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DRŽAVNI ZBOR
1873. Zakon o dopolnitvi zakona o lekarniški

dejavnosti (ZLD-A)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije
izdajam

U K A Z
o razglasitvi zakona o dopolnitvi zakona

o lekarniški dejavnosti (ZLD-A)

Razglašam zakon o dopolnitvi zakona o lekarniški de-
javnosti (ZLD-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji 11. maja 1999.

Št. 001-22-70/99
Ljubljana, dne 19. maja 1999.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O DOPOLNITVI ZAKONA O LEKARNIŠKI

DEJAVNOSTI (ZLD-A)

1. člen
V zakonu o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št.

9/92) se za 34. členom doda nov 34.a člen, ki se glasi:

“34.a člen
Ne glede na določbe iz prejšnjega člena lahko samo-

stojno izdajajo zdravila tudi inženirji farmacije z višjo strokov-
no izobrazbo, razen priprave in izdaje zdravil, ki vsebujejo
mamila.“

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 520-01/91-1/5
Ljubljana, dne 11. maja 1999.

Predsednik
Državnega zbora

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

1874. Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o
sodiščih (ZS-B)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije
izdajam

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembi in dopolnitvi

zakona o sodiščih (ZS-B)

Razglašam zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o
sodiščih (ZS-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji 11. maja 1999.

Št. 001-22-71/99
Ljubljana, dne 19. maja 1999.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA

O SODIŠČIH (ZS-B)

1. člen
V zakonu o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 in

45/95) se drugi odstavek 75. člena spremeni tako, da se
glasi:

“Obseg finančnih sredstev za plače sodnikov in sodne-
ga osebja ter za stroške poslovanja sodišč se v okviru držav-
nega proračuna Republike Slovenije na podlagi finančnih
načrtov posameznih sodišč zagotavlja pri proračunskem upo-
rabniku Vrhovnem sodišču Republike Slovenije za vsa so-
dišča. Priprava finančnih načrtov, njihovo izvrševanje in
spremljanje se izvaja po posameznih sodiščih. Sredstva za
delo okrajnih sodišč na območju posameznega okrožnega
sodišča se načrtujejo v okviru finančnega načrta tega so-
dišča, pri čemer se sredstva za delo okrajnih sodišč izkazu-
jejo ločeno. Vrhovno sodišče usklajuje pripravo finančnih
načrtov in porabo sredstev po posameznih sodiščih glede
na njihove finančne načrte in skupno zagotovljena sredstva
v proračunu. Odredbodajalci za sredstva posameznih so-
dišč so predsedniki sodišč.“

Doda se tretji odstavek, ki se glasi:
“Obseg finančnih sredstev za opremo sodišč in za

zagotavljanje prostorskih pogojev sodišč se v okviru držav-
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nega proračuna Republike Slovenije oblikuje in zagotavlja
pri ministrstvu, pristojnem za pravosodje.“

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 700-04/93-16/12
Ljubljana, dne 11. maja 1999.

Predsednik
Državnega zbora

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

1875. Zakon o spremembi zakona o delavcih v
državnih organih (ZDDO-G)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije
izdajam

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembi zakona
o delavcih v državnih organih (ZDDO-G)

Razglašam zakon o spremembi zakona o delavcih v
državnih organih (ZDDO-G), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 11. maja 1999.

Št. 001/22-72/99
Ljubljana, dne 19. maja 1999.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O DELAVCIH

V DRŽAVNIH ORGANIH (ZDDO-G)

1. člen
V zakonu o delavcih v državnih organih (Uradni list RS,

št. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93 in 70/97)
se v 19. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

“Višje upravne delavce imenuje vlada na predlog pred-
stojnika; imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali končano
visoko strokovno šolo, če ni enakega programa za pridobi-
tev univerzitetne izobrazbe.“

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 102-01/90-5/49
Ljubljana, dne 11. maja 1999.

Predsednik
Državnega zbora

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

1876. Zakon o dopolnitvah zakona o blagovnih
rezervah (ZBR-A)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije
izdajam

U K A Z
o razglasitvi zakona o dopolnitvah zakona

o blagovnih rezervah (ZBR-A)

Razglašam zakon o dopolnitvah zakona o blagovnih
rezervah (ZBR-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji 11. maja 1999.

Št. 001-22-73/99
Ljubljana, dne 19. maja 1999.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O DOPOLNITVAH ZAKONA O BLAGOVNIH

REZERVAH (ZBR-A)

1. člen
V zakonu o blagovnih rezervah (Uradni list RS, št.

60/95) se za III. poglavjem z naslovom “OBVEZNOSTI IN
PRAVICE ZAVODA“ doda novo III.a poglavje z naslovom
“ZAGOTAVLJANJE OBVEZNIH REZERV NAFTE IN NAFT-
NIH DERIVATOV“ tako, da se za sedanjim 21. členom v
novo poglavje doda nove člene 21.a, 21.b, 21.c in 21.č, ki
se glasijo:

“21.a člen
Kot posebna gospodarska javna služba se zagotavlja

oblikovanje obvezne rezerve nafte in njenih derivatov za
naslednje skupine proizvodov:

– motorni bencin, letalski bencin, letalsko gorivo na
bencinski bazi;

– dizelsko gorivo, ekstra lahko kurilno olje, gorilni ke-
rozin, letalsko gorivo na kerozinski bazi;

– kurilno olje.
Za izvajanje gospodarske javne službe iz prejšnjega

odstavka Republika Slovenija ustanovi javni gospodarski za-
vod za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov.

Vlada Republike Slovenije z uredbo predpiše način in
pogoje za oblikovanje obveznih rezerv nafte in njenih deriva-
tov ter vzdrževanje in upravljanje rezerv tako, da se do leta
2005 doseže količina rezerv, ki ustreza devetdesetdnevni
povprečni porabi v preteklem letu.

Javni gospodarski zavod za obvezne rezerve nafte in
njenih derivatov lahko sklepa pogodbe za skladiščenje ob-
veznih rezerv nafte in njenih derivatov z domačimi subjekti, s
tujimi subjekti pa na podlagi predhodno sklenjenega meddr-
žavnega sporazuma.

Obvezne rezerve nafte in njenih derivatov se oblikujejo
in zagotavljajo po proizvodih, vrstah in količinah, ki jih za
vsako koledarsko leto določi Vlada Republike Slovenije na
predlog ministra, pristojnega za preskrbo, ob soglasju mini-
stra, pristojnega za energetiko.

21.b člen
Oblikovanje in zagotavljanje obveznih rezerv nafte in

njenih derivatov se financira iz posebnega nadomestila za
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izvrševanje gospodarske javne službe, ki ga kot obvezno
članarino plačujejo uporabniki (v nadaljnjem besedilu: čla-
narina).

Uporabniki gospodarske javne službe so distributerji
ter uvozniki, ki so v preteklem letu uvozili več kot 25 ton
nafte in njenih derivatov iz prvega odstavka 21.a člena.
Uporabniki so upravičeni, da se v primeru izdaje sklepa iz
9. člena tega zakona, oskrbujejo iz obveznih rezerv za na-
mene nadaljnje prodaje oziroma lastno oskrbo.

Članarino plačujejo uporabniki gospodarske javne služ-
be javnemu gospodarskemu zavodu za obvezne rezerve
nafte in naftnih derivatov. Ta sredstva so namenjena zago-
tavljanju rezervoarskih kapacitet in potrebnih količin nafte in
naftnih derivatov.

Za razpolaganje s sredstvi iz prejšnjega odstavka se
smiselno uporabljajo določbe 11., 12. in 13. člena, druge-
ga odstavka 17. člena ter 18. in 19. člena tega zakona.

Osnova za obračun in plačilo članarine so prodane
količine nafte in njenih derivatov.

Višino članarine in način obračunavanja za vsako na-
slednje koledarsko leto po posameznih proizvodih določi
Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega
za preskrbo ob soglasju ministra, pristojnega za energetiko.

21.c člen
Osebe iz drugega odstavka 21.b člena morajo na

obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen za preskrbo,
posredovati podatke, ki so potrebni za določanje vrste in
količine obveznih rezerv.

21.č člen
Pravice in odgovornosti ustanovitelja javnega gospo-

darskega Zavoda za obvezne rezerve nafte in njenih deriva-
tov izvršuje ustanovitelj.

Zavod upravlja upravni odbor, sestavljen iz šestih čla-
nov, imenovanih za štiriletni mandat.

Upravni odbor imenuje Vlada Republike Slovenije.
Po enega člana upravnega odbora imenuje Vlada Re-

publike Slovenije izmed predstavnikov ministrstva, pristojne-
ga za preskrbo in ministrstva, pristojnega za energetiko, dva
člana na poziv ministrstva, pristojnega za preskrbo predla-
gajo uporabniki gospodarske javne službe, dva člana pa se
na predlog ministrstva, pristojnega za preskrbo, imenujeta
izmed neodvisnih strokovnjakov.

Za predsednika upravnega odbora imenuje Vlada Re-
publike Slovenije enega izmed predstavnikov ministrstva,
pristojnega za preskrbo.

Druge pravice in odgovornosti ustanovitelja izvršuje Za-
vod Republike Slovenije za blagovne rezerve.“

2. člen
V 22. členu se dodata nov prvi in drugi odstavek, ki se

glasita:
“Z denarno kaznijo najmanj 2,000.000 tolarjev se kaz-

nuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori pre-
kršek pri samostojnem opravljanju gospodarske dejavnosti,
če ne posreduje podatkov, zahtevanih po 21.c členu tega
zakona.

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek iz prvega odstavka odgovorna oseba pravne
osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.“

Dosedanji prvi, drugi, tretji in četrti odstavek postanejo
tretji, četrti, peti in šesti odstavek.

3. člen
Zavod za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov se

ustanovi najpozneje v tridesetih dneh po uveljavitvi tega
zakona.

Sredstva za začetek dela Zavoda za obvezne rezerve
nafte in njenih derivatov se zagotovijo iz premoženja Zavoda
Republike Slovenije za blagovne rezerve.

Vlada Republike Slovenije v roku desetih dni po spreje-
mu ustanovitvenega akta imenuje upravni odbor Zavoda za
obvezne rezerve nafte in njenih derivatov, ki sprejme statut
zavoda v roku šestdesetih dni.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 310-04/90-2/12
Ljubljana, dne 11. maja 1999.

Predsednik
Državnega zbora

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

1877. Odlok o spremembah odloka o sestavi in
imenovanju Preiskovalne komisije Državnega
zbora Republike Slovenije o vpletenosti nosilcev
javnih funkcij v poskuse diskreditiranja
slovenskih policistov in vojakov, ki so leta 1991
sodelovali v osamosvojitveni vojni na Koroškem

Na podlagi prvega, drugega in tretjega odstavka
6. člena poslovnika o parlamentarni preiskavi (Uradni list
RS, št. 63/93), ob upoštevanju 3. člena zakona o
parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93) ter na
podlagi četrte alinee drugega odstavka 48. člena in
172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije,
je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 13. maja
1999 sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o sestavi in imenovanju

Preiskovalne komisije Državnega zbora
Republike Slovenije o vpletenosti nosilcev javnih

funkcij v poskuse diskreditiranja slovenskih
policistov in vojakov, ki so leta 1991 sodelovali

v osamosvojitveni vojni na Koroškem

I
Odlok o sestavi in imenovanju Preiskovalne komisije

Državnega zbora Republike Slovenije o vpletenosti nosilcev
javnih funkcij v poskuse diskreditiranja slovenskih policistov
in vojakov, ki so leta 1991 sodelovali v osamosvojitveni vojni
na Koroškem (Uradni list RS, št. 16/99 in sklep Državnega
zbora Republike Slovenije z dne 11. 5. 1999) se:

v besedilu I. točke spremeni v naslednjem:
– v prvem odstavku število: “6“ nadomesti s številom:

“7“;
– v drugem odstavku besedilo:
“Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slove-

nije 1 člana“
nadomesti z besedilom:
“Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slove-

nije 2 člana“
v besedilu II. točke spremeni v naslednjem:
imenuje se:
za člana:
Ivo HVALICA, Poslanska skupina Socialdemokratske

stranke Slovenije.
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II
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni

zbor Republike Slovenije.

Št. 020-02/92-28/78
Ljubljana, dne 13. maja 1999.

Predsednik
Državnega zbora

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

1878. Odlok o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi
Komisije Državnega zbora Republike Slovenije
za peticije

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48. člena
ter 124. in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republi-
ke Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
11. maja 1999 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi

Komisije Državnega zbora Republike Slovenije
za peticije

I
Odlok o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora

Republike Slovenije za peticije (Uradni list RS, št. 5/97,
29/97 in 47/97) se

v besedilu II. točke spremeni v naslednjem:
za besedilom:
“za podpredsednika:“
se črta besedilo:
“Mirko KAPLJA, Poslanska skupina Liberalne demo-

kracije Slovenije,“
izvoli se:
za podpredsednika:
Mirko KAPLJA, Poslanska skupina Liberalne demokra-

cije Slovenije.

II
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni

zbor Republike Slovenije.

Št. 020-02/92-28/18
Ljubljana, dne 11. maja 1999.

Predsednik
Državnega zbora

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

1879. Odlok o spremembah odloka o sestavi in
izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike
Slovenije za politiko enakih možnosti

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48. člena
ter 124., 172. in 247. člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 11. maja 1999 sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o sestavi in izvolitvi

Komisije Državnega zbora Republike Slovenije
za politiko enakih možnosti

I
Odlok o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora

Republike Slovenije za politiko enakih možnosti (Uradni list
RS, št. 29/97, 20/98 in 28/99) se

v besedilu I. točke spremeni tako, da se:
- v prvem odstavku število: “7“ nadomesti s številom:

“6“;
- v drugem odstavku besedilo:
“Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke dva

člana,“
nadomesti z besedilom:
“Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke enega

člana,“
v besedilu II. točke spremeni v naslednjem:
razreši se:
član:
Franc POTOČNIK, Poslanska skupina Slovenske ljud-

ske stranke.

II
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni

zbor Republike Slovenije.

Št. 020-02/92-28/20
Ljubljana, dne 11. maja 1999.

