo
naloge občine na posameznih področjih javne uprave, dolo-
či župan oziroma občinski svet na podlagi zakona s sklepom
o ustanovitvi in imenovanju članov posameznega organa.

60. člen
Občina ima poveljnika in štab civilne zaščite občine, ki

izvajata operativno strokovno vodenje civilne zaščite in dru-
gih sil za zaščito, reševanje in pomoč, v skladu s sprejetimi
načrti.

Poveljnik in poverjeniki za civilno zaščito so za svoje
delo odgovorni županu.

V. NEPOSREDNO SODELOVANJE OBČANOV PRI
ODLOČANJU V OBČINI

61. člen
Oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju

v občini so: zbor občanov, referendum in ljudska iniciativa.

1. Zbor občanov

62. člen
Občani na zboru občanov:
– obravnavajo pobude in predloge za spremembo ob-

močja občine, njenega imena ali sedeža ter dajejo pobude v
zvezi s tem in oblikujejo mnenja,

– obravnavajo predloge in pobude za sodelovanje in
povezovanje z drugimi občinami v širše samoupravne lokal-
ne skupnosti,

– obravnavajo pobude in predloge za ustanovitev ali
ukinitev ožjih delov občine oziroma za spremembo njihovih
območij,

– predlagajo, obravnavajo in oblikujejo stališča o spre-
membah območij naselij,  imen naselij ter imen ulic,

– opravljajo naloge zborov volivcev v skladu z zako-
nom,

– dajejo predloge občinskim organom v zvezi z pripra-
vo programov razvoja občine, gospodarjenja s prostorom
ter varovanja življenskega okolja,

– oblikujejo stališča v zvezi z večjimi posegi v prostor,
kot so gradnja avtocest, energetskih objektov, odlagališč
odpadkov in nevarnih stvari,

– obravnavajo in oblikujejo mnenja, stališča ter odloča-
jo o zadevah, za katere je tako določeno z zakonom, s tem
statutom ali odlokom občine ter o zadevah, za katere tako
sklene občinski svet ali župan.

Odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja zbora
občanov so občinski organi, v katerih pristojnost posamez-
na zadeva spada, dolžni obravnavati in pri izvajanju svojih
nalog upoštevati. Če pristojni občinski organ meni, da pred-
logov, pobud, stališč, mnenj in odločitev zbora občanov ni
mogoče upoštevati, je občanom dolžan na primeren način
in v primernem roku svoje mnenje predstaviti in utemeljiti.

63. člen
Zbor občanov se lahko skliče za vso občino, za posa-

mezno naselje.
Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo ali na

pobudo občinskega sveta
Župan mora sklicati zbor občanov za vso občino na

zahtevo najmanj sto volivcev v občini, zbor občanov v nase-
lju pa na zahtevo najmanj petdeset volivcev v naselju.

Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora vsebova-
ti pisno obrazložen predlog zadeve, ki naj jo zbor obravnava.
Zahtevi je treba priložiti seznam volivcev, ki so zahtevo pod-
prli. Seznam mora vsebovati ime in priimek volivca, datum
rojstva in naslov stalnega prebivališča ter njihove podpise.
Župan lahko zahtevo s sklepom zavrne, če ugotovi, da zah-
teve ni podprlo zadostno število volivcev. Slep z obrazložitvi-
jo se vroči pobudniku zahteve ali prvemu podpisanemu vo-
livcu na seznamu. Župan skliče zbor občanov najkasneje v
tridesetih dneh po prejemu pravilno vložene zahteve.

64. člen
Sklic zbora občanov mora vsebovati območje, za kate-

rega se sklicuje zbor občanov, kraj in čas zbora občanov ter
predlog dnevnega reda.

Sklic zbora volivcev je treba objaviti na krajevno običa-
jen način.

65. člen
Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni

podžupan. Župan lahko zboru občanov predlaga imenova-
nje predsedstva zbora, ki naj zbor vodi.

Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, pred-
loge, pobude, stališča in mnenja, če na zboru sodeluje
najmanj petdeset volivcev iz naselja občine, za katerega je
zbor sklican. Odločitev zbora občanov je sprejeta, če zanjo
glasuje najmanj polovica volivcev, ki sodelujejo na zboru.

Delavec občinske uprave, ki ga določi tajnik občine,
ugotovi sklepčnost zbora občanov, koliko volivcev je glaso-
valo za njegove odločitve ter vodi zapisnik o odločitvah zbo-
ra. Z zapisnikom zbora občanov tajnik občine seznani ob-
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činski svet in župana ter ga na krajevno običajen način
objavi.

2. Referendum o splošnem aktu občine

66. člen
Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, ki

so vsebina splošnih aktov občine, ki jih sprejema občinski
svet, razen o proračunu in zaključnem računu občine ter o
splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisuje-
jo občinski davki in druge dajatve.

Občinski svet lahko o splošnem aktu iz prejšnjega od-
stavka razpiše referendum na predlog župana ali člana ob-
činskega sveta.

Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva
najmanj sto volivcev v občini in če tako določa zakon ali
statut občine.

67. člen
Predlog za razpis referenduma lahko vloži župan ali

član občinskega sveta najkasneje v petnajstih dneh po spre-
jemu splošnega akta občine.

Najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega
akta občine je treba občinski svet pisno seznaniti s pobudo
volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma.

Če je vložen predlog za razpis referenduma ali je dana
pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma,
župan zadrži objavo splošnega akta do odločitve o predlogu
ali pobudi oziroma do odločitve na referendumu.

68. člen
Referendum se opravi kot naknadni referendum, na

katerem občani potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt ob-
čine ali njegove posamezne določbe.

Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določ-
be na referendumu potrjen, ga mora župan objaviti skupaj z
objavo izida referenduma.

Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določ-
be zavrnjen, se splošni akt ne objavi, dokler se ob upošteva-
nju volje volivcev ne spremeni.

Odločitev volivcev na referendumu, s katero je bil splo-
šni akt občine zavrnjen ali so bile zavrnjene njegove posa-
mezne določbe, zavezuje občinski svet, ki je splošni akt, o
katerem je bil izveden referendum, sprejel, do konca njego-
vega mandata.

69. člen
Pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referen-

duma o splošnem aktu občine ali njegovih posameznih do-
ločbah mora vsebovati že oblikovano zahtevo za razpis refe-
renduma. Zahteva mora vsebovati jasno izraženo vprašanje,
ki naj bo predmet referenduma, in obrazložitev.

Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referen-
duma lahko da vsak volivec, politična stranka v občini ali
svet ožjega dela občine. Pobuda mora biti podprta s podpisi
najmanj stotih volivcev v občini. Podporo pobudi dajo volivci
na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime
in priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča.

Pobudnik o pobudi volivcem za vložitev zahteve za
razpis referenduma pisno seznani občinski svet in pobudo
predloži županu.

Če župan meni, da pobuda z zahtevo ni oblikovana v
skladu s prvim odstavkom tega člena ali je v nasprotju z
zakonom in s statutom občine, o tem v osmih dneh po
prejemu pobude obvesti pobudnika in ga pozove, da ugo-
tovljeno neskladnost odpravi v osmih dneh. Če pobudnik
tega ne stori, se šteje, da pobuda ni bila vložena. Župan o
tem nemudoma obvesti pobudnika in občinski svet.

Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu obvestila iz
predhodnega odstavka zahteva, naj odločitev župana preiz-
kusi upravno sodišče.

70. člen
Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma z

osebnim podpisovanjem
Župan določi obrazec za podporo z osebnim podpiso-

vanjem, ki vsebuje jasno izraženo zahtevo za razpis referen-
duma, in rok za zbiranje podpisov.

Osebno podpisovanje se izvaja pred državnim orga-
nom, pristojnim za vodenje evidence volilne pravice.

Šteje se, da je zahteva za razpis referenduma vložena,
če jo je v določenem roku podprlo s svojim podpisom za-
dostno število volivcev.

71. člen
Občinski svet razpiše referendum v petnajstih dneh po

sprejemu odločitve o predlogu župana ali občinskega svet-
nika za razpis referenduma oziroma v petnajstih dneh od
vložitve zahteve volivcev za razpis referenduma v skladu s
četrtim odstavkom prejšnjega člena.

Referendum se izvede najprej trideset in najkasneje
petinštirideset dni od dne razpisa, v nedeljo ali drug dela
prost dan.

Z aktom o razpisu referenduma določi občinski svet
vrsto referenduma, splošni akt, o katerem se bo odločalo
oziroma njegove določbe, o katerih se bo odločalo, besedi-
lo referendumskega vprašanja, o katerem se bo odločalo na
referendumu tako, da se bo obkrožilo “ZA” oziroma “PRO-
TI”, dan razpisa in dan glasovanja.

Akt o razpisu referenduma se objavi na način, ki je s
tem statutom določen za objavo splošnih aktov občine.

Petnajst dni pred dnem glasovanja objavi občinska vo-
lilna komisija akt o razpisu referenduma v javnih občilih.

72. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki

imajo pravico voliti člane občinskega sveta.
Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje

večina volivcev, ki so glasovali.

73. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vo-

dijo lokalne volitve. O ugovoru zaradi nepravilnosti pri delu
volilnega odbora odloča občinska volilna komisija.

Glede glasovanja na referendumu in drugih vprašanjih
izvedbe referenduma veljajo določbe zakona, ki urejajo refe-
rendum in ljudsko iniciativo ter lokalne volitve, v kolikor ni s
tem statutom v skladu z zakonom o lokalni samoupravi posa-
mezno vprašanje drugače urejeno.

Poročilo o izidu glasovanja na referendumu pošlje ob-
činska volilna komisija občinskemu svetu ter ga objavi na
način, ki je v statutu občine določen za objavo splošnih
aktov občine.

3. Svetovalni referendum

74. člen
Občinski svet lahko pred odločanjem o posameznih

vprašanjih iz svoje pristojnosti razpiše svetovalni referendum.
Svetovalni referendum se razpiše za vso občino ali za

njen del.
Svetovalni referendum se izvede v skladu z določbami

tega statuta, ki urejajo referendum o splošnem aktu občine.
Odločitev volivcev na svetovalnem referendumu ne za-

vezuje občinskih organov.
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4. Drugi referendumi

75. člen
Občani lahko odločajo na referendumu o samoprispev-

kih in tudi o drugih vprašanjih, če tako določa zakon.
Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu z

določbami tega statuta, če z zakonom, ki določa in ureja
referendum, ni drugače določeno.

Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če je
zanjo glasovala večina vseh volivcev v občini oziroma v delu
občine, za katerega se bo samoprispevek uvedel.

5. Ljudska iniciativa

76. člen
Najmanj sto volivcev v občini lahko zahteva izdajo ali

razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve iz pristojnosti
občinskega sveta oziroma drugih občinskih organov.

Glede pobude volivcem za vložitev zahteve iz prejšnje-
ga odstavka in postopka s pobudo se primerno uporabljajo
določbe zakona in tega statuta, s katerimi je urejen referen-
dum o splošnem aktu občine.

Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega akta
občine ali drugo odločitev občinskega sveta, mora občinski
svet obravnavo zahteve uvrstiti na prvo naslednjo sejo, o njej
pa odločiti najkasneje v treh mesecih od dne pravilno vlože-
ne zahteve.

Če se zahteva nanaša na odločitve drugih občinskih
organov, morajo ti o njej odločiti najkasneje v enem mesecu
od dne pravilno vložene zahteve.

77. člen
Sredstva za neposredno sodelovanje občanov pri od-

ločanju v občini na zborih občanov in referendumih ter njiho-
vo izvedbo se zagotovijo v občinskem proračunu.

VI. OBČINSKE JAVNE SLUŽBE

78. člen
Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama

določi, in javnih služb, za katere je tako določeno z zako-
nom.

Opravljanje javnih služb zagotavlja občina:
– neposredno v okviru občinske uprave,
– z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij,
– z dajanjem koncesij,
– z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb za-

sebnega prava.

79. člen
Na področju družbenih dejavnosti zagotavlja občina

javne službe za izvajanje naslednjih dejavnosti:
– osnovnošolsko izobraževanje,
– predšolska vzgoja in varstvo otrok,
– osnovno zdravstvo in lekarna,
– osebna pomoč družini in
– knjižničarstvo.
Občina lahko ustanovi javne službe tudi na drugih po-

dročjih, zlasti na področju glasbene vzgoje, izobraževanja
odraslih, kulture, športa in drugih dejavnosti s katerimi se
zagotavljajo javne potrebe.

80. člen
Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitejšega

zagotavljanja javnih služb ustanovi javno službo skupaj z
drugimi občinami.

81. člen
Na področju gospodarskih javnih služb lahko občina

ustanovi javne službe za:
– oskrbo s pitno vodo,
– ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostan-

kov komunalnih odpadkov,
– odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
– javno snago in čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih poti, površin za ceste in zelenih

površin,
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih na-

prav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– vzdrževanje občinskih javnih cest in na drugih po-

dročjih, če tako določa zakon.

82. člen
Občina lahko določi kot gospodarsko javno službo tudi

druge dejavnosti, ki so pogoj za izvrševanje nalog iz njene
pristojnosti ali so takšne dejavnosti pogoj za izvrševanje
gospodarskih, socialnih ali ekoloških funkcij občine.

83. člen
Občinske javne službe ustanavlja občina z odlokom ob

upoštevanju pogojev določenih z zakonom.

84. člen
Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitega za-

gotavljanja dejavnosti gospodarskih javnih služb ustanovi
gospodarsko javno službo v okviru zaokroženih oskrboval-
nih sistemov skupaj z drugimi občinami.

85. člen
Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih službah,

ki so ustanovljene za območje dveh ali več občin, lahko
občinski sveti občin ustanoviteljic ustanovijo skupni organ,
ki ga sestavljajo župani občin ustanoviteljic.

V aktu o ustanovitvi skupnega organa se določijo nje-
gove naloge, organizacija dela in način sprejemanja odloči-
tev, način financiranja in delitve stroškov za delo skupnega
organa.

86. člen
Občina mora zagotoviti izvajanje tistih javnih služb, ki

so po zakonu obvezne.

VII. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE

87. člen
Premoženje občine sestavljajo nepremične in premič-

ne stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice.
Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober

gospodar.
Odločitev o odtujitvi nepremičnega premoženja občine

sprejme občinski svet. O pridobitvi in odtujitvi premičnega
premoženja ter za pridobitev nepremičnega premoženja je
pristojen župan.

Pred sklenitvijo pogodbe o pridobitvi nepremičnega
premoženja mora župan preveriti, ali so v proračunu zago-
tovljena finančna sredstva. Odprodaja ali zamenjava nepre-
mičnin in premičnin v lasti občine se izvede v po postopku in
na način, ki ga določa zakon. Če z zakonom to ni urejeno,
se odprodaja in zamenjava nepremičnin in premičnin izve-
deta v skladu s predpisi, ki veljajo za odprodajo in zamenja-
vo državnega premoženja.
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88. člen
Občina pridobiva prihodke iz lastnih virov, davkov, taks,

pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.

89. člen
Prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja

javne porabe so zajeti v proračunu občine.
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in od-

hodkov ter račun financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtova-

ni prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in drugi
dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z občin-
skim premoženjem in načrtovani odhodki.

V računu financiranja se izkaže odplačevanje dolgov in
zadolževanje občine. V bilanci prihodkov in odhodkov so
vključeni tudi vsi prihodki in odhodki ožjih delov občine.

90. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene,

ki so določeni s proračunom. V imenu občine se smejo
prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu
predvidena za posamezne namene.

Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnje-
ni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za
uporabo sredstev.

91. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan

je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za izvrševanje
proračuna občine lahko župan pooblasti posamezne delav-
ce občinske uprave ali podžupana.

92. člen
Proračun občine je odlok občine, v katerem so predvi-

deni prihodki in drugi prejemki in odhodki in drugi izdatki
občine za eno leto.

Rebalans proračuna je odlok o spremembi proračuna.
Neposredni uporabnik občinskega proračuna je občin-

ski organ in ožji deli občine.
Posredni uporabnik občinskega proračuna je občinski

sklad, javni zavod, katerega ustanovitelj je občina, in drugi
uporabnik, če se financira iz občinskega proračuna (v nada-
ljevanju: uporabnik).

93. člen
Proračun občine sestavljajo bilanca prihodkov in od-

hodkov ter račun financiranja.
Proračun občine sprejme občinski svet na predlog žu-

pana z odlokom.
V odloku o proračunu občine se določi tudi obseg

zadolževanja in poroštev občine ter druga vprašanja v zvezi z
izvrševanjem proračuna ter posebna pooblastila župana pri
izvrševanju proračuna za posamezno leto.

94. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov se posebej prikazujejo

prihodki, ki se vštevajo v primerno porabo po zakonu.
Prihodki iz tega člena pripadajo občini v višini določeni

z zakonom oziroma z aktom o njihovi uvedbi.

95. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov se posebej prikazujejo

prihodki, ki se ne vštevajo v primerno porabo po zakonu.

96. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtova-

ni odhodki po natančnih namenih, po uporabnikih proraču-

na, investicijah, investicijskem vzdrževanju in drugih
namenih.

97. člen
Proračun občine mora biti sprejet pred pričetkom leta,

na katerega se nanaša.
Če proračun ni sprejet pred pričetkom leta, na katere-

ga se nanaša, se finaciranje nadaljuje na podlagi proračuna
za preteklo leto.

V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine sorazmerno porabljenih sredstev v ena-
kem obdobju v proračunu za preteklo leto.

O izvajanju proračuna občine za začasno financiranje
lokalnih zadev javnega pomena obvesti proračunske porab-
nike župan s sklepom.

98. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih

obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna
ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan

zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna,
če s tem ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogod-
benih obveznosti, ki dospejo v plačilo, ali prerazporedi pro-
računska sredstva.

O odločitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občin-
ski svet.

Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan pred-
lagati rebalans proračuna.

99. člen
Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok

občine, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za
proračun, določi župan obseg izdatkov in odpre nov konto
za ta namen.

100. člen
Če se med letom spremeni delovno področje oziroma

pristojnost uporabnika ali posredovanje uporabnika prora-
čuna, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za
delovanje uporabnika. O povečanju ali zmanjšanju sredstev
odloča župan.

Če se uporabnik ali posredni uporabnik med letom
ukine in njegovih nalog ne prevzame drug uporabnik, se
neporabljena sredstva prenesejo v proračunsko rezervo ali
se prerazporedijo med druge uporabnike.

101. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov

proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se
lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve
občine ali najame posojilo največ 5 odstotkov sprejetega
proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega
leta.

O uporabi sredstev rezerve in o najetju posojila iz tega
člena odloča župan, ki mora o tem obvestiti občinski svet na
prvi naslednji seji.

102. člen
Občina oblikuje svoje rezerve, v katere izloča del skup-

no doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov,
ki se določi vsako leto s proračunom v višini 0, 5 odstotkov
prihodkov.

Izločanje rezerve se praviloma izvrši vsak mesec, ven-
dar najpozneje do 31. decembra tekočega leta.

Izločanje prihodkov v rezerve preneha, ko dosežejo
rezerve občine 2 odstotka letno doseženih prihodkov iz
bilance prihodkov in odhodkov za zadnje leto.



Stran 2804 / Št. 24 / 10. 4. 1999 Uradni list Republike Slovenije

103. člen
Rezerva se uporablja:
– za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizadetim

pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč; kot so:
suša, potres, požar, poplave in druge naravne oziroma eko-
loške nesreče v skladu z zakonom, epidemije, živalske kuž-
ne bolezni in rastlinski škodljivci;

– za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki
pritekajo neenakomerno;

– za kriterije proračunskega primanjkljaja.
Sredstva za namene iz prve in tretje točke prejšnjega

odstavka se dajejo praviloma brez obveznosti vračanja,
sredstva iz druge točke morajo biti vrnjena v rezerve do
konca leta.

O uporabi sredstev iz prvega in drugega odstavka tega
člena odloča župan.

104. člen
Po preteku leta, za katero je bil sprejet proračun, sprej-

me občinski svet zaključni račun proračuna za preteklo leto.
V zaključnem računu proračuna se izkažejo predvideni

in doseženi prihodki, predvideni in doseženi odhodki ter
predvidena in dosežena izvršitev računa financiranja ter
sredstva rezerv. Občinski svet sprejme hkrati z zaključnim
računom proračuna tudi premoženjsko bilanco občine na
dan 31. decembra, leta, za katerega sprejme zaključni ra-
čun.

Zaključni račun za preteklo leto se predloži občinske-
mu svetu najkasneje do konca marca tekočega leta.

105. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki jih

sprejme občinski svet pod pogoji, ki jih določa zakon.

106. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je

občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občine.
O soglasju odloča župan. Župan odloča tudi o dajanju

poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih
zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, pod pogoji, ki jih
določa zakon.

107. člen
Finančno poslovanje občine izvršuje knjigovodska služ-

ba občine, občina pa si lahko zagotovi izvrševanje knjigo-
vodskih opravil v ustrezni skupni službi z drugimi občinami
ali pri specializirani organizaciji.

108. člen
Nabavo blaga, nabavo storitev ter oddajo gradbenih

del izvaja župan občine v skladu s predpisi, ki urejajo javno
naročanje.

VIII. SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE

1. Splošni akti občine

109. člen
Splošni akti občine so statut, poslovnik občinskega

sveta, odloki, odredbe, pravilniki in navodila.
Občinski svet sprejema kot splošne akte tudi prostor-

ske in druge načrte razvoja občine, občinski proračun in
zaključni račun, ki sta posebni vrsti splošnih aktov.

Kadar ne odloči z drugim aktom, sprejme občinski svet
sklep, ki je lahko splošni ali posamični akt.