Predsednik
Državnega zbora

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

1880. Odlok o spremembi odloka o izvolitvi pridružene
delegacije Državnega zbora Republike Slovenije
v Severnoatlantski skupščini

Na podlagi šeste alinee drugega odstavka 48. člena
ter 172. in 325. člena poslovnika Državnega zbora Republi-
ke Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
11. maja 1999 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o izvolitvi pridružene

delegacije Državnega zbora Republike Slovenije
v Severnoatlantski skupščini

I
Odlok o izvolitvi pridružene delegacije Državnega zbo-

ra Republike Slovenije v Severnoatlantski skupščini (Uradni
list RS, št. 5/97, 32/97 in 16/99) se v besedilu I. točke
spremeni v naslednjem:

črta se besedilo:
“Jože LENIČ, Poslanska skupina Liberalne demokraci-

je Slovenije, za vodjo delegacije,“
izvoli se:
Jože LENIČ, Poslanska skupina Liberalne demokracije

Slovenije, za vodjo delegacije.
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II
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni

zbor Republike Slovenije.

Št. 020-02/92-28/64
Ljubljana, dne 11. maja 1999.

Predsednik
Državnega zbora

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

1881. Odlok o spremembi odloka o sestavi in
imenovanju Preiskovalne komisije Državnega
zbora Republike Slovenije o vpletenosti nosilcev
javnih funkcij v poskuse diskreditiranja
slovenskih policistov in vojakov, ki so leta 1991
sodelovali v osamosvojitveni vojni na Koroškem

Na podlagi prvega, drugega in tretjega odstavka
6. člena poslovnika o parlamentarni preiskavi (Uradni list
RS, št. 63/93), ob upoštevanju 3. člena zakona o parla-
mentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93) ter na podlagi
četrte alinee drugega odstavka 48. člena ter 172. in
247. člena poslovnika Državnega zbora Republike Sloveni-
je je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 11. maja
1999 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o sestavi in imenovanju

Preiskovalne komisije Državnega zbora
Republike Slovenije o vpletenosti nosilcev javnih

funkcij v poskuse diskreditiranja slovenskih
policistov in vojakov, ki so leta 1991 sodelovali

v osamosvojitveni vojni na Koroškem

I
Odlok o sestavi in imenovanju Preiskovalne komisije

Državnega zbora Republike Slovenije o vpletenosti nosilcev
javnih funkcij v poskuse diskreditiranja slovenskih policistov
in vojakov, ki so leta 1991 sodelovali v osamosvojitveni vojni
na Koroškem (Uradni list RS, št. 16/99) se:

v besedilu I. točke spremeni v naslednjem:
- v prvem odstavku število: “5“ nadomesti s številom:

“6“;
- v drugem odstavku besedilo:
“Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije

enega člana“
nadomesti z besedilom:
“Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije

dva člana“
v besedilu II. točke spremeni v naslednjem:
razreši se:
član:
Roman JAKIČ, Poslanska skupina Liberalne demokra-

cije Slovenije;
imenujeta se:
za člana:
Anton ANDERLIČ, Poslanska skupina Liberalne demo-

kracije Slovenije,
Darja LAVTIŽAR BEBLER, Poslanska skupina Liberal-

ne demokracije Slovenije.

II
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni

zbor Republike Slovenije.

Št. 020-02/92-28/78
Ljubljana, dne 11. maja 1999.

Predsednik
Državnega zbora

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

VLADA

1882. Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Republike
Slovenije za varstvo kulturne dediščine

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94 – odločba US in 8/96), 37. člena zakona
o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Urad-
ni list RS, št. 75/94), 81. člena zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 7/99), 21. člena zakona o
Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94,
23/96 in 47/97) in 28. člena zakona o organizaciji in
delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94 in
47/97) je Vlada Republike Slovenije na 108. seji dne
6. maja 1999 sprejela

S K L E P
o ustanovitvi Javnega zavoda Republike
Slovenije za varstvo kulturne dediščine

1. člen
Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: usta-

novitelj) ustanovi za izvajanje javne službe na področju varst-
va nepremične kulturne dediščine in premične kulturne de-
diščine, ki je njen sestavni del (v nadaljnjem besedilu: kultur-
na dediščina) ter za opravljanje strokovnih nalog na področ-
ju varstva kulturne dediščine javni zavod z imenom Javni
zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine,
Ljubljana, Plečnikov trg 2.

Sedež javnega zavoda je: Ljubljana, Plečnikov trg 2.
Skrajšano ime javnega zavoda je: ZVKD, Ljubljana.

2. člen
Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne

dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod):
– prepoznava in dokumentira kulturno dediščino,
– preiskuje in raziskuje kulturno dediščino,
– vrednoti kulturno dediščino,
– opravlja razvojno in svetovalno delo za področje var-

stva kulturne dediščine,
– pripravlja konservatorske in restavratorske progra-

me,
– načrtno spremlja vzdrževanje, rabo in posege na kul-

turni dediščini,
– oblikuje metode in standarde za varstvo in ohranjanje

kulturne dediščine ter spremlja in usklajuje njihovo izvajanje,
– usposablja kadre na področju varstva kulturne de-

diščine in sodeluje pri izobraževanju,
– sodeluje v upravnih postopkih,
– popularizira kulturno dediščino in njeno varstvo,
– načrtuje in nadzira konservatorske in restavratorske

posege,
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– izvaja in dokumentira restavratorske posege na kul-
turni dediščini,

– sodeluje s strokovnimi organizacijami doma in v
tujini,

– opravlja druge naloge v zvezi z varstvom kulturne
dediščine.

V okviru dejavnosti iz prejšnjega odstavka zavod oprav-
lja tudi naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, ki
urejajo področje varstva kulturne dediščine in druge naloge
v skladu s potrebami ustanovitelja določene z letnim delov-
nim načrtom.

Zavod pri uresničevanju svojih nalog sodeluje z muzeji,
arhivi in drugimi institucijami in društvi, ki se ukvarjajo z
varstvom kulturne dediščine.

3. člen
Zavod opravlja naslednje dejavnosti iz uredbe o uvedbi

in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list
RS, št. 34/94, 13/95, 33/95, 15/96 in 89/98):
O/92.522 Varstvo kulturne dediščine
DE/22.110 Izdajanje knjig
DE/22.130 Izdajanje revij in periodike
DE/22.150 Drugo založništvo
F/45.120 Poskusno vrtanje in sondiranje
F/45.250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih

strok
F/45.410 Fasaderska in štukaterska dela
K/72.100 Svetovanje o računalniških napravah
K/72.200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi

programi
K/72.300 Obdelava podatkov
K/72.400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami
K/72.600 Druge računalniške dejavnosti
K/73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na

področju družboslovja
K/73.202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na

področju humanistike
K/74.2 Projektiranje in tehnično svetovanje
K/74.810 Fotografska dejavnost
K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
M/80.422 Drugo izobraževanje
O/92.512 Dejavnost arhivov
O/92.110 Snemanje filmov in videofilmov
O/92.521 Dejavnost knjižnic

4. člen
Za opravljanje nalog varstva kulturne dediščine na ce-

lotnem območju Republike Slovenije se v zavodu organizira-
jo organizacijske enote, razen za opravljanje konservatorske
in restavratorske dejavnosti, za katero se organizirata po-
sebni organizacijski enoti za območje Slovenije.

5. člen
Organi zavoda so:
– uprava,
– svet zavoda,
– strokovni svet.

6. člen
Zavod vodi uprava.
Upravo sestavljajo poslovni direktor (v nadaljnjem be-

sedilu: direktor) in programski direktorji.
Direktor organizira in vodi poslovanje zavoda, predstav-

lja in zastopa zavod in odgovarja za zakonitost dela zavoda
ter opravlja druge naloge, določene z zakonom.

Programski direktorji vodijo strokovno delo zavoda in
odgovarjajo za strokovnost dela zavoda.

Število programskih direktorjev in pogoji za njihovo
imenovanje se določijo s statutom.

Organizacijsko enoto vodi vodja organizacijske enote.

7. člen
Direktorja imenuje in razrešuje minister za kulturo na

podlagi javnega razpisa in po predhodnem mnenju sveta
zavoda.

Programske direktorje imenuje in razrešuje strokovni
svet zavoda na podlagi javnega razpisa in po predhodno
pridobljenem mnenju ustanovitelja.

Mandat direktorja in programskih direktorjev traja pet
let in se lahko ponovi.

8. člen
Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje

naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo,
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega naj-

manj pet let na vodstvenih delih,
– izkazuje sposobnost za vodenje zavoda,
– obvlada najmanj en tuj jezik.
Dodatni pogoji za imenovanje direktorja se lahko dolo-

čijo s statutom.
Kandidati za direktorja zavoda morajo v postopku razpi-

sa predložiti svojo zamisel razvoja in delovanja zavoda.

9. člen
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda.
Svet zavoda šteje devet članov, od katerih:
– tri člane izvolijo izmed sebe delavci na način, po

postopku in pod pogoji, določenimi z zakonom in statutom
zavoda,

– preostale člane imenuje Vlada Republike Slovenije,
in sicer po enega na predlog ministrstva, pristojnega za
kulturo, ministrstva, pristojnega za znanost, ministrstva, pri-
stojnega za finance, senata Univerze v Ljubljani, Gospodar-
ske zbornice Slovenije in Slovenske akademije znanosti in
umetnosti.

Mandat članov sveta zavoda traja pet let in so po pote-
ku te dobe lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni.

Predsednika sveta zavoda imenuje svet zavoda izmed
predstavnikov ustanovitelja.

Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji sveta navzo-
ča večina vseh članov sveta.

Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov navzo-
čih članov, razen statuta in letnega programa dela, ki se
sprejemajo z večino glasov vseh članov sveta zavoda.

10. člen
Svet zavoda obravnava in sprejema statut in druge splo-

šne akte zavoda, letni program dela in poročilo o njegovem
uresničevanju, določa finančni načrt in sprejema zaključni
račun zavoda, opravlja nadzor nad upravljanjem in poslova-
njem zavoda ter obravnava in sklepa o pobudah in predlogih
strokovnega sveta zavoda in opravlja druge naloge v skladu
z zakonom in statutom.

Svet zavoda odloča o spornih vprašanjih med poslov-
nim in programskimi direktorji. Če se sporno vprašanje na-
naša na strokovno delo zavoda, svet pred odločanjem prido-
bi mnenje strokovnega sveta zavoda.

K statutu, letnemu programu dela in finančnemu načrtu
zavoda mora svet zavoda pridobiti soglasje ustanovitelja.

11. člen
Strokovni organ zavoda je strokovni svet. Strokovni

svet sestavljajo člani, ki jih imenuje svet izmed strokovnih
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delavcev zavoda in zunanjih strokovnjakov s področja dela
zavoda. Predsednika in polovico članov strokovnega sveta
imenuje svet zavoda po svoji izbiri, ostale člane pa na pred-
log Kulturniške zbornice Slovenije.

Sestavo, način imenovanja, trajanje mandata članom in
naloge strokovnega sveta določi statut zavoda.

12. člen
Sredstva za delo pridobiva zavod iz državnega proraču-

na, s plačili za storitve, s prodajo blaga in storitev na trgu in
iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zako-
nom.

13. člen
Plače zaposlenih v zavodu se določajo v skladu z zako-

nom in drugimi predpisi ter kolektivnimi pogodbami, ki ureja-
jo plače v kulturi.

14. člen
Presežek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabiti

le za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti po predhodnem
soglasju ustanovitelja.

Namene, za katere se lahko uporablja presežek pri-
hodkov nad odhodki, se določi s statutom zavoda.

O načinu pokrivanja ter višini pokrivanja ugotovljenega
presežka odhodkov nad prihodki odloči ustanovitelj na pred-
log sveta zavoda.

15. člen
Zavod samostojno nastopa v pravnem prometu pove-

zanim z izvajanjem dejavnosti, za katero je ustanovljen in
registriran.

16. člen
Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s

katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do višine

sredstev, ki jih zagotavlja zavodu v skladu z 12. členom tega
sklepa.

17. člen
Organi zavoda se konstituirajo najkasneje v šestih me-

secih po ustanovitvi zavoda.

18. člen
Statut zavoda sprejme svet zavoda najkasneje v treh

mesecih po konstituiranju sveta.

19. člen
Z ustanovitvijo zavoda postanejo Ljubljanski regionalni

zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, Medobčin-
ski zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Piran,
zavodi za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje, Kranj,
Maribor, Nova Gorica, Novo mesto in Restavratorski center
Republike Slovenije organizacijske enote zavoda.

Z dnem ustanovitve zavoda preidejo v njegovo sestavo
vsi delavci Restavratorskega centra Republike Slovenije in
tisti delavci zavodov iz prejšnjega odstavka, ki opravljajo
naloge varstva kulturne dediščine. Na podlagi sporazuma
med ministrom za okolje in prostor in ministrom za kulturo
preidejo v zavod začasno, do ustanovitve javnega zavoda, ki
bo opravljal javno službo ohranjanja narave, tudi delavci, ki
opravljajo naloge na področju varstva naravne dediščine v
zavodih iz prejšnjega odstavka, kot samostojna organizacij-
ska enota.

Zavod prevzame sredstva za delo, inventar in opremo
Restavratorskega centra Republike Slovenije in začasno, do
ustanovitve javnega zavoda, ki bo opravljal javno službo
ohranjanja narave, vsa sredstva za delo, inventar in opremo,
ki jo uporabljajo delavci zavodov iz prvega odstavka.

Zavod prevzame dokumentacijo, arhiv in nedokončane
zadeve Restavratorskega centra Republike Slovenije in za-
časno, do ustanovitve javnega zavoda, ki bo opravljal javno
službo ohranjanja narave, dokumentacijo, arhiv in nedokon-
čane zadeve, ki se nanašajo na opravljanje nalog varstva
zavodov iz prvega odstavka.

V roku šestih mesecev od ustanovitve tega javnega
zavoda Ministrstvo za kulturo ter Ministrstvo za okolje in
prostor sporazumno uredita dokončen prenos sredstev za
delo, inventarja, opreme, arhiva, in nalog iz tretjega in četr-
tega odstavka tega člena.

20. člen
Direktorji dosedanjih zavodov za varstvo naravne in

kulturne dediščine in direktor Restavratorskega centra Re-
publike Slovenije nadaljujejo delo kot vodje organizacijskih
enot do imenovanj v skladu s statutom zavoda.

21. člen
Ustanovitelj imenuje vršilca dolžnosti direktorja, ki v

roku devetih mesecev opravi vse potrebno za začetek dela
zavoda.

22. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 635-00/99-1
Ljubljana, dne 6. maja 1999.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA

1883. Odredba o omejitvi prometa na cestah v
Republiki Sloveniji

Na podlagi tretjega odstavka 101. člena zakona o var-
nosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98) izdaja
minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z mini-
strom, pristojnim za promet in zveze

O D R E D B O
o omejitvi prometa na cestah v Republiki

Sloveniji

1. člen
S to odredbo se na cestah oziroma odsekih cest v

Republiki Sloveniji, v času in vremenskih razmerah, določe-
nih s to odredbo, omeji promet:

1. tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovo-
ljena masa presega 7.500 kg;

2. traktorjev, motokultivatorjev, delovnih strojev in
vprežnih vozil;
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3. tovornih vozil in skupin vozil z zaprto nadgradnjo ali
ponjavo, zgibnih in dvonadstropnih avtobusov ter bivalnih
vozil in bivalnih priklopnikov, razen lahkih tovornih vozil, ki
so izvedena na osnovi osebnih avtomobilov.

2. člen
Za vozila iz 1. in 2. točke 1. člena te odredbe je

prepovedan promet vse leto:
– vsako nedeljo, praznik ali dela prost dan od 6. do

22. ure,
– v petek pred Veliko nočjo od 14. do 22. ure.
V času od 15. junija do 5. septembra (turistična sezo-

na) je prepovedan promet za vozila iz prejšnjega odstavka
tudi:

– vsako soboto od 6. ure do 13. ure.
Za vozila iz 2. točke 1. člena te odredbe je prepovedan

promet tudi vsak dan ponoči.

3. člen
Prepoved prometa iz 2. člena velja na naslednjih javnih

cestah:

Št. ceste Potek

– PREDOR KARAVANKE–VRBA:
A2 PREDOR KARAVANKE–VRBA

– RATEČE–PODKOREN:
R1- 202 MP (MEJNI PREHOD) RATEČE–PODKOREN

– KRANJSKA GORA–NOVA GORICA:
R1- 206 KR. GORA–VRŠIČ–TRENTA–BOVEC
R1- 203 BOVEC–KOBARID
G2 -102 MP ROBIČ–KOBARID–PERŠETI
G2 -103 PERŠETI–NOVA GORICA

– KORENSKO SEDLO–PODKOREN–LESCE–PODTA-
BOR:

R1- 201 MP KORENSKO SEDLO–PODKOREN–
MOJSTRANA–HRUŠICA

R3–637 HRUŠICA–JAVORNIK–ŽIROVNICA–VRBA
G1- 8 VRBA–LESCE–ČRNIVEC
H1 ČRNIVEC–PODTABOR

– LJUBELJ–PODTABOR:
G2–101 MP LJUBELJ–BISTRICA PRI TRŽIČU–

PODTABOR

– PODTABOR–LJUBLJANA (ŠENTVID):
R2–411 PODTABOR–NAKLO
R2–412 NAKLO–KRANJ–KRANJ (LABORE)
R1–211 KRANJ (LABORE)–JEPRCA–LJUBLJANA

(ŠENTVID)

– PODTABOR–LJUBLJANA (ŠENTVID) (PO AVTOCESTI):
H1 PODTABOR–KRANJ (ZAHOD)
A2 KRANJ (ZAHOD)–LJUBLJANA (ŠENTVID)

– LJUBLJANA:
G1- 8 LJUBLJANA (ŠENTVID)–LJUBLJANA (OB-

VOZNICA)

– LJUBLJANA–VIŠNJA GORA (PO AVTOCESTI):
A2 LJUBLJANA (KOZARJE)–LJUBLJANA (DO-

LENJSKA CESTA)–VIŠNJA GORA

– LJUBLJANA–OBREŽJE:
G2–106 LJUBLJANA (RUDNIK)–ŠKOFLJICA–ŠMARJE

SAP
H1 VIŠNJA GORA–MP OBREŽJE

– ŠENTILJ–VRANSKO (PO AVTOCESTI):
A1 MP ŠENTILJ–PESNICA
H2 PESNICA–MARIBOR (TEZNO)
A1 SLIVNICA–CELJE–ARJA VAS–VRANSKO–

LOČICA

– ŠENTILJ–PESNICA:
R2–437 MP ŠENTILJ–PESNICA

– MARIBOR–LJUBLJANA (TOMAČEVO):
G1- 13 MARIBOR (PTUJSKA)–SLIVNICA
R2–430 SLIVNICA–SL. BISTRICA–SL. KONJICE–

CELJE
G1–5 CELJE–ARJA VAS
R2–447 ARJA VAS–ŽALEC–ŠEMPETER–LOČICA
G1- 10 LOČICA–LJUBLJANA (TOMAČEVO)

– LJUBLJANSKA OBVOZNICA–KOZINA (PO AVTOCESTI):
H3 (LJUBLJANA ZADOBROVA) - LJUBLJANA

(TOMAČEVO)–LJUBLJANA (MALENCE)
A1 LJUBLJANA (MALENCE)–LJUBLJANA

(KOZARJE)–RAZDRTO–DIVAČA–KOZINA

– LJUBLJANA–KOZINA:
R2–409 LJUBLJANA (VIČ)–VRHNIKA–LOGATEC
G2–102 LOGATEC–KALCE
R2–409 KALCE–POSTOJNA–RAZDRTO–KOZINA

– KOZINA–DEKANI:
G1-10 KOZINA–KRIŽIŠČE DEKANI

– ŠKOFIJE–SEČOVLJE:
G1-11 MP ŠKOFIJE–KRIŽIŠČE DEKANI
A1 KRIŽIŠČE DEKANI–KOPER
G2 -111 KOPER–MP SEČOVLJE

– KOPER–DRAGONJA:
G1-11 KOPER–MP DRAGONJA

– DIVAČA (GABRK)–FERNETIČI (PO AVTOCESTI):
A3 DIVAČA (GARBK)–SEŽANA–MP FERNETIČI

– SENOŽEČE–FERNETIČI:
R2–445 SENOŽEČE–SEŽANA–MP FERNETIČI

SEŽANA–ŠTANJEL:
– R1- 204 SEŽANA–DUTOVLJE–ŠTANJEL

ŠTANJEL–ŠEMPETER:
– R3–614 ŠTANJEL–KOMEN–KOSTANJEVICA NA

KRASU–OPATJE SELO–ŠEMPETER

– SEŽANA–DIVAČA:
R2–446 SEŽANA–DIVAČA

– AJDOVŠČINA–VRTOJBA (PO AVTOCESTI):
H4 (AJDOVŠČINA) – SELO–NOVA GORICA–MP

VRTOJBA

– RAZDRTO–ROŽNA DOLINA:
G1–12 RAZDRTO–AJDOVŠČINA–SELO
R3–611 SELO–DORNBERK
R2–444 SELO–NOVA GORICA–ROŽNA DOLINA
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– POSTOJNA–JELŠANE:
G1- 6 POSTOJNA–ILIRSKA BISTRICA–MP JEL-

ŠANE

– STAROD–KRVAVI POTOK:
G1-7 MP STAROD–KOZINA–MP KRVAVI POTOK

– ŠKOFLJICA–PETRINA (BROD NA KOLPI):
G2–106 ŠKOFLJICA–RIBNICA–KOČEVJE–MP

PETRINA

– KARTELJEVO/MAČKOVEC–NOVO MESTO–METLIKA:
G2–105 KARTELJEVO–NOVO MESTO–MP METLIKA
G2–105 MAČKOVEC–NOVO MESTO

– CELJE–DOBOVEC:
G2–107 CELJE (VZHOD)–ŠENTJUR PRI CELJU–

ŠMARJE PRI JELŠAH–MP DOBOVEC

– SLOVENSKA BISTRICA–ORMOŽ (MOST ČEZ DRAVO):
G1- 2 SL. BISTRICA–HAJDINA–PTUJ–ORMOŽ–MP

SREDIŠČE OB DRAVI IN MP ORMOŽ (MOST)

– SPUHLJA–ZAVRČ:
R1- 228 SPUHLJA–MP ZAVRČ

– HAJDINA–GRUŠKOVJE:
G1- 9 HAJDINA (PTUJ)–MP GRUŠKOVJE

– PESNICA–DOLGA VAS:
G1- 3 PESNICA–LENART–MURSKA SOBOTA–

LENDAVA–MP DOLGA VAS

– PETIŠOVCI–LENDAVA
G2 -109 PETIŠOVCI–LENDAVA

– G. RADGONA–MOST ČEZ MURO
G2 -110 G. RADGONA–MOST ČEZ MURO

– MP VIČ–MARIBOR–HAJDINA
– G1-1 MP VIČ–DRAVOGRAD–MARIBOR (KOROŠKI

MOST)–TEZNO- HAJDINA (PTUJ)
– G1- 4 DRAVOGRAD–SLOVENJ GRADEC–VELENJE–

ARJA VAS

V času prepovedi je dovoljen na cesti G1-3, na relaciji
in v smeri Gornja Radgona–Dolga vas, promet vozil iz
1. točke 1. člena te odredbe, ki nadaljujejo pot na Madžar-
sko, če bodo v Madžarski lahko nadaljevala vožnjo do cilja,
kar dokaže voznik z ustrezno dokumentacijo.

4. člen
Motorna vozila morajo imeti v cestnem prometu v Re-

publiki Sloveniji med 15. novembrom in 15. marcem na-
slednjega leta (pozimi) in od tedaj, ko se ob sneženju sneg
oprijema vozišča ali ob poledici, do takrat, ko pristojna služ-
ba za vzdrževanje cest sporoči, da je cesta normalno pre-
vozna in primerna za promet vozil (zimske razmere), predpi-
sano zimsko opremo.

Na cestah v Republiki Sloveniji, na katerih so zimske
razmere, je prepovedana vožnja za tovorna vozila s priklop-
nimi vozili, za vozila, ki prevažajo nevarne snovi in za izredne
prevoze.

Vozilom iz prejšnjega odstavka se pozimi na mejnih
prehodih ne dovoli vstopa v Republiko Slovenijo, če nimajo
predpisane zimske opreme. V zimskih razmerah se jim vstop
ne dovoli, tudi če imajo zimsko opremo. Izjemoma se v
zimskih razmerah dovoli vstop takim vozilom, ki so registrira-

na v Republiki Sloveniji, če je na območju mejnega prehoda
primerno parkirišče, na katerega se izločijo iz prometa.

5. člen
Za vozila iz 3. točke 1. člena te odredbe je prepovedan

promet na cestah oziroma odsekih cest v Republiki Sloveni-
ji, na katerih piha močan veter. Ob zelo močnem vetru lahko
na teh cestah oziroma cestnih odsekih upravljalec ceste
prepove tudi promet drugih vozil.

Prepoved prometa mora biti označena s predpisano
prometno signalizacijo. Prometna signalizacija, s katero je
prepovedan promet zaradi močnega vetra, je lahko zaradi
pravočasnega izločanja vozil postavljena tudi na krajih, pri-
mernih za izločanje, ki niso v neposredni bližini kraja, kjer
piha močan veter.

O tem, da cesta ali odsek ceste zaradi vetra ni prime-
ren za promet vozil in o prepovedi oziroma preklicu prepove-
di prometa iz prvega odstavka tega člena obvesti pristojna
služba za vzdrževanje cest pristojne organe in javnost.

6. člen
Omejitve prometa iz 2. in 3. člena te odredbe ne velja-

jo za vozila iz 1. točke 1. člena te odredbe, kadar je vožnja
potrebna:

1. zaradi reševanja človeških življenj;
2. zaradi preprečitve ali odprave neposredne nevarno-

sti za ljudi ali njihovo premoženje;
3. zaradi preprečitve ali odprave velike materialne ško-

de ali posledic onesnaženja okolja;
4. zaradi vleke ali odvoza vozila, ki zaradi okvare ne

more nadaljevati vožnje in je ustavljeno na vozišču, ali je
ustavljeno na delu ceste izven vozišča in s tem ovira ali
ogroža promet. Vleko ali odvoz lahko v tem primeru opravi le
za to dejavnost registrirana fizična ali pravna oseba, vendar
le do najbližjega mesta, primernega za izločitev vozila;

5. za reportažna vozila radijskih in televizijskih medijev,
če je to v interesu obveščanja javnosti;

6. za dostavo naftnih derivatov na bencinske servise;
7. za prevoz humanitarne pomoči;
8. za prevoz mednarodnih mirovnih sil;
9. za prevoz poštnih pošiljk v notranjem in mednarod-

nem prometu;
10. za vozila, ki opravljajo cestni prevoz, kombiniran z

železniškim ali ladijskim:
– do železniškega oziroma trajektnega terminala, če

nadaljujejo vožnjo z oprtnim vlakom ali trajektom, in bi sicer
ne prispela pravočasno, kar dokaže voznik z ustrezno doku-
mentacijo;

– od trajektnega ali železniškega terminala do najbližje-
ga mejnega prehoda, če so prispela s trajektom ali oprtnim
vlakom in če bodo v tujini lahko nadaljevala vožnjo do cilja,
kar dokaže voznik z ustrezno dokumentacijo;

11. za vozila, s katerimi se ob spravilu prevažajo hitro
pokvarljivi kmetijski in gozdni sadeži oziroma pridelki;

12. za prevoz žita v skladišča ali sušilnice v času žetve;
13. za prevoz enodnevnih piščancev;
14. za prevoz mleka z zbirnih mest v mlekarno;
15. za nujni odvoz živalskih trupel ali odpadkov žival-

skega izvora, ki ga s pisno odredbo odredi sanitarni inš-
pektor.

Določbe 11., 12. in 14. točke prejšnjega odstavka se
uporabljajo tudi za promet traktorjev.

7. člen
Omejitve prometa iz te odredbe ne veljajo za motorna

vozila slovenske vojske in policije, ter za motorna vozila
vzdrževalca ceste pri opravljanju nujnih vzdrževalnih del in
zimske službe.
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8. člen
Vozniki morajo vozila, za katera velja omejitev na ce-

stah oziroma odsekih cest iz 3. člena te odredbe, pred
začetkom prepovedi prometa parkirati na za to določenih ali
drugih primernih parkiriščih oziroma parkirnih površinah. Z
vožnjo smejo nadaljevati po preteku prepovedi.

9. člen
Vozilom iz 1. točke 1. člena te odredbe, ki so registri-

rana v Republiki Sloveniji, se na mejnih prehodih, preko
katerih vodijo ceste iz 3. člena te odredbe, v času prepovedi
iz 2. člena te odredbe dovoli vstop v Republiko Slovenijo in
vožnjo do najbližje mejne carinarnice oziroma carinskega
terminala, če je na carinarnici ali carinskem terminalu pro-
stor za parkiranje teh vozil ali če je na območju mejnega
prehoda primerno parkirišče, na katerega se v času omeji-
tve ta vozila izločijo iz prometa.

10. člen
Vozilom iz 1. točke 1. člena te odredbe, ki niso registri-

rana v Republiki Sloveniji se na mejnih prehodih, preko
katerih vodijo ceste iz 3. člena te odredbe v času prepovedi
iz 2. člena te odredbe, dovoli vstop v Republiko Slovenijo le,
če je na območju mejnega prehoda primerno parkirišče, na
katerega se v času omejitve ta vozila izločijo iz prometa.