Postopek za sprejem splošnih aktov občine ureja po-
slovnik občinskega sveta.

110. člen
Statut je temeljni splošni akt občine, ki ga sprejme

občinski svet z dvetretjinsko večino glasov vseh članov ob-
činskega sveta.

Statut se sprejme po enakem postopku, kot je predpi-
san za sprejem odloka.

111. člen
S poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvetretjin-

sko večino navzočih članov, se uredi organizacija in način
dela občinskega sveta ter uresničevanje pravic in dolžnosti
članov občinskega sveta.

112. člen
Z odlokom ureja občina na splošen način zadeve iz

svoje pristojnosti, ustanavlja organe občinske uprave in do-
loča način njihovega dela ter ustanavlja javne službe.

Z odlokom ureja občina tudi zadeve iz prenesene pri-
stojnosti, kadar je tako določeno z zakonom.

113. člen
Z odredbo uredi občina določene razmere, ki imajo

splošen pomen ali odreja način ravnanja v takih razmerah.

114. člen
S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe statuta

ali odloka v procesu njihovega izvrševanja.

115. člen
Z navodilom se lahko podrobneje predpiše način dela

organov občinske uprave pri izvrševanju določb statuta ali
odloka.

116. člen
Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objav-

ljeni v Uradnem listu Republike Slovenije pričnejo veljati
petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.

V uradnem glasilu se objavljajo tudi drugi akti, za katere
tako določi občinski svet.

2. Posamični akti občine

117. člen
Posamični akti občine so odločbe in sklepi.
S posamičnimi akti – sklepom ali odločbo – odloča

občina o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenese-
ne državne pristojnosti.

118. člen
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih izdajo organi

občinske uprave v upravnem postopku, odloča na drugi
stopnji župan, če ni za posamezne primere z zakonom dru-
gače določeno.

O pritožbah zoper posamične akte izdane v upravnih
stvareh iz prenesene državne pristojnosti odloča državni
organ, ki ga določi zakon.

O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinskih
organov odloča v upravnem sporu pristojno sodišče.
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IX. VARSTVO OBČINE V RAZMERJU DO DRŽAVE IN
ŠIRŠIH LOKALNIH SKUPNOSTI

119. člen
Občinski svet ali župan lahko vloži zahtevo za presojo

ustavnosti in zakonitosti predpisov države, s katerimi se
posega v ustavni položaj in v pravice občine, oziroma če se
s predpisi pokrajine brez pooblastila oziroma soglasja obči-
ne posega v njene pravice.

120. člen
Občinski svet ali župan lahko začneta pred ustavnim

sodiščem spor o pristojnosti, če državni zbor ali vlada s
svojimi predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih v
pristojnosti občine. Enako lahko postopa, če pokrajina ali
druga občina posega v njeno pristojnost.

121. člen
Župan lahko kot stranka v upravnem sporu spodbija

konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi državni organi
izvršujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko sproži tudi če
osebe javnega in zasebnega prava z dokončnimi upravnimi
akti uveljavljajo pravice na škodo javnih koristi občine.

122. člen
Župan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot

stranka ali kot stranski intervenient, če bi lahko bile v teh
postopkih oziroma če so z že izdanimi akti prizadete pravice
in koristi občine, določene z ustavo in zakoni.

123. člen
Delovna telesa so dolžna za potrebe občinskega sveta

oblikovati mnenje glede pripravljajočih se predpisov, ki se
tičejo koristi občine in pokrajine. Na tej podlagi oblikuje
občinski svet svoje mnenje, ki ga pošlje državnemu zboru.

X. NADZOR NAD ZAKONITOSTJO DELA UPRAVE

124. člen
Vsako ministrstvo na svojem področju nadzoruje zako-

nitost splošnih in posamičnih aktov, ki jih iz svoje izvirne
pristojnosti izdajajo župan, občinski svet in pooblaščeni de-
lavci občinske uprave.

V zadevah, ki jih na organe občine prenese država,
opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad primer-
nostjo in strokovnostjo njihovega dela.

Pri izvajanju nadzorstva po prejšnjem odstavku lahko
pristojno ministrstvo predpiše organizacijo služb za izvajanje
nalog iz državne pristojnosti in pogoje za opravljanje nalog
na teh delovnih mestih ter daje obvezna navodila za opravlja-
nje nalog iz državne pristojnosti.

Ministrstvo mora zaradi opravljanja nadzorstva nad za-
konitostjo dela organov občin zagotoviti ustrezno sodelova-
nje, medsebojno obveščanje in strokovno pomoč organom
občin.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

125. člen
Do sprejema novih splošnih aktov občine se v občini

uporabljajo splošni akti, ki so jih sprejeli organi Občine
Majšperk.

126. člen
Do sprejema Odloka o grbu in zastavi občine Žetale se

uporablja pečat okrogle oblike s premerom 35 mm z napi-
som OBČINA ŽETALE v polkrogu in ŽETALE 1 v sredini.
Pečat uporabljajo vsi organi občine.

127. člen
Ta statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Župan
Občine Žetale

Anton Butolen l. r.

1198. Sklep o določitvi višine letnih povračil za
uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki javnih
cest za traktorje in traktorske prikolice

Občinski svet občine Žetale je v skladu z 21. členom
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
45/94, 57/94, 14/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97,
70/97, 68/98, 74/98), ter na podlagi 11. člena zakona o
cestah, (Uradni list RS, št. 29/97) na seji dne 19. 3. 1999
sprejel

S K L E P
o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest,

ki jih plačujejo uporabniki javnih cest za
traktorje in traktorske prikolice

I
S tem sklepom se določi višina letnih povračil za upora-

bo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za traktorje in trak-
torske priklopnike (v nadaljnjem besedilu: traktorja) ob evi-
dentiranju v Občini Žetale.

II
Zavezanci za plačilo povračila za uporabo cest so fizič-

ne in pravne osebe, ki imajo stalno prebivališče oziroma
sedež v Občini Žetale.

Lastniki traktorjev in traktorskih prikolic so dolžni plača-
ti povračilo za uporabo cest ob vsakokratnem podaljšanju
veljavnosti prometnega dovoljenja v enkratnem znesku za
12 mesecev v naprej.

III
Višina povračil za uporabo cest za dobo 12 mesecev

znaša:
1. Za traktorje
– do 30 KW 3.300 SIT
– 31 do 40 KW 4.300 SIT
– 41 do 50 KW 5.300 SIT
– 51 do 80 KW 6.300 SIT
– nad 81 KW 7.300 SIT
2. Za traktorske prikolice:
– za vsako prikolico do tri tone nosilnosti 3.300 SIT.
– za vsako nadaljnjo začeto tono nosilnosti pa po toni

dodatno 1.100 SIT.

IV
Če lastnik traktor odjavi pred iztekom dobe za katero je

plačal povračilo, lahko zahteva vračilo plačanega povračila za
preostale cele mesece v roku 30 dni po odjavi traktorja iz
uporabe, ker je traktor bil uničen, vzet iz uporabe ali je izginil.
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V
Ob odtujitvi traktorja, za dobo, za katero je že plačano

nadomestilo, novi lastnik ne plača povračila.

VI
Povračila po tem sklepu so prihodek Občine Žetale,

namenjena za vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti v občini.
Zneski iz naslova plačanih povračil se nakazujejo na

žiro račun Občine Žetale št. 52400-630-20813.

VII
Ta skep začne veljati z dnem sprejema na občinskem

svetu. Objavi pa se v Uradnem listu RS. Z dnem uveljavitve
tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi višine in načinu
plačevanja letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo
uporabniki cest za traktorje (Uradni vestnik Občin Ormož in
Ptuj št. 13/95 z dne 30. 5. 1995).

Št. 032-01/04-10/99
Žetale, dne 19. marca 1999.

Župan
Občine Žetale

Anton Butolen I. r.

1199. Sklep o načinu financiranja političnih strank v
Občini Žetale

Na podlagi 23. in 26. člena zakona o političnih stran-
kah (Uradni list RS, št. 62/94) in 16. člena statuta Občine
Žetale je Občinski svet občine Žetale na seji dne 19. 3.
1999 sprejel

S K L E P
o načinu financiranja političnih strank

v Občini Žetale

I
Političnim strankam, katerih listam so pripadli mandati v

Občinskem svetu občine Žetale, pripadajo sredstva iz prora-
čuna Občine Žetale v višini 30 SIT za vsak dobljen glas na
volitvah za občinski svet.

II
Politični stranki, oziroma strankam, katerih kandidat je

bil izvoljen za župana pripadajo sredstva iz proračuna Obči-
ne Žetale v višini 30 SIT za vsak dobljeni glas na volitvah za
župana.

III
Sredstva se strankam dodeljujejo mesečno na njihov

žiroračun.
IV

Zneska iz točke I in II tega sklepa se mesečno usklaju-
jeta z indeksom rasti drobno prodajnih cen po zadnjih zna-
nih podatkih Zavoda RS za statistiko.

V
Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme občinski

svet, uporabljati pa se začne s 1. 1. 1999 in se objavi v
Uradnem listu RS.

Župan
Občine Žetale

Anton Butolen I. r.

1200. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in
nagradah članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih občinskih organov ter o
povračilih stroškov

Na podlagi 13. člena statuta Občine Žetale ter v skladu
s 100.b členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in
74/98) je Občinski svet občine Žetale na 4. redni seji dne
19. 3. 1999 sprejel

P R A V I L N I K
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah

članov delovnih teles občinskega sveta ter
članov drugih občinskih organov ter o povračilih

stroškov

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcio-

narjev se smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcio-
narjih v državnih organih (Uradni list SRS, št. 30/90, 18/91,
22/91; Uradni list RS, št. 2/91-I, 4/93) in določbe zakona
o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v
organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94,
36/96), v kolikor zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in
74/98) ne določa drugače.

Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcio-
narji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziro-
ma do dela plače, če funkcijo opravljajo nepoklicno.

Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora in volilne
komisije pripadajo nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo
na podlagi tega pravilnika smiselno določbam zakonov iz
prvega odstavka tega člena.

2. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, žu-

pan in podžupan.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepo-

klicno.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal

poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžu-

pan lahko poklicno opravlja funkcijo, če se v soglasju z
županom tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.

3. člen
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine

Žetale, ki sodi v 7 skupino občin, določen količnik osnovne
plače v višini 3,5 koeficienta. Županu pripada funkcijski
dodatek v višini 1,75 količnika ter dodatek za delovno dobo
v skladu z zakonom.

Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50%
plače oblikovane na podlagi zakona.

Plača podžupana se lahko oblikuje v višini največ 80%
plače župana iz prvega odstavka tega člena, če funkcijo
opravlja poklicno.

Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada
50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.