11. člen
V času prepovedi prometa smejo biti vozila iz 1. in

2. točke 1. člena te odredbe v cestnem prometu na cestah
oziroma odsekih cest, navedenih v 3. členu te odredbe le,
če ima prevoznik pisno dovoljenje za prevoz v času prepove-
di prometa.

Dovoljenje iz prejšnjega odstavka izda na podlagi pisne
vloge prevoznika Ministrstvo za notranje zadeve Republike
Slovenije. Vloga mora dospeti na ministrstvo najmanj tri dni
pred začetkom prevoza.

Vloga mora vsebovati ime oziroma naziv prevoznika,
vrsto in registrsko oznako vozila, relacijo, datum in čas pre-
voza, vrsto in količino tovora ter utemeljen razlog za prevoz v
času prepovedi prometa.

Voznik mora imeti dovoljenje iz prvega odstavka tega
člena pri sebi in ga na zahtevo policista dati na vpogled.

Za prevoze iz 6. člena te odredbe dovoljenje iz tega
člena ni potrebno.

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

odredba o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 15/95).

13. člen
Dovoljenja za prevoze v času omejitve prometa, izdana

na podlagi odredbe o omejitvi prometa iz prejšnjega člena,
ostanejo v veljavi do 15. avgusta 1999.

14. člen
Ta odredba začne veljati 1. junija 1999.

Št. 0212-2-221/13-99
Ljubljana, dne 13. maja 1999.

Soglašam!
mag. Anton Bergauer l. r. Borut Šuklje l. r.

Minister Minister
za promet in zveze za notranje zadeve

1884. Odredba o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Brezova reber

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93), 99. člena zakona o
upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95)
ter 6. člena zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do
31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št.
29/95, 44/96 – odl. US), izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega

načrta gozdnogospodarske enote
Brezova reber

1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta

gozdnogospodarske enote Brezova reber, št. 07-07/96 z
dne 24. 2. 1999, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Sloveni-
je, Območna enota Novo mesto, za obdobje od 1. 1. 1995
do 31. 12. 2004.

Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem
delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Brezova reber na ravneh celotne gozdnogospodarske
enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te
odredbe.

2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogo-

spodarske enote Brezova reber je izdelan v treh izvodih za
1716,7 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem
območju Novo mesto, v občinah Žužemberk, Novo mesto in
Dolenjske Toplice, oziroma v katastrskih občinah Brezova
reber, Ajdovec, Gornje Polje, Gorenja Straža in Golobinjek.

3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega na-

črta gozdnogospodarske enote Brezova reber je na vpogled
na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote
Novo mesto, Gubčeva 15, Novo mesto, na sedežu Zavoda
za gozdove Slovenije, Krajevne enote Straža, Ulica talcev
18, Straža, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano Republike Slovenije, Ljubljana, Dunajska 58, kjer
se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejema-
nja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdno-
gospodarske enote Brezova reber.

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

Uradnem listu RS.

Št. 322-01-7/7-97
Ljubljana, dne 26. aprila 1999.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.
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1885. Odredba o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Gorjanci

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93), 99. člena zakona o
upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95)
ter 6. člena zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do
31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št.
29/95, 44/96 – odl. US), izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela

gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Gorjanci

1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta

gozdnogospodarske enote Gorjanci, št. 07-01/95 z dne
24. 2. 1999, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije,
Območna enota Novo mesto, za obdobje od 1. 1. 1995 do
31. 12. 2004.

Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem
delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Gorjanci na ravneh celotne gozdnogospodarske eno-
te, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te
odredbe.

2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogo-

spodarske enote Gorjanci je izdelan v treh izvodih za 5725
hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju
Novo mesto, v občinah Novo mesto in Šentjernej oziroma v
katastrskih občinah Gaberje, Cerovec, Vrhpolje in Gorenja
Orehovica.

3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega na-

črta gozdnogospodarske enote Gorjanci je na vpogled na
sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote No-
vo mesto, Gubčeva 15, Novo mesto, na sedežu Zavoda za
gozdove Slovenije, Krajevne enote Gorjanci, Šmihelska 14,
Novo mesto, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano Republike Slovenije, Ljubljana, Dunajska 58, kjer
se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejema-
nja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdno-
gospodarske enote Gorjanci.

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

Uradnem listu RS.

Št. 322-01-7/9-97
Ljubljana, dne 26. aprila 1999.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

1886. Odredba o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Krka

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93), 99. člena zakona o
upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95)
ter 6. člena zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do
31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št.
29/95, 44/96 – odl. US), izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela

gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Krka

1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta

gozdnogospodarske enote Krka, št. 07-08/95 z dne 1. 3.
1999, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območ-
na enota Novo mesto, za obdobje od 1. 1. 1995 do 31. 12.
2004.

Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem
delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Krka na ravneh celotne gozdnogospodarske enote,
gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te
odredbe.

2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogo-

spodarske enote Krka je izdelan v treh izvodih za 5725
hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju
Novo mesto, v Občini Ivančna Gorica oziroma v katastrskih
občinah Sušica, Dob, Podboršt, Zagradec, Valična vas,
Krka, Podbukovje, Veliko Globoko, Ambrus in Višnje.

3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega na-

črta gozdnogospodarske enote Krka je na vpogled na sede-
žu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Novo
mesto, Gubčeva 15, Novo mesto, na sedežu Zavoda za
gozdove Slovenije, Krajevne enote Žužemberk, Grajski trg
26, Žužemberk, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano Republike Slovenije, Ljubljana, Dunajska 58,
kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom spreje-
manja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozd-
nogospodarske enote Krka.

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

Uradnem listu RS.

Št. 322-01-7/8-97
Ljubljana, dne 26. aprila 1999.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.
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1887. Odredba o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Žužemberk

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93), 99. člena zakona o
upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95)
ter 6. člena zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do
31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št.
29/95, 44/96 – odl. US), izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela

gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Žužemberk

1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta

gozdnogospodarske enote Žužemberk, št. 07-07/96 z dne
10. 3. 1999, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije,
Območna enota Novo mesto, za obdobje od 1. 1. 1996 do
31. 12. 2005.

Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem
delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Žužemberk na ravneh celotne gozdnogospodarske
enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te
odredbe.

2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogo-

spodarske enote Žužemberk je izdelan v treh izvodih za
8304 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem
območju Novo mesto, v Občini Žužemberk oziroma v kata-
strskih občinah Gornji Križ, Reber, Žužemberk, Dvor, Ajdo-
vec, Brezova reber, Šmihel pri Žužemberku, Stavča vas,
Veliko Lipje, Sela pri Hinjah, Hinje in Žvirče.

3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega na-

črta gozdnogospodarske enote Žužemberk je na vpogled
na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote
Novo mesto, Gubčeva 15, Novo mesto, na sedežu Zavoda
za gozdove Slovenije, Krajevne enote Žužemberk, Grajski
trg 26, Žužemberk, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdars-
tvo in prehrano Republike Slovenije, Ljubljana, Dunajska
58, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom
sprejemanja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Žužemberk.

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

Uradnem listu RS.

Št. 322-01-7/10-97
Ljubljana, dne 26. aprila 1999.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

1888. Pravilnik o spremembah pravilnika
o podrobnejših pogojih za organizacijo
nivojskega pouka v 9-letni osnovni šoli

Na podlagi 40. člena zakona o osnovni šoli (Uradni list
RS, št. 12/96 in 33/97) minister za šolstvo in šport izdaja

P R A V I L N I K
o spremembah pravilnika o podrobnejših
pogojih za organizacijo nivojskega pouka

v 9-letni osnovni šoli

1. člen
V 4. členu pravilnika o podrobnejših pogojih za organi-

zacijo nivojskega pouka v 9-letni osnovni šoli (Uradni list RS,
št. 27/99) se črtata drugi in tretji odstavek.

2. člen
5. člen pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
“Šola ob zaključku pouka v 4., 5. in 6. razredu obvesti

učence in njihove starše o tem, pri katerih predmetih se bo
izvajal pouk v učnih skupinah v prihodnjem šolskem letu ter
jih seznani z načinom vključevanja učencev v učne skupine.

Učenec se za učno skupino odloči po posvetovanju s
starši in učiteljem. Odločitev o izbiri učne skupine učenec
sporoči razredniku pred začetkom izvajanja pouka v učnih
skupinah. Učno skupino lahko učenec zamenja kadarkoli
med šolskim letom po posvetu z učiteljem in starši.”

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

nem listu RS.

Št. 603-37/99-1
Ljubljana, dne 7. maja 1999.

dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

za šolstvo in šport

1889. Pravilnik o sofinanciranju asistentov stažistov

Na podlagi 93. člena zakona o visokem šolstvu (Uradni
list RS, št. 67/93) ter prvega in drugega odstavka 99. člena
zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) minister za
šolstvo in šport izdaja

P R A V I L N I K
o sofinanciranju asistentov stažistov

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik ureja sofinanciranje asistentov stažistov.

2. člen
Ministrstvo za šolstvo in šport (v nadaljnjem besedilu:

ministrstvo) za kadrovsko pomladitev oziroma obnovo v viso-
košolskih zavodih in za sodelovanje pri izvajanju javne služ-
be v visokem šolstvu sofinancira asistente stažiste, vpisane v
študijske programe za pridobitev magisterija oziroma dokto-
rata znanosti, na umetniških akademijah pa tudi za pridobi-
tev specializacije.
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3. člen
Sredstva za sofinanciranje usposabljanja in za sodelo-

vanje asistentov stažistov pri izvajanju javne službe v viso-
kem šolstvu se dodelijo na podlagi javnega razpisa.

II. JAVNI RAZPIS

4. člen
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slove-

nije najkasneje do 10. junija za prihodnje študijsko leto.

5. člen
Na javni razpis se lahko prijavijo univerze in samostojni

visokošolski zavodi s sedežem v Republiki Sloveniji, ki izva-
jajo javno službo.

6. člen
Javni razpis mora vsebovati:
1. celotno ime in naslov ministrstva;
2. predmet razpisa;
3. rok in način oddaje prijav (datum, naslov);
4. merila za izbiro;
5. rok, v katerem bo univerza oziroma samostojni viso-

košolski zavod obveščen o izbiri;
6. druge potrebne podatke.

7. člen
Prijava na javni razpis se vloži neposredno pri ministrs-

tvu ali priporočeno po pošti.
Za pravočasno vloženo se šteje prijava, ki je oddana

neposredno ministrstvu ali priporočeno na pošti najkasneje
zadnji dan razpisnega roka, določenega z javnim razpisom.

Nepravočasno prispele prijave se vrnejo univerzam ozi-
roma samostojnim visokošolskim zavodom.

8. člen
Prijava na javni razpis mora vsebovati:
– priimek in ime ter rojstne podatke kandidata za asi-

stenta stažista;
– dokazilo, da je slovenski državljan ali Slovenec brez

slovenskega državljanstva, ki se lahko izobražuje v Republiki
Sloveniji pod enakimi pogoji kot državljan Republike Slove-
nije;

– podatke o njegovi strokovni usposobljenosti in uspe-
šnosti (diplomi, smeri, povprečni oceni vseh izpitov, oceni
diplome; če je povprečna ocena manj kot 8,5, mora pristoj-
ni organ visokošolskega zavoda vlogo dodatno utemeljiti);

– podatke o predvideni pedagoški obveznosti asisten-
ta stažista na sistemiziranem delovnem mestu asistenta;

– podatke o predvidenem vpisu asistenta stažista v
podiplomski študijski program;

– dokazilo o začetem postopku za izvolitev asistenta
stažista v naziv asistenta;

– izjavo pristojne osebe visokošolskega zavoda, da bo
s kandidatom za asistenta stažista sklenil delovno razmerje
za določen čas, in sicer kolikor traja sofinanciranje magistr-
skega oziroma doktorskega študija.

9. člen
Sprejem prijave na javni razpis se potrdi na pisemski

ovojnici.
Če komisija ugotovi, da je treba prijavo na javni razpis

dopolniti, ker ne vsebuje vseh zahtevanih podatkov in doka-
zil, obvesti univerzo oziroma samostojni visokošolski zavod
o pomanjkljivostih in ga pozove, da jih odpravi v 8 dneh.

Če univerza oziroma samostojni visokošolski zavod po-
manjkljivosti v določenem roku ne odpravi, se šteje, da
prijava ni vložena. Predložena dokumentacija se vrne univer-
zi oziroma samostojnemu visokošolskemu zavodu.

10. člen
Postopek za izbiro asistentov stažistov (v nadaljevanju:

izbira) vodi tričlanska komisija, ki jo imenuje minister za
šolstvo in šport (v nadaljevanju: minister).

Sklep o izbiri sprejme minister v roku, določenem z
javnim razpisom.

Univerza oziroma samostojni visokošolski zavod ima v
8 dneh po prejemu sklepa pravico vložiti zahtevo za ponov-
no obravnavo prijave. V svoji zahtevi mora opredeliti razloge,
zaradi katerih jo zahteva. O zahtevi odloči minister. Odloči-
tev je dokončna.

Ministrstvo z izbrano univerzo oziroma samostojnim vi-
sokošolskim zavodom sklene pogodbo o sofinanciranju do
roka, določenega z javnim razpisom, najkasneje pa do
1. decembra.

11. člen
S pogodbo o sofinanciranju se podrobneje uredijo pra-

vice in obveznosti med ministrstvom in univerzo oziroma
samostojnim visokošolskim zavodom.

Ministrstvo pripravi predlog pogodbe najkasneje v
8 dneh od dneva, ko od univerze oziroma samostojnega
visokošolskega zavoda prejme sklepe o izvolitvi kandida-
tov za asistente stažiste v naziv asistenta, pogodbe o
zaposlitvi in pogodbe o izobraževanju.

Univerza oziroma samostojni visokošolski zavod mora
podpisano pogodbo vrniti v 15 dneh po njenem prejemu,
drugače se šteje, da ni bila sklenjena.

III. POGOJI ZA SOFINANCIRANJE

12. člen
Sofinancirajo se lahko univerze in samostojni visoko-

šolski zavodi, če:
– z asistentom stažistom sklenejo delovno razmerje za

določen čas na delovnem mestu asistenta; delovno razmer-
je mora biti sklenjeno za čas sofinanciranja podiplomskega
študija po 14. členu tega pravilnika,

– asistenta stažista s pogodbo o izobraževanju napotijo
na podiplomski študij,

– asistentu stažistu določijo mentorja, ki bo spremljal
njegovo delo in študij,

– asistentu stažistu ne zaračunajo šolnine, če gre za
študij na isti pravni osebi.