Merila za oblikovanje plače podžupana in višino plače
določa ta pravilnik.
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4. člen
Z zakonom določeni najvišji dovoljeni obseg sredstev,

v okviru katerega se lahko oblikuje del plače za nepoklicno
opravljanje funkcije člana občinskega sveta, je podlaga za
ugotovitev najvišjega možnega letnega obsega sredstev, iz
katerih se izplačujejo plače članom občinskega sveta ter
nagrade članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso
člani občinskega sveta in članom nadzornega odbora ter
drugih organov Občine Žetale. Sredstva iz prejšnjega od-
stavka se zagotovijo v proračunu in v posameznem prora-
čunskem letu znašajo največ 23 plač za najvišje vrednoteno
funkcijo v občini.

II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLAČE

5. člen
Plača podžupana se oblikuje največ v višini 80% plače

župana, v skladu z naslednjimi kriteriji in merili:
– za nadomeščanje župana v

primeru odsotnosti ali zadržanosti 10% plače župana
– za vodenje občinskega sveta 10% plače župana
– za koordinacijo dela delovnih

teles 20% plače župana
– za pomoč županu pri izvrševanju

nalog 20% plače župana
– za opravljanje nalog iz pristojnosti

župana po pooblastilu 10% plače župana
Podžupanu, ki je v skladu s sklepom občinskega sveta

določen, da bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije
župana opravljal funkcijo župana, pripada mesečni dodatek
v višini 10% plače župana za ves čas opravljanja funkcije
podžupana. V času, ko opravlja funkcijo župana, mu pripada
plača, ki bi jo dobil župan.

Z odločbo oziroma s sklepom v skladu z zakonom in
tem pravilnikom se na podlagi nalog, ki jih podžupan oprav-
lja oziroma pooblastil, ki jih ima, določi količnik osnovne
plače oziroma dela plače in drugi elementi za izračun plače
oziroma dela plače podžupana.

6. člen
Del plače za opravljanje funkcije člana občinskega sve-

ta znaša največ 15% plače župana. V okviru tega zneska se
članu občinskega sveta določi del plače za posamezni me-
sec glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:

– vodenje seje občinskega sveta (po pooblastilu
župana ali zaradi nadomeščanja po zakonu) 15%

– udeležbo na redni seji občinskega sveta 40%
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta 30%
– predsedovanje seji delovnega telesa

občinskega sveta 25%
– udeležbo na seji delovnega telesa,

katerega član je 15%
Z odločbo oziroma s sklepom v skladu s tem pravilni-

kom se določi količnik za izračun dela plače člana občinske-
ga sveta. Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o
opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občin-
ska uprava.

7. člen
Osnova za obračun plače oziroma dela plače na podla-

gi tega pravilnika je znesek, ki je kot izhodiščna plača za prvi
tarifni razred, za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno
pogodbo za negospodarske dejavnosti.

Plača oziroma del plače župana se ugotovi tako, da se
osnova za obračun plače pomnoži s količnikom za plačo
župana. Znesek se poveča za funkcijski dodatek ter doda-
tek za delovno dobo.

Plača oziroma del plače posameznega občinskega
funkcionarja se ugotovi tako, da se osnova za obračun plače
pomnoži s količnikom, določenim v skladu s 5. ali 6. členom
tega pravilnika. Znesek se poveča za dodatek za delovno
dobo.

V okviru ugotovljenega zneska plače župana za poklic-
no opravljanje funkcije se določi najvišji možni znesek plače
oziroma dela plače posameznega občinskega funkcionarja
ter zagotovi, da ta mesečno ali letno ne preseže najvišjega
možnega zneska, ki ga določa zakon.

8. člen
Odločbo oziroma sklep o plači oziroma delu plače izda

za posameznega občinskega funkcionarja komisija za man-
datna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta.

Plača oziroma del plače občinskega funkcionarja je
pravica, ki mu gre praviloma na podlagi sklenjenega delov-
nega razmerja.

Delovno razmerje občinskih funkcionarjev, ki opravljajo
funkcijo nepoklicno, je delovno razmerje za določen čas v
skladu z zakonom, sklenjeno brez razpisa za čas, daljši od
polnega delovnega časa. Občinskemu funkcionarju se izda
odločba o plači ob sklenitvi delovnega razmerja. Če se z
občinskim funkcionarjem ne more skleniti delovnega raz-
merja, se del plače za nepoklicno opravljanje občinske funk-
cije izplačuje na podlagi pogodbe o delu.

Z odločbo o županovi plači se izvršijo določbe zakona.
Z odločbo o plači oziroma delu plače podžupana se izvršijo
določbe tega pravilnika. Z odločbo o delu plače člana ob-
činskega sveta se opredelijo osnove za ugotovitev meseč-
nega izplačila dela plače.

9. člen
Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar, ki opravlja

funkcijo nepoklicno, v rednem delovnem razmerju in ki uve-
ljavlja pravico do povračila dela plače za čas, ko je občinski
funkcionar v rednem delovnem času opravljal občinsko funk-
cijo, se prizna povračilo največ v višini 33% plače, ki mu jo
izplačuje za redni delovni čas.

III. NAGRADE

10. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani

občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odbo-
ru občinskega sveta določi nagrada v obliki sejnine, ki se
izplača za udeležbo na seji na podlagi pogodbe o delu,
sklenjene za posamezno koledarsko leto.

Sejnina za posamezno sejo znaša 15% najvišjega mož-
nega zneska dela plače člana občinskega sveta.

11. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo

pravico do nagrade v višini največ 15% za predsednika
oziroma največ 8% plače župana za člana. Nagrade ne
smejo niti mesečno niti letno preseči najvišjega možnega
zneska.

Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:
– kot sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji 40%
– kot plačilo za izvedbo nadzora po programu

dela ali sklepu nadzornega odbora 60%
Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se

izplačujejo na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posa-
mezno koledarsko leto v skladu z evidenco opravljenega
dela, ki jo vodi občinska uprava.
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12. člen
Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije

imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih referen-
dumov in volitev v skladu z zakonom pravico do nagrade.

Sklep o obsegu sredstev za nagrade iz prejšnjega od-
stavka sprejme občinski svet najkasneje v 15 dneh po razpi-
su referenduma ali volitev.

Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo kot:
– sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji ter
– plačilo za izvedbo nalog po sklepu komisije.
Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo v skladu

z merili, ki jih določi s sklepom volilna komisija in izplačujejo
na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezne volitve
oziroma referendum.

IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI

13. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nado-

mestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te
pravice.

Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov
prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkci-
je ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko
občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje
izven območja Občine Žetale.

Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za služ-

beno potovanje v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov

prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški preno-
čevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skla-
du s predpisi.

14. člen
Pravice iz 13. člena tega pravilnika uveljavlja občinski

funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre za

službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali tajnik
občine.

V. NAČIN IZPLAČEVANJA

15. člen
Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil strošk-

ov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sred-
stev proračuna.

16. člen
Plače in nagrade se izplačujejo mesečno za pretekli

mesec najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu.
Prejemki, določeni v 13. členu tega pravilnika, se izpla-

čajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.

17. člen
Plače in nagrade se usklajujejo skladno s spremembo

zneska, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za
polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za ne-
gospodarske dejavnosti, povračila stroškov v zvezi z delom
pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

18. člen
Plače, nagrade in povračila, ki pripadajo občinskim

funkcionarjem, predsedniku in članom nadzornega odbora
ter članom komisij in odborom občinskega sveta, ki niso
člani občinskega sveta, se izplačajo za nazaj in sicer od
dneva potrditve mandata oziroma imenovanja.

Pri poračunu se upošteva znesek izhodiščne plače za
prvi tarifni razred za poln delovni čas, dogovorjen s kolektiv-
no pogodbo za negospodarske dejavnosti, ki je veljal v
posameznem mesecu.

19. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komi-

sij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega
sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin čla-
nom štaba za civilno zaščito, uredniškega odbora in članom
drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje
občinski svet ali župan.

Osebam, ki vodijo organe in delovna telesa iz prvega
odstavka tega člena, pripada nagrada v dvojnem določenem
znesku.

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

nem listu Republike Slovenije.

Župan
Občine Žetale

Anton Butolen l. r.

ŽIROVNICA

1201. Odlok o organizaciji in delovnem področju
občinske uprave Občine Žirovnica

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
10/97, 10/98 in 74/98), 60. člena statuta Občine Žirovni-
ca in v skladu z uredbo o skupnih osnovah in kriterijih za
notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v orga-
nih državne uprave (Uradni list RS, št. 24/98, 56/98) je
Občinski svet občine Žirovnica na 4. redni seji dne 10. 3.
1999 na predlog župana sprejel

O D L O K
o organizaciji in delovnem področju občinske

uprave Občine Žirovnica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ustanovi občinska uprava, določi

organizacija in delovno področje ter urejajo druga vprašanja
v zvezi z delovanjem občinske uprave Občine Žirovnica.

2. člen
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge

naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih po-
dročjih, ki so določeni s tem odlokom.
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3. člen
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z

občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil,
državnimi organi, zavodi, podjetji, družbami in drugimi orga-
nizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in
obvestil ter preko skupnih delovnih teles.

4. člen
Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z uradnimi

sporočili ter z dajanjem informacij sredstvom javnega obve-
ščanja, novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferen-
cah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s pred-
stavniki sredstev javnega obveščanja oziroma na drug ustre-
zen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom
občinske uprave.

Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, po-
jasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka dajejo
predstavnikom sredstev javnega obveščanja župan in tajnik
občine, po njunem pooblastilu pa lahko tudi drug delavec v
občinski upravi.

II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE
UPRAVE

5. člen
Za opravljanje nalog občinske uprave se v Občini Žirov-

nica ustanovi enovit organ: OBČINSKA UPRAVA OBČINE
ŽIROVNICA, s sedežem na Breznici 3, Žirovnica (v nadalj-
njem besedilu: občinska uprava).

Občinska uprava zagotavlja:
– strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog

občinske uprave,
– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pra-

vic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v
postopkih,

– polno zaposlenost delavcev v občinski upravi in
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institu-

cijami.

6. člen
Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organi-

zacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju:
– splošnih zadev,
– normativno pravnih zadev,
– upravnih zadev,
– javnih financ,
– gospodarskih dejavnosti in kmetijstva,
– družbenih dejavnosti,
– varstva okolja in urejanja prostora,
– gospodarskih javnih služb in infrastrukture,
– inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristoj-

nosti občine.

7. člen
Na področju splošnih zadev opravlja občinska uprava

naslednje naloge:
– opravlja strokovna, organizacijska, administrativna in

tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta in
njegovih delovnih teles, za člane občinskega sveta, nadzor-
ni odbor ter druge občinske organe;

– kadrovske zadeve;
– sprejem in odprava pošte ter arhiviranje za potrebe

občinskih organov;
– gopodarjenje z zgradbo občine in tehnično opremo;

– avtomatska obdelava podatkov za potrebe organov
občine;

– ki se nanašajo na civilno zaščito in reševanje;
– druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.