IV. SOFINANCIRANJE

13. člen
Sofinancirajo se asistenti stažisti, ki imajo najmanj

3 ure in ne več kot 5 ur vaj tedensko.

14. člen
Študij po programu za pridobitev specializacije ali ma-

gisterija se sofinancira dve leti in pol, študij po programu za
pridobitev doktorata znanosti brez poprejšnjega magisterija
pet let, študij po programu za pridobitev doktorata znanosti
po opravljenem magisteriju pa dve leti in pol.

15. člen
Sofinanciranje se začne od dneva sklenitve delovnega

razmerja asistenta stažista.
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Univerza oziroma samostojni visokošolski zavod je dol-
žan v roku, določenem s pogodbo, ministrstvu sporočiti
vsako spremembo v zvezi z asistentom stažistom (npr. po-
rodniški dopust, bolezenska odsotnost, daljša od 30 dni,
odhod na služenje vojaškega roka, študijski dopust ipd.).
Zaradi spremenjenih okoliščin se lahko sredstva, dogovor-
jena s pogodbo, začasno zmanjšajo ali se izplačevanje pre-
kine. To se uredi v aneksu k pogodbi.

16. člen
Ministrstvo univerzi oziroma samostojnemu visokošol-

skemu zavodu za asistenta stažista mesečno zagotavlja
sredstva za njegovo osnovno plačo v višini izhodiščne plače
z dodatki po kolektivni pogodbi za asistenta s polnim delov-
nim časom, skupaj s prispevki in davki, ter osebne prejem-
ke. Za asistenta stažista se letno zagotavljajo še sredstva za
materialne stroške njegovega znanstvenoraziskovalnega ozi-
roma umetniškega dela v skladu s posebnim sklepom mini-
stra ter del šolnine po predpisu, ki ureja sofinanciranje podi-
plomskega študija, če študira na drugi pravni osebi v Repub-
liki Sloveniji.

Sredstva se smejo uporabljati za namen, za katerega
so bila nakazana. Univerze oziroma samostojni visokošolski
zavodi so dolžni pristojni osebi ministrstva omogočiti vpo-
gled v listine o namenski porabi nakazanih sredstev.

17. člen
Univerze oziroma samostojni visokošolski zavodi so

dolžni ministrstvu letno poročati o študiju in pedagoškem
delu asistenta stažista v roku, določenem v pogodbi. Priložiti
je treba tudi obračun porabe nakazanih sredstev.

Če obračun ni poslan do roka, določenega v pogodbi,
lahko ministrstvo takoj odstopi od pogodbe.

18. člen
Če ministrstvo ugotovi, da sredstva niso bila porabljena

v skladu s pogodbo, so univerze oziroma samostojni visoko-
šolski zavodi dolžni vrniti izplačana sredstva v celoti v skladu
s sklepom ministra.

Če asistent stažist ne konča študija v času sofinancira-
nja iz 14. člena tega pravilnika, so univerze oziroma samo-
stojni visokošolski zavodi dolžni vrniti polovico izplačanih
sredstev v skladu s sklepom ministra.

19. člen
Če asistent stažist konča študij pred iztekom pogodbe

in je takoj razporejen na ustrezno delovno mesto, ministrs-
tvo zanj preneha izplačevati sredstva, dogovorjena s pogod-
bo.

Če asistent stažist konča študij pred iztekom pogodbe
in ga ni mogoče takoj razporediti na ustrezno delovno me-
sto, lahko ministrstvo zanj izplačuje sredstva do izteka po-
godbe.

Če asistent stažist opravi magistrski študij v času sofi-
nanciranja, ministrstvo lahko podaljša pogodbo za sofinan-
ciranje študija po programu za pridobitev doktorata znanosti
v skladu s 14. členom tega pravilnika. Za podaljšanje po-
godbe morata univerza oziroma samostojni visokošolski za-
vod ministrstvu poslati pogodbo o zaposlitvi v tridesetih dneh
po njeni sklenitvi.

V. PREHODNA DOLOČBA

20. člen
Za asistente stažiste, za katere so bile sklenjene po-

godbe pred uveljavitvijo tega pravilnika, se sofinanciranje
izpelje v skladu s sklenjenimi pogodbami.

Pogodbe, sklenjene za krajši čas, kot je določeno v
14. členu tega pravilnika, se z aneksom lahko ustrezno
podaljšajo.

VI. KONČNA DOLOČBA

21. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 403-58/99
Ljubljana, dne 18. maja 1999.

Minister
za šolstvo in šport

dr. Slavko Gaber l. r.

1890. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o usposabljanju
in vključevanju mladih raziskovalcev v
raziskovalne, visokošolske in druge organizacije

Na podlagi 36. člena zakona o raziskovalni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 8/91-I), izdaja minister za znanost in
tehnologijo

P R A V I L N I K
o dopolnitvi pravilnika o usposabljanju

in vključevanju mladih raziskovalcev
v raziskovalne, visokošolske

in druge organizacije

1. člen
V pravilniku o usposabljanju in vključevanju mladih raz-

iskovalcev v raziskovalne, visokošolske in druge organizaci-
je (Uradni list RS, št. 38/94, 53/95 in 1/98) se v 1. točki
4. člena za besedo: “ministrstvo” in pred besedo: “ter” doda
vejica in besedilo: “raziskovalna skupina mednarodne med-
vladne organizacije”.

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

nem listu RS.

Št. 4/99
Ljubljana, dne 14. maja 1999.

Minister
za znanost in tehnologijo
dr. Lojze Marinček l. r.

SODNI SVET

1891. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto
višjega sodnika

Sodni svet Republike Slovenije je na 138. seji dne
22. 4. 1999 sprejel

S K L E P
o imenovanju sodnika na sodniško mesto

višjega sodnika
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Na sodniško mesto višjega sodnika na Višjem sodišču
v Mariboru se z 22. 4. 1999 imenuje Vojko Kušar.

Predsednik
Sodnega sveta

Republike Slovenije
Marko Šorli l. r.

1892. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika
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
svet Republike Slovenije na 138. seji dne 22. 4. 1999
sprejel

S K L E P
o imenovanju sodnika na položaj svetnika

višjega sodišča

Na položaj svetnika višjega sodišča se s 1. 4. 1999
imenuje Janez Vlaj, višji sodnik na Višjem sodišču v Ljubljani.

Predsednik
Sodnega sveta

Republike Slovenije
Marko Šorli l. r.

1893. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika
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
svet Republike Slovenije na 138. seji dne 22. 4. 1999
sprejel

S K L E P
o imenovanju sodnika na položaj svetnika

višjega sodišča

Na položaj svetnika višjega sodišča se s 1. 4. 1999
imenuje Franc Zavašnik, višji sodnik na Višjem sodišču v
Ljubljani.

Predsednik
Sodnega sveta

Republike Slovenije
Marko Šorli l. r.

1894. 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 138. seji dne 22. 4. 1999
sprejel

S K L E P
o imenovanju sodnice na položaj svetnice

okrožnega sodišča

Na položaj svetnice okrožnega sodišča se z 22. 4.
1999 imenuje Darinka Kogoj, okrožna sodnica na Okrož-
nem sodišču v Novi Gorici.

Predsednik
Sodnega sveta

Republike Slovenije
Marko Šorli l. r.

1895. Sklep Sodnega sveta Republike Slovenije o
javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur za
prosto mesto

Na podlagi drugega odstavka 62. člena v zvezi s prvim
odstavkom 66. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št.
19/94) je Sodni svet Republike Slovenije na 138. seji dne
22. 4. 1999 sprejel

S K L E P

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

1. predstojnika Okrajnega sodišča v Gornji Radgoni;
2. namestnika predstojnika Okrajnega sodišča v Gornji

Radgoni;
3. namestnika predstojnika Okrajnega sodišča v Novi

Gorici.
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 RS.

Predsednik
Sodnega sveta

Republike Slovenije
Marko Šorli l. r.

1896. Akt o spremembi akta o določitvi števila
sodniških mest na Vrhovnem sodišču Republike
Slovenije

Na podlagi 38. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94) je Sodni svet Republike Slovenije na 138. seji
dne 22. 4. 1999 sprejel

A K T
o spremembi akta o določitvi števila sodniških
mest na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije

I
V aktu o določitvi števila sodniških mest na Vrhovnem

sodišču Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 27/94) se
število sodniških mest spremeni tako, da ima Vrhovno sodiš-
če Republike Slovenije predsednika in 35 sodnikov.
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OBČINE

II
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Predsednik
Sodnega sveta

Republike Slovenije
Marko Šorli l. r.

LJUBLJANA

1897. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 14. alinee 26. člena statuta Mestne občine
Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97 – ob-
vezna razlaga in 13/98) je Mestni svet mestne občine Ljub-
ljana na 5. seji dne 15. 4. 1999 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

1
S tem sklepom zemljišča s parc. št. 416/2 pot v izmeri

405 m2, parc. št. 416/4 zgradba v izmeri 176 m2 in parc.
št. 416/10 zgradba v izmeri 132 m2 vsa pripisana pri vložni
številki 2955 v k.o. Kašelj, ki so družbena lastnina v splošni
rabi, prenehajo biti javno dobro in se vpišejo v ustrezni
zemljiškoknjižni vložek.

2
Nepremičnine parc. št. 416/2, 416/4 in 416/10 v

k.o. Kašelj postanejo lastnina Mestne občine Ljubljana. Pri-
stojno sodišče po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo
lastninsko pravico Mestne občine Ljubljana na zemljiščih
navedenih v 1. točki tega sklepa.

3
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 721-6/99-2
Ljubljana, dne 15. aprila 1999.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

BELTINCI

1898. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi
krajevnega samoprispevka za območje KS
Lipovci

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list RS, št. 35/86), 46.a člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 54/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98) 3. in 56. člena zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) ter 27. člena
statuta KS Lipovci je Svet KS Lipovci na seji dne 24. 4.
1999 po predhodni odločitvi na zboru občanov KS Lipovci z
dne 24. 4. 1999 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega

samoprispevka za območje KS Lipovci

1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samo-

prispevka v denarju za območje KS Lipovci za obdobje 5 let,
in sicer od 1. 8. 1999 do 31. 7. 2004.

2. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 6. 6. 1999, od 7. do

19. ure v vaškem domu Lipovci.

3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena

za izvajanje naslednjega referendumskega programa:
– sofinanciranje izgradnje kanalizacijskega omrežja,
– vzdrževanje, obnova in izgradnja asfaltnih cestišč in

poljskih poti,
– dopolnitev in vzdrževanje prometne signalizacije,
– obnova in dopolnitev sekundarnega vodovodnega

omrežja (etapno),
– vzdrževanje in obnova ulične razsvetljave,
– sofinanciranje električnega in vodovodnega omrežja

v ZN,
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– vzdrževanje mrliške veže in pokopališča,
– dograditev (etapna) športno-rekreacijskega centra,
– vzdrževanje vaškega doma in drugih objektov ter zem-

ljišč v lasti KS,
– sofinanciranje adaptacije gasilskega doma,
– financiranje funkcionalne dejavnosti, sofinanciranje

društev v KS in prireditev v organizaciji KS,
– drugo, kar je skupnega pomena za naselje Lipovci.

4. člen
Zavezanci za samoprispevek so krajani s stalnim prebi-

vališčem v naselju Lipovci in bodo samoprispevek plačevali
v denarni obliki od naslednjih osnov v znesku:

– 2% mesečno od neto plač zaposlenih, nadomestil iz
delovnega razmerja, nagrad, dopolnilnega in pogodbenega
dela;

– 1,5% mesečno od neto pokojnin, razen od pokojnin
z varstvenim dodatkom;

– 5% od katastrskega dohodka, veljavnega za tekoče
leto;

– 2% od bruto zavarovalne osnove za obračun prispev-
kov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zdravstveno
varstvo obrtnikov oziroma samostojnih podjetnikov s stalnim
prebivališčem oziroma sedežem dejavnosti v KS Lipovci;

– 2% od povprečnega osebnega dohodka v Republiki
Sloveniji za tekoče leto za delavce na začasnem delu v tujini;

– 1% od povprečnega osebnega dohodka v Republiki
Sloveniji za tekoče leto od tujih pokojnin.

5. člen
Na referendumu volivci glasujejo neposredno in tajno z

glasovnico, ki je opremljena s pečatom KS Lipovci in ima
naslednje besedilo:

KRAJEVNA SKUPNOST LIPOVCI
GLASOVNICA

Za glasovanje na referendumu dne 6. junija 1999 o
uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za KS Lipovci,
ki se uporabi za:

– sofinanciranje izgradnje kanalizacijskega omrežja,
– vzdrževanje, obnova in izgradnja asfaltnih cestišč in

poljskih poti,
– dopolnitev in vzdrževanje prometne signalizacije,
– obnova in dopolnitev sekundarnega vodovodnega

omrežja (etapno),
– vzdrževanje in obnova ulične razsvetljave,
– sofinanciranje električnega in vodovodnega omrežja

v ZN,
– vzdrževanje mrliške veže in pokopališča,
– dograditev (etapna) športno-rekreacijskega centra,
– vzdrževanje vaškega doma in drugih objektov ter zem-

ljišč v lasti KS,
– sofinanciranje adaptacije gasilskega doma,
– financiranje funkcionalne dejavnosti, sofinanciranje

društev v KS in prireditev v organizaciji KS,
– drugo, kar je skupnega pomena za naselje Lipovci.
Zavezanci bodo plačevali samoprispevek v znesku, ki

je določen v 4. členu sklepa o razpisu referenduma.
GLASUJEM

“ZA” “PROTI”
Glasuje se tako, da se obkroži beseda “ZA”, če se

glasovalec z uvedbo samoprispevka strinja oziroma besedo
“PROTI”, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.

6. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo krajani, ki so

vpisani v splošni volilni imenik za KS Lipovci.

7. člen
Krajevni samoprispevek je izglasovan, če je za uvedbo

samoprispevka glasovala večina krajanov, ki so v volilnem
imeniku.

8. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na žiro računu

Krajevne skupnosti Lipovci.

9. člen
Za zbiranje sredstev in izvajanje referendumskega pro-

grama je odgovoren Svet krajevne skupnosti Lipovci.

10. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodi Volilna komisija

krajevne skupnosti Lipovci, pri čemer smiselno uporablja
določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.

11. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z

dnem objave. Za dan razpisa se šteje 25. 4. 1999. Od tega
dne začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo
referenduma.

Ta sklep se objavi tudi na krajevno običajen način.

Lipovci, dne 25. aprila 1999.