8. člen
Na področju normativno-pravnih zadev občinska upra-

va opravlja naslednje naloge:
– priprava splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč, ki

jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski organi;
– sestavljanje pogodb, oceno sprejetih pogodb in prav-

no spremljanje pogodb;
– strokovno pravno pomoč pri izvajanju volilnih opravil;
– pravno pomoč županu, občinskemu svetu in drugim

občinskim organom;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

9. člen
Na področju upravnih zadev občinska uprava opravlja

naslednje naloge:
– vodi upravni postopek in izdaja odločbe v teh postop-

kih na I. stopnji;
– vodi evidenco o upravnih stvareh;
– sodeluje v upravnih postopkih, ki jih vodijo drugi pri-

stojni organi;
– opravlja druge naloge s področja upravnih zadev.

10. člen
Na področju javnih financ občinska uprava opravlja

naslednje naloge:
– pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v

skladu s predpisi, ki urejajo to področje;
– pripravlja finančna poročila in zaključni račun prora-

čuna;
– zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri

sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih ak-
tov s področja javnih financ;

– opravlja finančno-knjigovodska in druga strokovna
opravila za proračun, občinske sklade, režijske obrate;

– spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti obči-
ne in daje mnenje k oblikovanju cen iz koncesijskih razmerij;

– spremlja in analizira davke iz občinske pristojnosti in
v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo
uvedbo oziroma usklajevanje;

– pripravlja premoženjsko bilanco občine;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

11. člen
Na področju gospodarstva občinska uprava opravlja

naslednje naloge:
– pripravlja strategijo razvoja občine ter programske

usmeritve in programe razvoja posameznih dejavnosti s po-
dročja gospodarstva;

– spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini;
– opravlja druge naloge s tega področja.

12. člen
Na področju družbenih dejavnosti občinska uprava

opravlja naslednje naloge:
– pripravlja razvojne usmeritve in razvojne programe na

različnih področjih družbenih dejavnosti;
– skrbi za realizacijo programov v skladu s proraču-

nom, koordinira delovanje različnih subjektov na področjih
družbenih dejavnosti in nadzoruje izvajanje programov;

– pripravlja in izvaja programe javnih del;
– opravlja druge naloge, ki sodijo v področje družbenih

dejavnosti.
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13. člen
Na področju urejanja prostora občinska uprava oprav-

lja naslednje naloge:
– pripravlja programska izhodišča za sprejemanje pro-

storskih aktov in pripravlja smernice za izdelavo prostorskih
izvedbenih aktov;

– pripravlja prostorske akte občine;
– izdaja lokacijske dokumentacije;
– vodi evidenco posegov v prostor in analizira stanje

posegov v prostor;
– nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam

pri urejanju prostora;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

14. člen
Na področju varstva okolja občinska uprava opravlja

naslednje naloge:
– pripravlja programe varstva okolja, operativne pro-

grame in študije ranljivosti okolja za območje občine;
– pripravlja sanacijske programe za odpravo posledic

in virov obremenitve okolja in skrbi za njihovo izvedbo;
– opravlja druge upravne naloge varstva okolja, ki jih

določajo posebni predpisi s področja varstva okolja;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

15. člen
Na področju gospodarskih javnih služb in infrastrukture

občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja strokovne podlage za ustanovitev in organi-

zacijo gospodarskih javnih služb;
– izdeluje programe razvoja gospodarskih javnih služb,

skrbi za njihovo izvajanje in izvaja nadzor nad njihovim izvaja-
njem;

– pripravlja projekte in investicijske programe in oprav-
lja nadzor nad investicijami;

– izvaja strokovne naloge za občino in njene organe,
kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj javnega podjet-
ja ali zavoda na področju gospodarskih javnih služb,

– opravlja druge naloge na tem področju.

16. člen
Občinska uprava opravlja naloge občinske inšpekcije.
Občinska inšpekcija opravlja nadzor nad izvajanjem

občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja
zadeve iz svoje pristojnosti.

17. člen
Občinska uprava opravlja naloge občinskega redarstva.
Na tem področju občinska uprava opravlja nadzor nad

izvajanjem zakona o varnosti cestnega prometa in nadzor
nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s kateri-
mi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.

18. člen
Občinska uprava opravlja naslednje naloge na področ-

ju gospodarjenja s stavbnimi zemljišči:
– ugotavljanje javnega interesa za pridobitev zemljišč in

uveljavljanje predkupne pravice za potrebe občine, priprava
predlogov podelitve ali odvzema statusa javnega dobra,

– priprava programov pridobivanja, prodaje, razpolaga-
nja, opremljanja, urejanja in oddaje stavbnih zemljišč,

– izvajanje programov gospodarjenja s stavbnimi
zemljišči,

– strokovna opravila v zvezi z območji zajemanja in
vrednotenjem nadomestila za uporabo stavbnega zemljišč.

19. člen
Naloge in pooblastila občinske uprave oziroma delav-

cev občinske uprave na področju občinske inšpekcije in
občinskega redarstva se določijo s posebnim odlokom.

III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI
DELAVCEV

20. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in

zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za
vodenje občinske uprave.

21. člen
Občinsko upravo neposredno vodi tajnik občine, ki ga

imenuje in razrešuje župan.
Tajnik občine:
– neposredno vodi občinsko upravo, organizira in koor-

dinira delo delavcev v občinski upravi in jim nudi strokovno
pomoč, razporeja delo med delavce v občinski upravi in
skrbi za delovno disciplino;

– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji;
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in

vodi ter sodeluje v najzahtevnejših projektnih skupinah v
občini;

– skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje
nalog občinske uprave;

– opravlja druge naloge po nalogu župana.
Tajnik občine lahko izdaja odločbe in druge akte, ki se

nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovorno-
sti iz delovnega razmerja delavcev občinske uprave, če ga
župan za to pooblasti.

Tajnik občine je za svoje delo odgovoren županu.
Tajnik občine mora imeti univerzitetno izobrazbo.

22. člen
Razvrstitev in število delovnih mest v občinski upravi ter

razvrstitev nalog iz posameznega delovnega področja ob-
činske uprave, ki jih opravlja posamezen delavec, se določi
s pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi,
ki ga izda župan.

23. člen
Posamezno nalogo občinske uprave, ki je določena s

tem odlokom, opravi tisti delavec, v katerega delovno po-
dročje spada naloga po pravilniku o sistemizaciji delovnih
mest oziroma po svoji naravi.

Če je naloga takšna, da po svoji naravi ne spada v
delovno področje nobenega od delavcev občinske uprave,
jo opravi delavec, ki ga določi tajnik občine.

24. člen
Delavci občinske uprave opravljajo naloge, določene z

zakoni in drugimi predpisi, statutom občine in pravilnikom o
sistemizaciji delovnih mest, v skladu s pristojnostmi in poob-
lastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo zakoni
in drugi predpisi ter po navodilih tajnika občine. Za svoje
delo so odgovorni tajniku občine, disciplinsko in odškodnin-
sko pa županu.

25. člen
V občinski upravi se lahko kot posvetovalno telo župa-

na oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja z
delovnega področja občinske uprave. Župan določi sestavo
kolegija glede na obravnavano problematiko.
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Kolegij sklicuje župan, v njegovi odsotnosti pa tajnik
občine. Kolegij se sklicuje po potrebi, vendar pa najmanj
dvakrat na mesec.

26. člen
Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje

več delavcev oziroma sodelovanje različnih strok in stopenj
znanja, lahko župan ustanovi delovne skupine in druge obli-
ke sodelovanja.

S sklepom o ustanovitvi župan določi sestavo delovne
skupine, vodjo delovne skupine ter rok za izvedbo naloge.

27. člen
Za naloge, ki zahtevajo posebno proučevanje ali po-

sebno strokovnost in jih delavci občinske uprave ne morejo
opraviti sami, lahko župan ustanovi delovno ali projektno
skupino ter sklene pogodbo z ustreznimi izvajalci nalog.

S sklepom o ustanovitvi projektne skupine se določi
sestava, naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in drugi
pogoji za njeno delo.

IV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

28. člen
Župan Občine Žirovnica v roku enega meseca po uve-

ljavitvi tega odloka izda pravilnik o sistemizaciji delovnih
mest v Občinski upravi občine Žirovnica, ki je podlaga za
razporeditev delavcev na ustrezna delovna mesta.

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

nem listu RS.

Žirovnica, dne 10. marca 1999.

Župan
Občine Žirovnica

Anton Dežman, prof. l. r.

VLADA

1202. Uredba o določitvi tržnega reda za pšenico in rž
letine 1999

Na podlagi 7. in 9. člena zakona o cenah (Uradni list
RS, št. 1/91), 3. in 8. člena zakona o finančnih intervenci-
jah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Uradni list
RS, št. 5/91) ter 4. člena zakona o blagovnih rezervah
(Uradni list RS, št. 60/95) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o določitvi tržnega reda za pšenico in rž letine

1999

1. člen
S to uredbo se določi:
– višina neposrednega plačila za izravnavo stroškov

pridelave pšenice in rži,
– pogoji za intervencijski odkup pšenice in rži letine

1999 pridelane v Republiki Sloveniji,
– zaščitna cena pšenice in rži letine 1999,
– standardna in minimalna kakovost,

– način obračuna odkupne cene v intervencijskem od-
kupu glede na dejansko ugotovljeno kakovost pšenice in rži.

2. člen
Kmet oziroma kmetijsko podjetje (v nadaljnjem besedi-

lu: pridelovalec), ki proda pšenico ali rž mlinskim podjetjem,
mlinom, zadrugam, drugim pravnim osebam ali Zavodu Re-
publike Slovenije za blagovne rezerve (v nadaljnjem besedi-
lu: zavod) v intervencijskem odkupu pšenice in rži (v nadalj-
njem besedilu: intervencijski odkup) je upravičen do nepo-
srednega plačila za izravnavo stroškov pridelave pšenice in
rži (v nadaljnjem besedilu: neposredno plačilo), ki znaša
tako za pšenico kot za rž 54.000 SIT/ha.

Sredstva za neposredno plačilo zagotovi Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na podlagi proračunske
postavke št. 1433 Skupni nameni: Nadomestilo pri cenah
kmetijskih proizvodov in intervencijski nakupi, konto 4102
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom, ter št. 5536
Neposredna plačila v kmetijstvu – ECO 0, konto 4102
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom.

3. člen
Osnova, da lahko pridelovalec uveljavlja neposredno

plačilo je sklenjena kupoprodajna pogodba med prideloval-
cem in tisto pravno osebo, ki z njim sklene pogodbo o
odkupu pšenice in rži (v nadaljnjem besedilu: kupoprodajna
pogodba) in obrazec “Podatki o kmetijskem gospodarstvu”,
ki ga morajo pridelovalci oziroma njihovi pooblaščenci v
skladu z uredbo o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje
in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1999 po-
sredovati na PZPS – GIZ, Slovenska 54, Ljubljana.

Kupoprodajne pogodbe morajo zadruge, kmetijska
podjetja in druge pravne osebe, ki v imenu pridelovalcev
sklenejo pogodbo o odkupu pšenice in rži, posredovati
zavodu najpozneje do 30. 4. 1999.

4. člen
Kolikor pridelovalec ni uspel skleniti kupoprodajne po-

godbe in je dostaviti zavodu do 30. 4. 1999, lahko preko
zadruge ali kmetijskega podjetja ali druge pravne osebe, ki
jo pridelovalec pooblasti, sklene naknadno pogodbo o inter-
vencijskem odkupu z zavodom po zaščitni ceni najpozneje
do 17. 5. 1999.

Zavod lahko izvede intervencijski odkup pšenice in rži
tudi od zadrug, ki so s pridelovalci predhodno že sklenile
kupoprodajne pogodbe, kolikor do 15. 6. 1999 z njim skle-
nejo pogodbo o intervencijskem odkupu.

Najmanjša količina pšenice oziroma rži, za katero skle-
ne zavod pogodbo o intervencijskem odkupu, je 1.500 kg.

Na predlog ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano lahko minister za ekonomske odnose in razvoj odredi,
da zavod na podlagi javnega razpisa ponudi odkupovalcem
pšenice in rži za določen čas v najem svoje skladiščne
kapacitete.

Za pokrivanje dela stroškov skladiščenja zagotovi Mini-
strstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano finančna sred-
stva iz proračunske postavke 4180 Financiranje zalog in
proizvodnje pomembnejših kmetijskih proizvodov, konto
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom.

5. člen
Zaščitna cena za pšenico oziroma standardne kakovo-

sti, določene v 8. členu te uredbe, znaša 23 SIT/kg fco
odkupno mesto za pšenico in za rž standardne kakovosti 15
SIT/kg fco odkupno mesto.
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Zavod za blagovne rezerve – enota za kmetijske inter-
vencije odkupi pšenico in rž po zaščitni ceni, fco odkupno
mesto, v obdobju od 1. julija do 31. avgusta 1999.

6. člen
Zavod plača pšenico in rž, odkupljeno v intervencij-

skem odkupu po zaščitni ceni, najpozneje 60 dni po prevze-
mu pšenice na odkupnem mestu. Plačilo izvede na podlagi
računa prodajalca, kateremu mora biti priložen analizni izvid
o kakovosti skupaj z obračunskim listom.

Sredstva za pokritje stroškov intervencijskega odkupa,
za dodatek na kakovost pšenice in rži ter za pokritje negativ-
nih razlik, nastalih pri prodaji v intervencijskem odkupu od-
kupljene pšenice in rži, zagotovi Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj v breme proračunske postavke št. 1442 -
regresiranje cen določenih proizvodov, konto 4102 - Sub-
vencije privatnim podjetjem in zasebnikom.

7. člen
Zavod po zaščitni ceni odkupi pšenico standardne ka-

kovosti pšenice z naslednjimi lastnostmi:
– vsebnostjo vlage: 13%
– vsebnostjo primesi: 2%
– hektolitrsko maso: 76 kg/100 litrov
– količino surovih beljakovin (N x 5,7): 11,5%
– število padanja: 225.

Zavod po zaščitni ceni odkupi rž standardne kakovosti
z naslednjimi lastnostmi:

– vsebnostjo vlage: 13%
– vsebnostjo primesi: 5%
– hektolitrsko maso: 72 kg/100 litrov
– število padanja: 200.

8. člen
Minimalni pogoji glede kakovosti, ki po tej uredbi velja-

jo v intervencijskem odkupu, so:
a) za pšenico:
– vsebnost primesi: največ 8%
– hektolitrska masa: najmanj 72 kg/100 l
– količina surovih beljakovin (N x 5,7): najmanj 10%
– število padanja: najmanj 195,

b) za rž:
– vsebnost primesi: največ 8%
– hektolitrska masa: najmanj 68 kg/100 l
– število padanja: najmanj 185.

9. člen
Vzorčenje in določanje kakovosti pšenice in rži se izvaja

po metodah, določenih z veljavnimi predpisi o kakovosti žit.
Število padanja se ugotavlja s preskusno metodo, do-

ločeno s standardom SIST ISO 3093: 1997 Žito in mlevski
žitni proizvodi – Določanje števila padanja.

10. člen
Zavod v intervencijskem odkupu odkupi pšenico in rž

standardne kakovosti na podlagi analize kakovosti, ki jo opra-
vi s strani zavoda pooblaščeno podjetje na odkupnem mestu.

Stroški analize se pokrivajo iz sredstev proračuna Re-
publike Slovenije za leto 1999, in sicer: polovico v breme
proračunske postavke Ministrstva za ekonomske odnose in
razvoj št. 1442, konto 4102 Subvencije privatnim podjet-
jem in zasebnikom, polovico pa v breme proračunske po-
stavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št.
1433 Skupni nameni: Nadomestilo pri cenah kmetijskih
proizvodov in intervencijski nakupi, konto 4102 Subvencije
privatnim podjetjem in zasebnikom.

Pšenico in rž, ki ne ustreza minimalnim pogojem glede
kakovosti, določenim v 8. členu te uredbe, zavod ne odku-
puje. V primeru, da se šele po opravljenem prevzemu z
analizo ugotovi, da prevzeta pšenica oziroma rž ne ustreza
predpisani minimalni kakovosti, odkupi zavod takšno pšeni-
co po 15 SIT/kg, rž pa po 10 SIT/kg.

11. člen
Če ugotovljena kakovost pšenice oziroma rži odstopa

od standardne kakovosti, določene v 7. členu te uredbe, se
odkupna cena, ki jo zavod plača pridelovalcu, zviša oziroma
zniža na način, opisan v tem členu.

Odkupna cena se ugotovi glede na neto količine pšeni-
ce (preračunano na 13% vlage in 2% primesi) oziroma na
neto količino rži (preračunano na 13% vlage in 5% primesi).

Za pšenico, ki odstopa od pšenice s hektolitrsko maso
76 kg/100 l, se zaščitna odkupna cena vsakih 0,1% zniža
oziroma zviša za 0,05%.

Za rž, ki odstopa od rži s hektolitrsko maso 72 kg/100 l,
se zaščitna odkupna cena vsakih 0,1% zniža oziroma zviša
za 0,05%.

Za pšenico, ki odstopa od pšenice z vsebnostjo suro-
vih beljakovin 11,5%, se odkupna cena izračuna na podlagi
Tabele 1, ki je sestavni del te uredbe.

Za pšenico, ki odstopa od pšenice standardne kakovo-
sti s številom padanja 225, se odkupna cena izračuna na
podlagi Tabele 2, ki je sestavni del te uredbe.

Za rž, ki odstopa od rži standardne kakovosti s številom
padanja 200, se odkupna cena izračuna na podlagi Tabele
3, ki je sestavni del te uredbe.

12. člen
Podrobnejše pogoje za intervencijski odkup pšenice in

rži letine 1999 določi minister za ekonomske odnose in
razvoj v soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano najpozneje do 15. 5. 1999.

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

nem listu in velja do 31. decembra 1999.

Št. 331-03/99-2
Ljubljana, dne 8. aprila 1999.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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Tabela 1: Zvi�anje oziroma zni�anje za�èitne odkupne cene p�enice glede na

dejansko vsebnost surovih beljakovin

Dejanska

vsebnost surovih

beljakovin (%)

Zni�anje

cene za (%)

Dejanska

vsebnost surovih

beljakovin (%)

Zvi�anje

cene za (%)

11,4 0,3 11,6 0,3

11,3 0,6 11,7 0,6

11,2 0,9 11,8 0,9

11,1 1,2 11,9 1,2

11,0 1,5 12,0 1,5

10,9 1,8 12,1 1,8

10,8 2,1 12,2 2,1

10,7 2,4 12,3 2,4

10,6 2,7 12,4 2,7

10,5 3,0 12,5 3,0

10,4 3,3 12,6 3,3

10,3 3,6 12,7 3,6

10,2 3,9 12,8 3,9

10,1 4,2 12,9 4,2

10,0 4,5 13,0 4,5

13,1 4,8

13,2 5,1

13,3 5,4

13,4 5,7

13,5 6,0

13,6 6,3

13,7 6,6

13,8 6,9

13,9 7,2

14,0 7,5

14,1 7,8

14,2 8,1

14,3 8,4

14,4 8,7

14,5 9,0

14,6 9,3

14,7 9,6

14,8 9,9

14,9 10,2

15,0 10,5
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Tabela 2: Zvi�anje oziroma zni�anje za�èitne odkupne cene p�enice glede na

ugotovljeno �tevilo padanja.

Ugotovljeno Zni�anje Ugotovljeno Zvi�anje

�t. padanja cene za % �t. padanja cene za %

220�224  0,50 226�230 0,50

215�219  1,00 231�235  1,00

210�214  1,50 236�240  1,50

205�209  2,00 241�245  2,00

200�204  2,50 246�250  2,50

195�199  3,00 251�255  3,00

256�260  3,50

261�265  4,00

266�270  4,50

271�275  5,00

276�280  5,50

281�285  6,00

286�290  6,50

291�295  7,00

296�300  7,50

301�305  8,00

306�310  8,50

311�315  9,00

316�320 9,50

321�325 10,00

326�330 10,50

331�335 11,00

336�340 11,50

341�345 12,00

346�350 12,50

nad 350 13,00
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Tabela 3: Zvi�anje oziroma zni�anje za�èitne odkupne cene r�i glede na

ugotovljeno �tevilo padanja.

Ugotovljeno

�t. padanja

Zni�anje

cene za %

Ugotovljeno

�t. padanja

Zvi�anje

cene za %

195�199 0,50 201�205 0,50

190�194 1,00 206�210 1,00

185�189 1,50 211�215 1,50

216�230 2,00

231�235 2,50

236�240 3,00

241�245 3,50

246�250 4,00

251�255 4,50

256�260 5,00

261�265 5,50

266�270 6,00

271�275 6,50

276�280 7,00

281�285 7,50

286�290 8,00

291�295 8,50

296�300 9,00

nad 300 9,50

1203. Odlok o uvedbi finančnih intervencij za
zagotavljanje primerne in uravnotežene
ponudbe kmetijskih pridelkov in živil na trgu v
letu 1999

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 8. člena zako-
na o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in po-
nudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91) ter 6. člena zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98 in 91/98) izdaja Vlada
Republike Slovenije

O D L O K
o uvedbi finančnih intervencij za zagotavljanje
primerne in uravnotežene ponudbe kmetijskih

pridelkov in živil na trgu v letu 1999

1. člen
Finančne intervencije za leto 1999 se namenijo za

pokrivanje negativnih razlik med nakupnimi in prodajnimi

cenami blaga iz državnih blagovnih rezerv v skladu z drugim
odstavkom 8. člena zakona o finančnih intervencijah v kme-
tijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Uradni list RS, št.
5/91) in na podlagi tržnih redov za pšenico in rž za leto
1998 in 1999.