Predsednik
Sveta KS Lipovci

Janko Bezjak l. r.

BENEDIKT

1899. Odlok o organizaciji in delovnem področju
Občinske uprave občine Benedikt

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), 15. člena statuta Občine Bene-
dikt (Uradni list RS, št. 19/99) in v skladu z uredbo o
skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in si-
stemizacijo delovnih mest v organih državne uprave (Uradni
list RS, št. 24/98, 56/98) je Občinski svet občine Benedikt
na 5. seji dne 31. 3. 1999 na predlog župana sprejel

O D L O K
o organizaciji in delovnem področju Občinske

uprave občine Benedikt

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 Benedikt (v
nadaljevanju: občinska uprava).

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 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 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 Be-

nedikt ustanovi enovit organ: Občinska uprava občine Ben-
edikt, s sedežem v Benediktu 16/a, 2234 Benedikt.

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 institucija-

mi.

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,
– druge naloge, ki sodijo po svoji naravi v to področje.

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,

– 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,
– 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,
– 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 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,
– 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,
– 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,
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– pripravlja in izvaja programe javnih del,
– druge naloge, ki sodijo v področje družbenih dejav-

nosti.

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 (potrjevanje),
– vodi evidenco posegov v prostor in analizira stanje

posegov v prostor,
– nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam

pri urejanju prostora,
– 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,
– 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,

– 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,
– vzdrževanja in urejanja pokopališč,
– vzdrževanja in urejanja vodovodnih priključkov in ka-

nalizacije,
– vzdrževanja in urejanja cesten razsvetljave,
– urejanja javnih tržnic,
– urejanja in vzdrževanja mest za plakatiranje in oglaše-

vanje.

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.

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 srednjo, višjo ali visoko izo-

brazbo.

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.
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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, vendar pa najmanj
enkrat 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 v roku enega meseca po uveljavitvi tega odloka

izda pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi
občine Benedikt, ki je podlaga za razporeditev delavcev na
ustrezna delovna mesta.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 10202-001/99
Benedikt, dne 23. aprila 1999.

Župan
Občine Benedikt

Milan Gumzar l. r.

BOROVNICA

1900. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Borovnica za leto 1998

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) in 29. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93) in statuta Občine Borovnica
(Naš časopis, marec 1995) je Občinski svet občine Borov-
nica na 3. redni seji dne 22. 4. 1999 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine

Borovnica za leto 1998

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Borovni-

ca za leto1998.

2. člen
Skupni prihodki in odhodki po zaključnem računu za

leto 1998 so:
SIT

1. prihodki 239,112.159,68
2. odhodki 234,140.572,29
3. presežek prihodkov  4,971.587,39

3. člen
Presežek prihodkov proračuna v višini 4,971.587,39

SIT se razporedi za prenos v prihodke naslednjega leta.

4. člen
Rezervni sklad Občine Borovnica:

SIT
1. prihodki 744.041,70
2. odhodki  100.000,00
3. stanje sredstev 31. 12. 1998 1,552.014,10
Neporabljena sredstva sklada ostanejo za porabo v

naslednjem letu.

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

listu RS.

Št. 066/3-3/6-31/99
Borovnica, dne 22. aprila 1999.

Župan
Občine Borovnica
Alojz Močnik l. r.

1901. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in
nagradah članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih občinskih organov ter o
povračilih stroškov

Na podlagi 17. člena statuta Občine Borovnica (Naš
časopis, marec 1995) 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 Borovnica na 3. redni seji dne 22. 4. 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 funkcionar-
jih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91,
22/91, 2/91-I, 4/93) in določbe zakona o razmerjih plač v
javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupno-
sti (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.
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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

Borovnica, ki sodi v 6. skupino občin, določen količnik
osnovne plače v višini 5,0. Županu pripada funkcijski doda-
tek v višini 2,5 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 Borovnica.

Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotovijo v prora-
čunu in v posameznem proračunskem letu znašajo največ
21,7 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:
– 1,00 količnika mesečni stalni del plače,
– 0,30 količnika udeležba na redni seji občinskega

sveta,
– 0,20 količnika udeležba na izredni seji občinskega

sveta,
– 0,20 količnika predsedovanje na seji delovnega telesa,
– 0,15 količnika udeležba na seji delovnega telesa,
– 0,75 količnika opravljanje nalog po pooblastilu žu-

pana,
– 0,10 količnika vodenje seje občinskega sveta.
Podžupanu ne pripadajo nobeni drugi dodatki, v prime-

ru ko bi opravljal funkcijo župana zaradi predčasnega prene-
hanja, pa mu pripada tudi dodatek za delovno dobo.

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 lahko znaša največ 15% plače župana. V okviru tega
zneska se članu občinskega sveta določi del plače za posa-
mezni mesec:

– 0,20 količnika mesečni stalni del plače,
– 0,30 količnika za udeležbo na redni seji občinskega

sveta,
– 0,20 količnika udeležba na izredni seji občinskega

sveta,
– 0,20 količnika za predsedovanje na seji delovnega

telesa,
– 0,15 količnika za udeležbo na seji delovnega telesa.
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 do 5. v mesecu za
pretekli mesec na tekoči oziroma žiro račun upravičenca.

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.

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.

Nadomestilo plače za nepoklicno opravljanje funkcije
se izplačuje na podlagi mandatne pogodbe.

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 nadomestila 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 izplača sejnina za udeležbo na seji na
podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezno koledar-
sko leto.
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Sejnina za posamezno sejo znaša 0,15 količnika za
udeležbo na seji delovnega telesa, za vodenje seje delovne-
ga telesa pa 0,20 količnika.

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:
– za vodenje seje odbora  0,40 količnika
– kot sejnina, ki se izplača

za udeležbo na seji 0,30 količnika
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 Borovnica. Stroški prevoza se povr-
nejo 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 tajnik občine ali pod-
župan.

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.

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 sejnina kot za predsednika
odbora.

20. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati sklep o

določitvi sejnin za občinske svetnike, člane komisij in odbo-
rov občinskega sveta.

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

nem listu RS.

Št. 066/3-3/9-34/99
Borovnica, dne 22. aprila 1999.

Župan
Občine Borovnica
Alojz Močnik l. r.

BREŽICE

1902. Program priprave spremembe in dopolnitve za
območje zazidalnega načrta Terme Čatež
(ZN Terme Čatež)

Na podlagi 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93
in 71/93 ter Uradni list RS, št. 44/97 in 40. člena statuta
Občine Brežice (Uradni list RS, št. 38/95) župan Občine
Brežice dne 5. 5. 1999 sprejel
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P R O G R A M  P R I P R A V E  S P R E M E M B E
I N   D O P O L N I T V E

za območje zazidalnega načrta Terme Čatež
(ZN Terme Čatež)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. Predmet in cilj

1. člen
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in

obseg potrebnih strokovnih podlag, ki jih je potrebno opravi-
ti v postopku priprave spremembe zazidalnega načrta ob-
močje v Termah Čatež, subjekti, ki sodelujejo pri izdelavi,
način njegovega sodelovanja, obveznosti, ki jih morajo opra-
viti, roki za posamezne faze izdelave ZN ter sredstva, po-
trebna za njegovo pripravo.

2. Obseg in vsebina prostorsko izvedbenega
načrta (PIN)

2.1. Obseg PIA

2. člen
Sprememba in dopolnitev zazidalnega načrta za ob-

močje Terme Čatež (nadalje: ZN) obsega območje ZN, ki je
predmet odlokov objavljenih v Uradnem listu RS, št. 15/88.
Obravnavanemu območju se doda nova situacija, ki zajema
območje funkcionalnega zemljišča (bungalovov, infrastruk-
turo, parkirišča). Natančna meja se določi v posebnih stro-
kovnih podlagah.

2.2. Vsebina PIA
Spremenjeni in dopolnjeni ZN bo (v obravnavanem ob-

močju) preveril in ovrednotil obstoječ prostor in na novo
vzpostavil smernice za možen prostorski in vsebinski razvoj
tega območja.

Priprava spremembe in dopolnitve ZN za območje Ter-
me Čatež se je pričela na pobudo firme Terme Čatež.

Prostorski razvoj (novogradnje dozidave oziroma nado-
mestne gradnje v okviru povečanih gabaritov in spremembe
namena prostora) se predvidi samo ob pogoju, da bivalni
prostor sosednjih stavb ni oviran in razvrednoten in se pogoji
bivanja ne smejo poslabšati.

Možne so rekonstrukcije in adaptacije ali nadomestne
gradnje v okviru obstoječih gabaritov in obstoječega name-
na objektov. Vodilo je maksimalni izkoristek prostora (zazi-
dljivih površin) z upoštevanjem določenih standardov in pred-
pisov.

ZN mora biti pripravljen tako, da bo njegov tekstualni in
grafični del skladen z določili zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in navo-
dila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini pro-
storskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 4/85) in zako-
na o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96).

II. STROKOVNE PODLAGE

3. člen
Glede na poseben pomen in lego obravnavanega ob-

močja se bodo izdelale naslednje strokovne podlage in štu-
dije:

– posebne strokovne podlage,
– drugo po potrebi.

Vse rešitve morajo biti utemeljene in argumentirane.
Pri izdelavi ZN se mora uporabiti in upoštevati obstoječi

zazidalni načrt območje Terme Čatež (Uradni list SRS, št.
15/88).

Ravno tako se mora pri izvedbi upoštevati Prometna
študija (Omega Consult, Ljubljana 1997) z dopolnitvami.

III. SOGLASODAJALCI

4. člen
V postopku izdelave spremembe ZN se od soglasoda-

jalcev pridobijo pogoji, ki se nanašajo na obravnavano ob-
močje. Soglasodajalci morajo v 30 dneh po prejemu vloge
posredovati svoje pogoje pismeno, sicer se šteje, da pogo-
jev nimajo in zato njihovo sodelovanje in soglasje k osnutku
ni potrebno.

5. člen
Organi in organizacije iz prejšnjega člena so:
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo

pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Krško,
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,
– Ministrsvo za okolje in prostor RS, Uprava za varstvo

narave, izpostava Novo mesto,
– ZVNKD Novo mesto,
– Elektro Celje PE Krško,
– KOP Brežice,
– Telekom Novo mesto,
– Krajevna skupnost Čatež ob Savi,
– drugi soglasodajalci in imetniki koncesij, če se v

postopku ugotovi, da so njihova soglasja potrebna.

6. člen
Na izdelani osnutek spremenjenega UN morajo sogla-

sodajalci v tridesetih dneh po prejemu vloge pisno izdati ali
utemeljeno zavrniti soglasje oziroma mnenje sicer se šteje,
da je soglasje dano.

Pri izdaji soglasja se preverja, kako je izdelovalec ZN
upošteval postavljene pogoje.

Zaradi drugačnih oziroma dodatnih zahtev ni možno
zavrniti izdaje soglasja.

IV. NOSILCI V POSTOPKU PRIPRAVE

a) Kot nosilec strokovnih aktivnosti se določi Zavod za
prostorsko načrtovanje in razvoj občine Brežice oziroma
izbrana registrirana gospodarska družba.

b) Kot koordinator postopka priprave in sprejemanja se
določi župan Občine Brežice oziroma njegov zastopnik.

c) Javni razpis za oddajo del ni obvezen, ker se izdela-
va spremembe ZN ne financira iz občinskega proračuna.

Naloga nosilca izdelave je:
– priprava in potrditev oziroma uskladitev projektne na-

loge z investitorjem,
– izdelava osnutka in predloga projektne naloge na

podlagi investitorjevih potreb,
– izdelava posebnih strokovnih podlag na podlagi pro-

grama priprave in usklajevanje s soglasodajalci,
– izdelava tekstualnega in grafičnega dela ZN v skladu

z zakoni in sprejetim programom priprave ter navodilom
(pridobivanje pogojev, soglasij),

– sodelovanje na organiziranih javnih razpravah in v
vseh postopkih sprejemanja,
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– priprava strokovnega mnenja o izbranih pripombah,
ki bo podlaga za odločanje in sprejemanje na občinskem
svetu (kompletiranje, čistopisi, pripombe).

Izdelano projektno nalogo potrdi župan oziroma stro-
kovne službe občine.

V. TERMINSKI PLAN

7. člen
Izdelava posebnih strokovnih podlag v 30 dneh po

potrditvi projektne naloge.
Osnutek sprememb ZN se dostavi strokovnim službam

občine najpozneje v 60 dneh po pridobitvi pogojev soglaso-
dajalcev.

Župan sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi os-
nutka najpozneje v roku 30 dni po prejemu gradiva.

V času trajanja javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni,
je organizirana javna obravnava.

Občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlo-
gov k osnutku sprememb ZN.

Po sprejetju stališč do pripomb na občinskemu svetu,
se v roku meseca dopolni zazidalni načrt v tistih sestavinah,
na katerega so se nanašale strokovno utemeljene pripombe
in predlogi.

Predlog ZN se posreduje občinskemu svetu v sprejem.

Št. 352-72/99-21
Brežice, dne 5. maja 1999.

Župan
Občine Brežice

Vladislav Deržič l. r.

CANKOVA

1903. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Cankova

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96), 40., 41. in 140. člena zakona o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96), 16. člena statuta Občine Cankova je Občinski
svet občine Cankova na 6. redni seji dne 23. 4. 1999
sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Cankova

1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega

zavoda Osnovna šola Cankova (Uradni list RS, št. 2/97 in
49/98; v nadaljevanju: odlok), se spremeni preambula in
glasi:

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96) prvega odstavka 41. člena zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 12/96 in 13/96) in 16. člena statuta Občine
Cankova (Uradni list RS, št. 23) je Občinski svet občine
Cankova na seji dne 23. 4. 1999 sprejel

2. člen
1. člen se spremeni in glasi:
S tem odlokom Občina Cankova, s sedežem na Can-

kovi (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj) ustanavlja na po-
dročju osnovnega šolstva javni vzgojno-izobraževalni zavod
Osnovna šola Cankova (v nadaljevanju: šola), v čigar sesta-
vo sodijo:

– enota vrtca na Cankovi.
Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet občine

Cankova.
3. člen

Spremeni se besedilo naslova za 6. členom pod točko
4. “Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih potreb”
in glasi “4. Šolski okoliš“.

4. člen
7. člen se spremeni in glasi:
Šola je ustanovljena za opravljanje osnovnošolskega

izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega območja vasi: Can-
kova, Domajinci, Gerlinci, Gornji Črnci, Korovci, Krašči,
Skakovci in Topolovci.

Navedeni šolski okoliš je hkrati tudi vzgojno-varstveni
okoliš.