2. člen
Sredstva za izvajanje ukrepa iz prejšnjega člena so

zagotovljena na postavki Ministrstva za ekonomske odnose
in razvoj (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) – 4102 Sub-
vencije privatnim podjetjem in zasebnikom (1442 – Regresi-
ranje cen določenih proizvodov), na podlagi zakona o izvr-
ševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
5/96, 78/97, 87/97, 34/98 in 91/98).

Skupna vrednost sredstev znaša 1.825,000.000 SIT.

3. člen
Upravičenec do sredstev iz 2. člena tega odloka je

Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve (v nadaljeva-
nju: zavod).
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4. člen
Zavod je upravičen do sredstev iz 2. člena tega odloka,

če so bili kmetijski pridelki in živila dani na trg po cenah, ki
so nižje od lastnih cen (nakupna cena, povečana za manipu-
lativne stroške ter stroške skladiščenja in financiranja zalog)
za istovrstno blago v državnih blagovnih rezervah.

V primeru iz prejšnjega odstavka mora zavod predložiti
ministrstvu zahtevek za izplačilo sredstev. V zahtevku mora
biti naveden kmetijski pridelek oziroma živilo, za katerega se
uveljavlja zahtevek za izplačilo negativnih razlik, priložen pa
mora biti tudi izračun lastne cene za to blago, višina negativ-
ne razlike na enoto proizvoda in skupen znesek obračuna-
nih negativnih razlik.

5. člen
Zavod vlaga zahtevke za izplačilo negativnih razlik naj-

pozneje do 20. decembra 1999.

6. člen
Zavod mora voditi evidenco o uveljavljanju finančnih

intervencij ter hraniti v originalu vso dokumentacijo najmanj
pet let.

Zavod mora tudi omogočiti vpogled v dokumente mini-
strstvu, proračunskim inšpektorjem in računskemu sodišču.

7. člen
Z dnem, ko prične veljati ta odlok, preneha veljati odlok

o uvedbi finančnih intervencij za zagotavljanje primerne in
uravnotežene ponudbe kmetijskih pridelkov in živil na trgu v
letu 1998 (Uradni list RS, št. 39/98, 47/98, 54/98, 62/98
in 84/98).

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 403-03/99-1
Ljubljana, dne 8. aprila 1999.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

1204. Sklep o ustanovitvi, organizaciji in delovnem
področju Urada Vlade Republike Slovenije za
denacionalizacijo

Na podlagi prvega odstavka 22. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96
in 47/97) je Vlada Republike Slovenije na 103. seji dne
1. aprila 1999 sprejela

S K L E P
o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju

Urada Vlade Republike Slovenije za
denacionalizacijo

1. člen
Ustanovi se Urad Vlade Republike Slovenije za denacio-

nalizacijo (v nadaljnjem besedilu: urad) in organizira kot vlad-
na služba z delovnim področjem, določenim s tem sklepom.

2. člen
Urad opravlja naslednje naloge:
– koordinira delo med upravnimi organi, pristojnimi za

izvajanje zakona o denacionalizaciji in drugimi organi ali prav-
nimi osebami, ki so nosilci javnih pooblastil, na področju
denacionalizacije,

– usklajuje medresorsko delo pri pripravi strokovnih pod-
lag za sistemske predpise na področju denacionalizacije,

– oblikuje in predlaga Vladi Republike Slovenije medre-
sorsko usklajene predloge za učinkovito izvajanje denaciona-
lizacije ter za koordiniranje izvajanja poenotenih metod ceni-
tve denacionaliziranega premoženja,

– strokovno pomaga pri reševanju problemov v zvezi z
določitvijo zavezanca,

– v sodelovanju s pristojnimi organi po zakonu o dena-
cionalizaciji redno analitično spremlja stanja na področju izva-
janja zakona o denacionalizaciji in pripravlja pregled stanja
denacionaliziranega premoženja v gospodarskih družbah, ki
so se lastninsko preoblikovale oziroma denacionaliziranega
premoženja v stečajnih postopkih,

– vodi zbirni seznam o denacionalizacijskih zadevah, ki
se vodijo pri posameznih upravnih organih,

– pripravlja medresorsko usklajena letna poročila o izva-
janju zakona o denacionalizaciji za Vlado Republike Slovenije
na podlagi zbirnih evidenc in spremljanja stanja,

– sodeluje z upravitelji podatkovnih zbirk,
– obravnava vprašanja in problematiko uresničevanja za-

kona o denacionalizaciji in ostala vprašanja, pomembna za
področje denacionalizacije,

– opravlja druge strokovne naloge na področju denacio-
nalizacije, za katere jo pooblasti Vlada Republike Slovenije.

3. člen
Urad pri opravljanju svojih nalog sodeluje z ministrstvi, z

drugimi vladnimi službami, medresorsko komisijo Vlade Re-
publike Slovenije za spremljanje uresničevanja zakona o de-
nacionalizaciji ter z drugimi pravnimi institucijami in strokov-
njaki.

4. člen
Urad vodi direktor.
Direktorja imenuje in razreši Vlada Republike Slovenije

na predlog generalnega sekretarja Vlade Republike Slovenije.
Direktor je za delo urada odgovoren generalnemu se-

kretarju Vlade Republike Slovenije.

5. člen
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v

uradu izda na predlog direktorja urada generalni sekretar
Vlade Republike Slovenije po predhodnem soglasju Vlade
Republike Slovenije v 30 dneh po uveljavitvi tega sklepa.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 023-03/98-4
Ljubljana, dne 1. aprila 1999.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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1205. Sklep o soglasju k cenam osnovnih poštnih
storitev

Na podlagi 4. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št.
1/91-I), 10. člena zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS,
št. 35/97) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97) je Vlada
Republike Slovenije na 104. seji dne 8. aprila 1999 sprejela

S K L E P
o soglasju k cenam osnovnih poštnih storitev

I
Vlada Republike Slovenije daje soglasje k cenam osnov-

nih poštnih storitev največ do ravni:

Storitev Cena v SIT

Standardizirano pismo 16
Nestandardizirano pismo 17
– stopnja mase do 20 g 17
– stopnja mase nad 20 g do 100 g 32
– stopnja mase nad 100 g do 250 g 60
– stopnja mase nad 250 g do 500 g 83
– stopnja mase nad 500 g do 1000 g 128
– stopnja mase nad 1000 g do 2000 g 189
Standardizirana dopisnica 16
Nestandardizirana dopisnica 17

II
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o

soglasju k cenam osnovnih poštnih storitev (Uradni list RS, št.
2/99).

III
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in

začne veljati 15. aprila 1999.

Št. 384-01/98-6
Ljubljana, dne 8. aprila 1999.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA

1206. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o zdravstveni
ustreznosti in sistematičnih preiskavah
plemenskih živali, živalskega semena, jajčnih
celic in zarodkov

Na podlagi pete, enajste in osemindvajsete alinee 114.
člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94,
21/95 in 16/96), prvega in drugega odstavka 11. člena
zakona o ukrepih v živinoreji (Uradni list SRS, št. 17/78 in
29/86) ter drugega odstavka 99. člena zakona o upravi
(Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl.US in 29/95) izdaja
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o dopolnitvah pravilnika o zdravstveni

ustreznosti in sistematičnih preiskavah
plemenskih živali,

živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov

1. člen
V pravilniku o zdravstveni ustreznosti in sistematičnih

preiskavah plemenskih živali, živalskega semena, jajčnih ce-
lic in zarodkov (Uradni list RS, št. 49/97) se v 4. in 7. členu
doda nov zadnji odstavek, ki se glasi:

»Plemenjaki se na bolezni, ki so določene v 3. členu
tega pravilnika, pregledajo vsako leto.«

2. člen
V prvi alinei četrtega odstavka 27. člena se za besedi-

lom »infekciozne hematopoetske nekroze postrvi« doda be-
sedilo: »nalezljive nekroze trebušne slinavke postrvi«.

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

nem listu RS.

Št. 323-54/97-1
Ljubljana, dne 1. aprila 1999.

Ciril Smrkolj l. r.
Minister

za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

1207. Navodilo o vzpostavitvi in vodenju evidence o
obstoju vzajemnosti po posameznih državah in o
lastninski pravici tujcev na nepremičninah v
Republiki Sloveniji

Na podlagi petega odstavka 11. člena in tretjega od-
stavka 14. člena zakona o ugotavljanju vzajemnosti (Uradni
list RS, št. 9/99) izdaja minister za pravosodje

N A V O D I L O
o vzpostavitvi in vodenju evidence o obstoju

vzajemnosti po posameznih državah
in o lastninski pravici tujcev na nepremičninah

v Republiki Sloveniji

1. člen
(1) Evidenco o obstoju vzajemnosti po posameznih

državah, o lastninski pravici tujcev na nepremičninah v Re-
publiki Sloveniji (v nadaljevanju: evidenca) vzpostavi in vodi
Ministrstvo za pravosodje. Ministrstvo vodi tudi evidenco o
izdanih odločbah o obstoju vzajemnosti.

(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka obsega:
1. Podatke o tujcu, ki ima lastninsko pravico na nepre-

mičninah v Republiki Sloveniji:
– ime in priimek;
– enotna matična številka tujca oziroma rojstni datum

in spol, če ta ni določena;
– kraj rojstva;
– stalno prebivališče;
– državljanstvo.
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2. Podatke o nepremičninah in območju, na katerem
se nepremičnina, ki je last tujca, nahaja:

– vrsta nepremičnine;
– območje, na katerem se nepremičnina nahaja.
3. Podatke o pravni ureditvi pridobivanja lastninske

pravice na nepremičninah po posameznih državah:
– država;
– pravna ureditev na dan pridobitve podatkov o tujem

pravu;
– pravni vir (naslov in uradno glasilo, kratka vsebina

pravne ureditve na različnih ravneh).
4. Sklepe sodišč, na podlagi katerih se dovoli vpis

oziroma izbris lastninske pravice tujca na nepremičninah v
zemljiški knjigi:

– datum nastanka pravnega naslova;
– okrajno sodišče, ki je sklep izdalo in opravilna števil-

ka zemljiškoknjižnega sklepa.
5. Namen uporabe nepremičnin, ki so v lasti tujcev
(npr.za dejavnost, za bivanje, za sekundarno bivanje

itd.).
6. Podatke o izdanih odločbah:
– zaporedna številka zadeve in opravilna številka;
– vrsta odločbe (npr. meritorna, zavrženje, ustavitev,

prekinitev);
– datum izdaje odločbe;
– datum pravnomočnosti odločbe o ugotovitvi vzajem-

nosti;
– označba, ali je sprožen upravni spor;
– datum vpisa v zemljiško knjigo.

2. člen
(1) Evidenca se vodi po posameznih zadevah tako, da

ima vsaka zadeva svojo zaporedno številko in svojo opravil-
no številko.

(2) Zaporedna številka se vodi v evidenci z arabskimi
številkami po vrstnem redu.

(3) Opravilna številka posamezne zadeve je številka, ki
jo zadeva prejme ob vložitvi in je skladna z notranjimi akti
ministrstva, pristojnega za pravosodje. Opravilni številki je
dodana tudi zaporedna številka vpisnika.

(4) Evidenca se lahko vodi tudi računalniško.

3. člen
(1) Podatki iz prejšnjega člena in drugi podatki se v

evidenco vpisujejo tekoče oziroma po koncu vsakega uprav-
nega dejanja v postopku.

(2) Pravnomočen sklep, s katerim se dovoli vpis oziro-
ma izbris lastninske pravice tujca na nepremičnini v zemljiš-
ko knjigo vroči okrajno sodišče, ki vodi zemljiško knjigo,
najkasneje v 15 dneh po vpisu oziroma izbrisu Ministrstvu za
pravosodje.

4. člen
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 1999-2011- 0004
Ljubljana, dne 2. aprila 1999.

Minister
za pravosodje

Tomaž Marušič l. r.

1208. Navodilo za izpolnjevanje listine s podatki o
nepremičnini v postopku ugotavljanja
vzajemnosti

Na podlagi šestega odstavka 8. člena zakona o ugotav-
ljanju vzajemnosti (Uradni list RS, št. 9/99) izdaja minister
za pravosodje, po predhodnem soglasju ministra za okolje
in prostor

N A V O D I L O
za izpolnjevanje listine s podatki o nepremičnini

v postopku ugotavljanja vzajemnosti

1. člen
(izpolnitev obrazca)

(1) Vloga za izdajo listine s podatki o nepremičnini, ki je
predmet pridobitve, se vloži pri, po legi nepremičnine, pri-
stojni izpostavi geodetske uprave (v nadaljevanju: pristojna
izpostava geodetske uprave).

(2) Obrazec listine izpolni pristojna izpostava geodet-
ske uprave v dveh izvodih. Obrazec listine (v nadaljnjem
besedilu: obrazec) je sestavni del tega navodila in je objav-
ljen skupaj z njim (obrazec ZUVza št. 1). Obrazec založi in
izda Ministrstvo za pravosodje.

(3) En izvod izpolnjene listine obdrži pristojna izpostava
geodetske uprave, drugega pa prejme vlagatelj za potrebe
postopka ugotavljanja vzajemnosti.

2. člen
(podatki o nepremičnini)

V obrazec se vpišejo naslednji podatki o nepremičnini:

1. – označba nepremičnine, ki je predmet pridobitve
(šifra in ime katastrske občine ter parcelna številka) in vrsta
nepremičnine;

– vrsta rabe in katastrski razred;

2. območje, v katerem se nepremičnina nahaja;

3. skladnost stanja v naravi in zemljiškokatastrskega
stanja.

3. člen
(vrste nepremičnin)

(1) Vrste nepremičnin, ki se vpišejo v obrazec pod
točko 1., so:

1. zemljiške parcele;

2. objekti.

(2) Vrsta rabe zemljiške parcele se vpiše na podlagi
podatkov zemljiškega katastra, ugotovljenih v skladu s pred-
pisom o vodenju vrst rabe zemljišč v zemljiškem katastru
oziroma v skladu s predpisom za katastrsko klasifikacijo
zemljišč.

(3) Vrsta rabe objekta se vpiše na podlagi podatkov
zemljiškega katastra, ugotovljenih v skladu s predpisom o
vodenju vrst rabe zemljišč v zemljiškem katastru.

4. člen
(območja)

(1) Območje, v katerem se nepremičnina nahaja, ki se
vpiše v obrazec pod točko 2., so območja zemljišč in ob-
močja varstvenih režimov.
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(2) Območja zemljišč so:
– območja kmetijskih zemljišč;
– območja gozdnih zemljišč;
– območja vodnih zemljišč;
– območja stavbnih zemljišč;
– območja zemljišč nad gozdno mejo.

(3) Območja varstvenih režimov so:
– območja naravnih znamenitosti in območja varstva

naravne dediščine;
– območja kulturnih spomenikov in območja varstva

kulturne dediščine;
– območja varstva vodnih virov;
– območja, namenjena za pridobivanje mineralnih su-

rovin;
– območja, namenjena za rekreacijo na prostem;
– območja, ki so posebnega pomena za obrambo;
– nevarna območja;
– območja, namenjena za izgradnjo objektov javne in-

frastrukture in druga območja prostorskih rezervacij.

(4) Območja stavbnih zemljišč iz četrte alinee drugega
odstavka tega člena se glede na pretežno rabo objektov
delijo na:

1. območja za stanovanjske in stanovanjsko-poslovne
objekte in objekte družbenega standarda (stanovanjska ob-
močja);

2. območja oskrbnih in storitvenih dejavnosti;
3. območja proizvodnih in servisnih dejavnosti;
4. območja večjih športnih, rekreacijskih in drugih ure-

jenih zelenih površin;
5. območja s turističnimi ali zdraviliškimi funkcijami;
6. območja sekundarnih počitniških naselij.

(5) Območja za objekte družbenega standarda iz prve
točke prejšnjega odstavka so območja za potrebe zdravst-
va, socialnega varstva, šolstva, znanosti, kulture, športa in
javne uprave in za socialno in neprofitno stanovanjsko
gradnjo.

5. člen
(izpolnjevanje obrazca)

(1) Obrazec izpolni pristojna izpostava geodetske upra-
ve na podlagi podatkov zemljiškega katastra in drugih podat-
kov v zvezi z nepremičninami, ki jih pridobi od drugih držav-
nih organov, organov lokalne samouprave ter drugih poob-
laščenih upravljalcev zbirk podatkov.

(2) Podatke o vrsti rabe nepremičnine preveri pristojna
izpostava geodetske uprave tudi v naravi in ugotovitve o
skladnosti oziroma neskladnosti stanja v naravi in zemljiško-
katastrskega stanja vpiše pod točko 3. obrazca.

6. člen
(pridobitev podatkov)

(1) Pristojna izpostava geodetske uprave po vložitvi
vloge za izdajo listine pozove pristojne organe iz drugega,
tretjega in četrtega odstavka tega člena, da ji posredujejo
podatke o območjih, v katerih se nepremičnina nahaja.

(2) Podatke o območjih zemljišč in območjih varstvenih
režimov iz 5. člena tega navodila daje na podlagi evidenc, ki
jih vodi po uradni dolžnosti, pristojni organ občine oziroma
upravne enote.

(3) Podatke iz zakona oziroma aktov o omejitvah, ki se
nanašajo na obrambno-zaščitne zadeve, daje na podlagi
evidenc, ki jih vodi po uradni dolžnosti, pristojni organ mini-
strstva za obrambo.

(4) Podatke o vrsti rabe posameznega dela stavbe v
etažni lastnini daje pristojno zemljiškoknjižno sodišče, ki
predloži kopijo etažnega načrta stavbe.

(5) Pristojni organ mora pristojni izpostavi geodetske
uprave posredovati podatke v osmih dneh.

(6) Na podlagi pridobljenih podatkov vpiše pristojna
izpostava geodetske uprave v obrazec območja, v katerih se
nepremičnina nahaja.

(7) Podatke pristojnih organov, ki so podlaga za izpol-
nitev obrazca, posreduje izpostava geodetske uprave Mini-
strstvu za pravosodje.

(8) Če pristojna izpostava geodetske uprave ne dobi
podatkov v roku, navede to v opombi na obrazcu.

7. člen
(izdaja listine)

(1) Pristojna izpostava geodetske uprave izda listino z
dnem ugotovitve popolnosti podatkov, vpisanih v obrazec.

(2) Pristojna izpostava geodetske uprave zavrne izdajo
listine, če ugotovi, da nepremičnina ni vpisana v zemljiško
knjigo.

8. člen
(začetek veljavnosti)

To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 1999-2011-0005
Ljubljana, dne 2. aprila 1999.

Minister
za pravosodje

Tomaž Marušič l. r.
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(obr.ZUVza �t.1)
REPUBLIKA SLOVENIJA
Ministrstvo za okolje in prostor
Geodetska uprava Republike Slovenije
Obmoèna geodetska uprava ..........................
Izpostava ..................................

�tevilka:
Datum:

Podatki o nepremiènini za postopek ugotavljanja vzajemnosti

1. Oznaèba in vrsta nepremiènine

�IFRA
KATASTRSKE

OBÈINE

IME  KATASTRSKE
OBÈINE

�TEVILKA
 PARCELE

VRSTA
NEPREMIÈNINE

VRSTA RABE KATASTRSKI
RAZRED

2. Obmoèje, v katerem se nepremiènina nahaja:
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3. Skladnost stanja v naravi in zemlji�kokatastrskega stanja:

Dne �..................�� je bila izvedena preveritev stanja glede vrste rabe nepremiènine
na terenu, iz katere je razvidno:

�TEVILKA
PARCELE

VRSTA RABE PO PODATKIH
ZEMLJI�KEGA KATASTRA:
1 - SE SKLADA S STANJEM V NARAVI
2 - SE NE SKLADA S STANJEM V
     NARAVI

VRSTA RABE PO STANJU V
NARAVI

OPOMBA

OPOMBE ORGANA :

                                                                                     Podpis uradne osebe

�IG
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DRŽAVNI ZBOR
1116. Deklaracija o podpori uveljavljanju zaščite slovenske

manjšine v Italiji (DePUZSMI) 2713

VLADA
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PREDPISIPREDPISIPREDPISIPREDPISIPREDPISI
O DDO DDO DDO DDO DDV IN TRV IN TRV IN TRV IN TRV IN TROŠARINOŠARINOŠARINOŠARINOŠARINAHAHAHAHAH
z uvodnimi pojasnili Marjete Šoštarič

Sredi leta 1999 se Slovenija pridružuje več kot sto državam sveta, ki svoj cesarski delež poberejo
s pomočjo davka na dodano vrednost in trošarin. Ker zakon o DDV bistveno spreminja davčno
politiko, je na tržišču razmeroma mnogo publikacij o tem davku. Najcenejša pa bodo Predpisi o
DDV in trošarinah založbe Uradni list RS.

Predpise o DDV in trošarinah izdaja založba Uradni list RS v dobro znani in uveljavljeni Zbirki
predpisov. V njej so pregledno objavljeni:

– zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV)

– pravilnik o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost

– zakon o trošarinah (ZTro)

– pravilnik o izvajanju zakona o trošarinah
– odredba o izvajanju 45. člena zakona o trošarinah

Ker obračunavanje in plačevanje novih dajatev zadeva širok krog ljudi, je uvodna pojasnila k
zakonu o DDV pripravila komentatorka Dela Marjeta Šoštarič. Zapletene zakonske formulacije ji je
uspelo prevesti v razumljiv jezik.

Cena 2520 SIT 10486

PrPrPrPrPraaaaavkvkvkvkvkar izšloar izšloar izšloar izšloar izšlo
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Naročite po faksu: 061/125 14 18

S tem nepreklicno naročam

q PREDPISI O DDV IN TROŠARINAH število izvodov

Naročeno knjižico mi pošljite na naslov

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe
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