5. člen
Dopolni se 8. člen in glasi:
M/80.102 – osnovnošolsko splošno izobraževanje,
M/80.422 – drugo izobraževanje, d.n.,
M/80.101 – dejavnost vrtcev,
O/92.610 – obratovanje športnih objektov.
H/55.510 – storitve menz.
Dejavnost šole se šteje kot javna služba, katere izvaja-

nje je v javnem interesu.

6. člen
V zadnjem odstavku 25. člena se za besedo “šole”

vstavita besedi in vejica “omejeno subsidiarno”.

7. člen
Določbe 4. člena tega odloka se prično uporabljati za

vpis učencev za šolsko leto 1999/2000.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 220/99
Cankova, dne 28. aprila 1999.

Župan
Občine Cankova
Viktor Voršič l. r.

ČRENŠOVCI

1904. Odlok o odmeri in plačilu komunalnega
prispevka za pripravo in opremljanje stavbnega
zemljišča na območju Občine Črenšovci

Na podlagi 42., 43. in 44. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) ter na podlagi 86.
člena statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 18/99)
je Občinski svet občine Črenšovci na 5. seji dne 21. 4.
1999 sprejel
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O D L O K
o odmeri in plačilu komunalnega prispevka za

pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na
območju Občine Črenšovci

1. člen
S tem odlokom se določa podrobnejši izračun in plači-

lo stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča s
komunalnimi in drugimi objekti sekundarnega omrežja na
območju Občine Črenšovci.

2. člen
Opremljeno stavbno zemljišče je zemljišče, za katere-

ga so zagotovljeni priključki za naslednjo javno infrastruk-
turo:

– javno vodovodno omrežje,
– javno kanalizacijsko omrežje,
– javno elektroenergetsko omrežje,
– dovoz na javno cesto in
– druga javna infrastruktura, določena s tem odlokom.

3. člen
Komunalni prispevek pomeni plačilo sorazmernega de-

leža stroškov opremljanja stavbnega zemljišča.
Komunalni prispevek se določi glede na višino vseh

stroškov opremljanja stavbnega zemljišča z javno infrastruk-
turo, določeno v 2. členu tega odloka, mogoče priključke
na javno infrastrukturo ter njene zmogljivosti.

4. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investi-

tor, ki namerava:
– zgraditi nov objekt,
– prizidati ali nadzidati obstoječi objekt, ali spremeniti

namembnost obstoječega objekta oziroma rekonstruirati ob-
stoječi objekt, če je za to treba povečati priključke na javno
infrastrukturo oziroma njene zmogljivosti.

Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je tudi
lastnik zgrajenega objekta na neopremljenem ali delno
opremljenem stavbnem zemljišču, če se to zemljišče komu-
nalno opremlja.

5. člen
Investitor iz prvega odstavka 4. člena je dolžan plačati

komunalni prispevek glede na namen gradnje.

6. člen
A) Objekti in naprave individualne komunalne rabe so:
– vodovod,
– fekalna kanalizacija,
– telefonsko omrežje,
– CATV omrežje.
B) Objekti in naprave kolektivne komunalne rabe so:
– cesta
– meteorna kanalizacija
– javna razsvetljava
– električno omrežje
C) Korekcijski faktor glede na namembnost objekta:
K1 = 1,0 za stanovanjske objekte,
K2 = 1,40 za počitniške objekte,
K3 = 1,25 za poslovne objekte
K4 = 0,90 za proizvodne objekte,
K5 = 0,70 za objete družbenih dejavnosti,
K6 = 0,70 za objekte deficitarnih dejavnosti
K7 = 0,50 za garaže in zaprte športne objekte ter

bazene,

K8 = 0,30 za kmetijske gospodarske objekte,
K9 = 0,20 za kmetijske pomožne gospodarske objek-

te ter odprte rekreacijske površine.

7. člen
Cena komunalnih priključkov, ki tvorijo komunalno

opremljenost je določena s sklepom občinskega sveta za
tekoče koledarsko leto.

8. člen
Komunalni prispevek po ceni iz 7. člena tega odloka se

zaračunava za gradnjo v območjih, ki so s prostorskim pla-
nom Občine Črenšovci opredeljena kot zazidalno območje.
Izven tega območja plača vsak investitor komunalne pri-
ključke po dejanskih stroških.

9. člen
Za investicije, ki so v teku je investitor dolžan v celoti

plačati zapadle obveznosti v višini, ki so jo do datuma vloži-
tve njegove vloge za izdajo odločbe o plačilu komunalnega
prispevka poravnali tisti krajani, ki so že pristopili k sofinan-
ciranju investicije, ki je v teku. Nadaljnje odplačevanje ob-
veznosti mora investitor dokazati s predložitvijo ustreznega
dokazila (pogodba o sofinanciranju investicije), potrjenega s
strani krajevne skupnosti.

10. člen
Komunalni prispevek ne zajema stroškov izvedbe pri-

ključkov in priključnih taks ter soglasij za priključitev objek-
tov na komunalne objekte in naprave.

11. člen
Pristojni občinski upravni organ izda na zahtevo investi-

torja in o določbah tega odloka odločbo o odmeri komunal-
nega prispevka.

Zoper odločbo je dopustna pritožba v roku 15 dni od
dneva prejema odločbe pri županu Občine Črenšovci.

Investitor je dolžan plačati komunalni prispevek pred
izdajo gradbenega dovoljenja.

Investitor je dolžan plačati komunalni prispevek za vse
tiste zgrajene objekte in naprave individualne in kolektivne
rabe, na katere je objekt možno priključiti ali pa bo priključi-
tev možna v naslednjih letih.

12. člen
Komunalni prispevek se ne plača za izgradnjo javne

infrastrukture ter gradnjo socialnih in neprofitnih stanovanj.

13. člen
Občinska uprava lahko investitorja, ki je že namensko

vlagal v izgradnjo komunalnih objektov in naprav na območju
predvidene gradnje predlaga za oprostitev plačila komunal-
nega prispevka, in sicer se investitor se oprosti plačila za
neposredna vlaganja v določene objekte in komunalno infra-
strukturo za katere predloži dokazila o plačilu oziroma ustrez-
no potrdilo krajevne skupnosti oziroma občine.

14. člen
Za gradnjo javnih objektov lahko župan ob soglasju

Svetov KS investitorju zmanjša višino komunalnega prispev-
ka ali pa ga v celoti oprosti plačila.

15. člen
Izhodiščna višina komunalnega prispevka in vsa prejš-

nja namenska plačila investitorja v izgradnjo komunalnih ob-
jektov in naprav na območju predvidene gradnje, se valorizi-
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rajo s povprečnim indeksom podražitve za stanovanjsko
gradnjo, ki ga objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, zdru-
ženje za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala.

16. člen
Sredstva zbrana po tem odloku so namenska sredstva

in se vodijo na posebni postavki občinskega proračuna.
Uporabljajo se za vlaganja v komunalno infrastrukturo na
območju tiste KS za katero so bila vplačana.

Plan vlaganj v komunalno infrastrukturo posredujeta
krajevni skupnosti v obravnavo in potrditev Občinskemu sve-
tu občine Črenšovci.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 37/5-99
Črenšovci, dne 21. aprila 1999.

Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l. r.

1905. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka za območje Krajevne
skupnosti Bistrica

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo) in 30. člena
zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS,
št. 19/94) je Svet krajevne skupnosti Bistrica na 9. seji dne
28. 4. 1999 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka za območje Krajevne skupnosti
Bistrica

1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samo-

prispevka na območju vasi Gornja Bistrica, Dolnja Bistrica in
Srednja Bistrica.

2. člen
Referendum bo 6. 6. 1999 od 7. do 19. ure na običaj-

nih glasovalnih mestih v vaseh Gornja Bistrica, Dolnja Bistri-
ca in Srednja Bistrica.

3. člen
S samoprispevkom zbrana sredstva bodo uporabljena

za sofinanciranje naslednjega programa:
a) skupni program KS Bistrica:
– izgradnja kanalizacije in čistilne naprave;
– rekonstrukcija vodovodnega omrežja;
– ureditev komunalne infrastrukture,
b) vaški programi:
Gornja Bistrica: vzdrževanje krajevnih obeležij, preure-

ditev kulturne dvorane, dokončna ureditev avtobusnih po-
staj in kolesarnice, urejanje komunalne infrastrukture,

Dolnja Bistrica: kolesarska steza Dolnja Bistrica-Sred-
nja Bistrica, adaptacija dvorane, ureditev avtobusnega po-
stajališča, urejanje komunalne infrastrukture,

Srednja Bistrica: ureditev avtobusnega postajališča, do-
graditev dvorane, urejanje komunalne infrastrukture.

4. člen
S sredstvi krajevnega samoprispevka v KS Bistrica se

bo predvidoma zbralo 75,000.000 tolarjev. Program nalog
iz 3. člena tega sklepa je ocenjen na 700,000.000 tolarjev.

Potrebno bo zagotoviti še sredstva Občine Črenšovci,
sredstva proračuna Republike Slovenije ter sredstva ob-
čanov.

Prioritetni vrstni red izvajanja referendumskega progra-
ma določi Svet KS Bistrica.

5. člen
Z referendumom se bodo občani izrekli o uvedbi kra-

jevnega samoprispevka za obdobje 5 let, in sicer od 1. 7.
1999 do 30. 6. 2004.

6. člen
Zavezanci plačila samoprispevka bodo delovni ljudje in

občani s stalnim bivališčem v vasi Gornja Bistrica, Dolnja
Bistrica in Srednja Bistrica, in sicer v naslednji višini:

– 2% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila
plače ter nagrad, plačil dopolnilnega dela in plačil po po-
godbah o delu;

– 3% od neto zavarovalne osnove samostojnih podjet-
nikov in zasebnikov;

– 7% od katastrskega dohodka in gozdnih zemljišč;
– 2% od pokojnin, razen tistih, katerih je pokojnina za

polno pokojninsko dobo nižja od zneska najnižje pokojnine;
– 200 DEM letno v tolarski protivrednosti obračunani

po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan 30. 12. tekoče-
ga leta od občanov, ki so na začasnem delu v tujini in imajo
stanovanje na Gornji Bistrici, Dolnji Bistrici ali Srednji Bi-
strici.

7. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih

določa 12. člen zakona o samoprispevku-prečiščeno bese-
dilo (Uradni list SRS, št. 35/85) (socialnovarstvene pomoči,
otroški dodatki, invalidnine, štipendije, regresi za letni do-
pust, jubilejne nagrade in odpravnine).

8. člen
S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbirala na poseb-

nem računu bo upravljal svet krajevne skupnosti, ki je odgo-
voren za zbiranje in namensko uporabo sredstev.

Svet KS je dolžan o zbranih in porabljenih sredstvih
najmanj enkrat letno poročati na zboru krajanov.

9. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,

zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali na-
domestil in pokojnin. Za zaposlene v tujini samoprispevek
obračunava KS Bistrica. Zavezancem katastrskega dohod-
ka obračunava samoprispevek DURS – izpostava Lendava.

Zavezancem se plačani samoprispevek odšteva od os-
nove za dohodnino (Uradni list RS, št. 48/90 in 34/92).

10. člen
Referendum vodi Volilna komisija krajevne skupnosti

Bistrica, pri čemer se smiselno uporabljajo določila zakona
o lokalnih volitvah in določitvi zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi.
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11. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so

vpisani v splošni volilni imenik krajevne skupnosti. Na refe-
rendumu se glasuje neposredno in tajno z glasovnico, na
kateri je naslednje besedilo:

KRAJEVNA SKUPNOST BISTRICA
G L A S O V N I C A

ZA GLASOVANJE NA REFERENDUMU, DNE 6. 6. 1999,
O UVEDBI KRAJEVNEGA SAMOPRISPEVKA ZA DOBO

PET LET, OD 1. 7. 1999 DO 30. 6. 2004 ZA OBMOČJE
VASI GORNJA BISTRICA, DOLNJA BISTRICA IN

SREDNJA BISTRICA

Sredstva samoprispevka bodo namensko porabljena za:
a) skupni program KS Bistrica:
– izgradnja kanalizacije in čistilne naprave;
– rekonstrukcija vodovodnega omrežja;
– ureditev komunalne infrastrukture.
b) vaški programi:
Gornja Bistrica: vzdrževanje krajevnih obeležij, preure-

ditev kulturne dvorane, dokončna ureditev avtobusnih po-
staj in kolesarnice, urejanje komunalne infrastrukture.

Dolnja Bistrica: kolesarska steza Dolnja Bistrica–Sred-
nja Bistrica, adaptacija dvorane, ureditev avtobusnega po-
stajališča, urejanje komunalne infrastrukture.

Srednja Bistrica: ureditev avtobusnega postajališča, do-
graditev dvorane, urejanje komunalne infrastrukture.

Višina samoprispevka bo znašala:
– 2% od neto plač zaposlenih oziroma nadomestila

plače ter nagrad, plačil dopolnilnega dela in plačil po po-
godbah o delu;

– 3% od neto zavarovalne osnove samostojnih podjet-
nikov in zasebnikov;

– 7% od katastrskega dohodka;
– 2% od pokojnin, razen tistih katerih je pokojnina za

polno pokojninsko dobo nižja od zneska najnižje pokojnine;
– 200 DEM letno v tolarski protivrednosti obračunani

po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan 30. 12. tekoče-
ga leta od občanov, ki so na začasnem delu v tujini in imajo
stanovanje v vasi Gornja Bistrica, Dolnja Bistrica ali Srednja
Bistrica.

GLASUJEM

“ZA” “PROTI”
Glasujete tako, da obkrožite besedo “ZA”, če se stri-

njate z uvedbo krajevnega samoprispevka, oziroma besedo
“PROTI”, če se z uvedbo samoprispevka ne strinjate.

12. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotavlja Krajevna

skupnost Bistrica.

13. člen
Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom posebej določeno

se smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku.

14. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu kra-

jevne skupnosti Bistrica, objavi pa se v Uradnem listu Re-
publike Slovenije.

Gornja Bistrica, dne 28. aprila 1999.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Bistrica

Ivan Raj l. r.

GROSUPLJE

1906. Poročilo volilne komisije o izidu glasovanja na
referendumu za uvedbo samoprispevka v KS
Mlačevo, ki je bil izveden dne 18. 4. 1999

Na podlagi 47.b člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97,
10/98 in 74/98 ter odločb US RS), 49., 50. in 56. člena
zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS,
št. 15/94) in sklepa o razpisu referenduma za uvedbo kra-
jevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Mlačevo (Urad-
ni list RS, št. 16/99) daje volilna komisija

P O R O Č I L O
volilne komisije o izidu glasovanja

na referendumu za uvedbo samoprispevka
v KS Mlačevo, ki je bil izveden dne 18. 4. 1999

1
Volilna komisija je na podlagi pregleda glasovalnih spi-

sov, katere sta predložila volilna odbora posameznih glaso-
valnih mest, ugotovila, da je postopek referenduma izveden
v skladu z zakonom in ni bilo nepravilnosti, ki bi lahko
vplivale na izid glasovanja.

2
Ugotovitev izida glasovanja je naslednja:
V volilni imenik je bilo vpisanih 650 volivcev.
Na referendumu je glasovalo 300 volivcev, to je 46,1 %

volivcev.
ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 199 volivcev,

to je 30,6% volivcev.
PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 97 volivcev,

to je 14,9% volivcev.
Število neveljavnih glasovnic: 4.
Število neuporabljenih glasovnic: 346.

3
Volilna komisija ugotavlja, da referendum za uvedbo

samoprispevka v KS Mlačevo ni izglasovan, saj je zanj glaso-
valo 30,6% volivcev.

Glasovanje je potekalo od 7. do 19. ure na voliščih
Mlačevo in Zagradec pri Grosupljem, v prostorih PGD.

Mlačevo, dne 18. aprila 1999.

Predsednik Volilne komisije
KS Mlačevo

Jože Glavič l. r.

IVANČNA GORICA

1907. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za
območje Krajevne skupnosti Krka

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85) ter 3., 34. in 56. člena zakona o
referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94)
ter odločitve krajanov KS Krka na referendumu dne 9. 5.
1999 je Svet KS Krka na seji dne 19. 5. 1999 sprejel
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S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje

Krajevne skupnosti Krka

1. člen
Na podlagi odločitve delovnih ljudi in občanov Krajevne

skupnosti Krka, ki obsega vasi: Gabrovčec, Gradiček, Krka,
Krška vas, Laze nad Krko, Male Lese, Velike Lese, Mali
Korinj, Veliki Korinj, Podbukovje, Ravni dol, Trebnja Gorica
in Znojile pri Krki, na referendumu dne 9. 5. 1999 se uvede
krajevni samoprispevek za obdobje petih let, in sicer od 1.
6. 1999 do 31. 5. 2004.

2. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena

za:
– dokončanje izgradnje mrliške vežice,
– preplastitve, obnove in novogradnje krajevnih in lo-

kalnih cestišč,
– izgradnja in vzdrževanje javne razsvetljave po vaseh,
– ureditev in razširitev pokopališča,
– nadaljevanje priprav za izgradnjo nove šole ter
– za pomoč pri razvoju turizma, samozaposlovanja in

športne dejavnosti.
3. člen

Zavezanci za samoprispevek so delovni ljudje in občani,
ki imajo stalno bivališče na območju KS Krka in so vpisani v
volilni imenik ter občani, ki še nimajo splošne volilne pravice,
so pa v delovnem razmerju in občani, ki imajo na območju KS
Krka stanovanjsko ali počitniško hišo in nimajo stalnega pre-
bivališča na območju KS Krka, in sicer:

1. zaposleni krajani od plač in nadomestil, zmanjšanih
za davke in prispevke iz osebnih dohodkov (od neto plače)
po stopnji 1,5%,

2. upokojenci od pokojnin, ki je osnova za davek od
osebnih prejemkov, zmanjšane za prispevke in davke po
stopnji 1,5%,

3. zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali
poklicno dejavnost in imajo stalno prebivališče na območju
Krajevne skupnosti Krka, od bruto osnove za obračun pri-
spevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstve-
no varstvo in zaposlovanje, po stopnji 1,5%,

4. zavezanci, ki se jim davek odmirja od dopolnilne
dejavnosti (popoldanska obrt) od davčne osnove - dobička,
zmanjšane za odmerjene davke, po stopnji 1,5%,

5. zavezanci, ki dosegajo dohodke s priložnostnim de-
lom na podlagi pogodbe o delu, od davčne osnove, zmanj-
šane za odmerjene davke in prispevke, po stopnji 1,5%,

6. krajani, lastniki zemljišč, ki imajo stalno prebivališče
na območju Krajevne skupnosti Krka, od katastrskega do-
hodka negozdnih in gozdnih površin, po stopnji 1,5%,

7. zavezanci, ki nimajo stalnega bivališča na območju
KS Krka, imajo pa hišo ali drug objekt na območju KS Krka
plačujejo vsako leto 100 DEM, preračunano v SIT po sred-
njem tečaju Banke Slovenije.

4. člen
Samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa

12. člen zakona o samoprispevku.
Plačane zneske samoprispevka se odšteje od osnove

za dohodnino – 9. člen zakona o dohodnini.

5. člen
Samoprispevek bodo obračunavala in odtegovala, hkra-

ti z izplačilom plač ali nadomestil in pokojnin, podjetja, zavo-
di in drugi izplačevalci plač.

Zavezancem, ki s samostojnim delom opravljajo kmetij-
sko, gospodarsko ali poklicno dejavnost, oziroma dosegajo
dohodke iz avtorskih pravic in se obdavčujejo po dejanskem
dohodku, odmerja samoprispevek pristojna izpostava DURS.

6. člen
Sredstva, ki se zbirajo iz naslova samoprispevka, se

nakazujejo na žiro račun Krajevne skupnosti Krka, št. 50130-
042-039-0082079.

7. člen
S samoprispevkom zbrana sredstva so strogo namen-

ska in se bodo uporabljala za namene iz 2. člena tega
sklepa, ter se bodo zbirala na zbirni račun samoprispevka
KS Krka.

Izplačevalci plač in pokojnin so dolžni pri nakazilu od-
tegnjenega samoprispevka navesti podatke za katere zave-
zance je znesek plačan. Če je zavezancev več je izplačeva-
lec dolžan poslati seznam z ustreznimi podatki KS Krka. Od
zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti samoprispevka v
roku, se prisilno izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo
davkov občanov. Izterjavo bo opravila pristojna izpostava
DURS.

8. člen
S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbrala na poseb-

nem računu KS, bo upravljal svet KS, ki je odgovoren za
zbiranje sredstev in izvajanje del.

Svet KS Krka lahko neangažirana denarna sredstva
samoprispevka ustrezno kratkoročno veže pri banki.

Izvajanje krajevnega samoprispevka se spremlja z let-
nim in zaključnim poročilom. Svet KS Krka je dolžan o
zbranih in porabljenih sredstvih najmanj enkrat letno poroča-
ti na zboru krajanov.

9. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS, uporablja pa se od 1. 6. 1999 dalje.

Krka, dne 20. maja 1999.

Predsednik
Sveta KS Krka

Jože Smolič l. r.

1908. Poročilo Krajevne volilne komisije KS Krka o
izidu glasovanja na referendumu o uvedbi
krajevnega samoprispevka za območje KS Krka

P O R O Č I L O
krajevne volilne komisije KS Krka o izidu

glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega
samoprispevka za območje KS Krka,

 dne 9. 5. 1999

1. V volilnem imeniku je bilo vpisanih skupaj 825 volil-
nih upravičencev.

2. Na referendumu je glasovalo skupaj 519 volivcev ali
62,9%.

3. Oddanih je bilo 519 glasovnic ali 100%.
4. Neveljavni glasovnici sta bili 2 ali 0,4%.
5. Veljavnih glasovnic je bilo 517 ali 99,6%.
6. “ZA” uvedbo samoprispevka je glasovalo 432 voliv-

cev ali 52,4%.
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7. ”PROTI” uvedbi samoprispevka je bilo 85 volivcev
ali 10,3%.

Na podlagi izida glasovanja krajevna volilna komisija
ugotavlja, da je bil izglasovan predlog za uvedbo krajevnega
samoprispevka v Krajevni skupnosti Krka, ker se je zanj
izreklo skupaj 432 volivcev ali 52,4% volivcev, ki so bili
vpisani v volilni imenik KS Krka.

Predsednica
Krajevne volilne komisije KS Krka

Tadeja Pušnar l. r.

JESENICE

1909. Spremembe in dopolnitve poslovnika o delu
Občinskega sveta občine Jesenice

V skladu z zakonom o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98), ter na podlagi določb 38. člena statuta Občine
Jesenice, (Uradni list RS, št. 38/95, 37/96, 19/96, 2/99),
je Občinski svet občine Jesenice na 4. redni seji dne 11. 3.
1999 sprejel

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

o delu Občinskega sveta občine Jesenice

1. člen
1. člen poslovnika o delu Občinskega sveta občine

Jesenice (Uradni list RS, št. 52/95, 37/96, 25/97, 32/97),
se dopolni in glasi:

Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela Občinske-
ga sveta občine Jesenice (v nadaljevanju: svet), ter posto-
pek odločanja in razmerja do drugih organov občine.

2. člen
V 6. členu se spremeni prvi odstavek in glasi:
Župan predstavlja svet, ga sklicuje in vodi njegove se-

je, nima pa pravice glasovanja.
Doda se nov drugi odstavek in glasi:
Delovno telo vodi in predstavlja predsednik delovnega

telesa, ki mora biti član sveta.

3. člen
V 7. členu se spremeni četrti odstavek in glasi:
Za uporabo pečata sveta skrbi delavec občinske upra-

ve, zadolžen za svetovanje na področju delovanja sveta, ter
pečat tudi hrani.

4. člen
V celotnem besedilu poslovnika se besedna zveza

“predsednik občinskega sveta“ nadomesti z besedo “žu-
pan“ v ustreznih sklonih.

5. člen
Prvi odstavek 9. člena se spremeni, tako, da glasi:
Do potrditve mandata novega župana vodi prvo sejo

sveta najstarejši član novoizvoljenega občinskega sveta.

6. člen
V celotnem besedilu poslovnika se besedna zveza “taj-

nik občine“ nadomesti z besedno zvezo “direktor občinske
uprave“ v ustreznih sklonih.

7. člen
V 21. členu se črta besedna zveza “predsednik sveta“.

8. člen
V 22. členu se prvi odstavek spremeni, tako, da se

besedna zveza “predsednik sveta“ nadomesti z besedo
“svetnik“.

9. člen
V 23. členu se spremeni drugi odstavek in glasi:
Svetnik, ki se ne more udeležiti seje sveta ali seje

delovnega telesa, katere član je, mora o tem in o razlogih za
odsotnost obvestiti delavca občinske uprave, zadolženega
za svetovanje na področju delovanja sveta oziroma predsed-
nika delovnega telesa, najpozneje do začetka seje. Če svet-
nik ne more podati obvestila do začetka seje, mora opraviti
to takoj, kot je mogoče.

10. člen
V 26. členu se črtajo: sedma, dvanajsta in trinajsta

alinea,
dvajseta alinea se spremeni in glasi:
– podeljuje koncesije v skladu z zakonom.

11. člen
V 27. členu se spremeni prvi odstavek in glasi:
Redne seje sveta sklicuje župan, v skladu z določili

statuta in poslovnika, ter na podlagi programa dela sveta.

12. člen
V 28. členu se prvi stavek v prvem odstavku spremeni

in glasi:
Program dela za posamezno leto pripravi župan po

posvetovanju s podžupanom, predsedniki delovnih teles in
direktorjem občinske uprave.

Tretji odstavek se spremeni in glasi:
Župan uvršča posamezna vprašanja na dnevni red sej

sveta na podlagi programa dela, na podlagi sklepov sveta
oziroma v skladu z zahtevo predlagatelja sklica seje.

13. člen
V 29. členu se v drugem odstavku črta beseda

“županu“.

14. člen
V 30. členu se črta besedna zveza “oziroma predsed-

niku sveta“.

15. člen
V 32. členu se prvi odstavek spremeni in glasi:
Svet ne more odločati o zadevah, glede katerih svetni-

kom ni bilo poslano oziroma izročeno gradivo ali je bilo
izročeno gradivo pomanjkljivo ali nepopolno pripravljeno.

Drugi odstavek se spremeni in glasi:
Svet ne more odločati, če se ugotovi, da na sejo sveta

niso bili vabljeni vsi člani sveta.

16. člen
V celotnem besedilu poslovnika se besedna zveza

“podpredsednik sveta“ nadomesti z besedo “podžupan“ v
ustreznih sklonih.

17. člen
V 36. členu se v tretjem odstavku črta besedna zveza

“na zahtevo župana“.
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18. člen
V 38. členu se drugi odstavek dopolni in glasi:
Pri določanju dnevnega reda svet najprej odloča o

predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega
reda, nato o predlogih, da se dnevni red razširi, ter v zvezi s
predlagano razširitvijo po potrebi skrajšajo roki, določeni s
tem poslovnikom, nato o predlogih za hitri postopek spreje-
manja odlokov in nato o spremembi vrstnega reda.

19. člen
V 46. členu se besedna zveza “predsednik sveta“ na-

domesti z besedo “predsedujoči“.

20. člen
V 53. členu se doda nov drugi odstavek:
Kadar je za sprejem odločitve potrebna dvetretjinska

večina vseh svetnikov, svet veljavno odloča, če sta na seji
navzoči najmanj dve tretjini članov sveta.

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

21. člen
V 59. členu se v prvem odstavku spremeni tretji stavek

in glasi:
Glasovnice so enake velikosti, oblike in barve.

22. člen
V 60. členu se v prvem odstavku črta besedna zveza

“sekretar sveta“, ter se nadomesti z besedilom “delavec
občinske uprave, zadolžen za svetovanje na področju delo-
vanja sveta.

23. člen
V 61. členu se doda odstavek:
Neizpolnjene glasovnice, ter glasovnice, ki niso izpol-

njene v skladu s tem poslovnikom so neveljavne.

24. člen
V 64. členu se v tretjem in četrtem odstavku besedna

zveza “sekretar sveta“ zamenjata z besedilom “delavec ob-
činske uprave, zadolžen za svetovanje na področju delova-
nja sveta“.

25. člen
V 68. členu se v šesti alinei črta beseda “županom“.
V sedmi alinei se črta besedna zveza “obvešča župana“.
Na koncu 68. člena se dodajo nove alinee, ki glasijo:
– predstavlja občinski svet občine,
– odloča o sporih glede pristojnosti med delovnimi te-

lesi občinskega sveta,
– skrbi za sodelovanje z občinskimi sveti drugih občin.

26. člen
69. člen se spremeni in glasi:
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu, nado-

mešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti,
ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za
katere ga župan pooblasti.

27. člen
70. člen se spremeni in glasi:
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.

28. člen
V 71. členu se črtajo vsi štirje odstavki in se nadomesti-

jo z besedilom:
Strokovna in administrativna opravila za potrebe sveta

zagotavlja župan z delavci, zaposlenimi v občinski upravi.
Župan lahko imenuje delavca občinske uprave, zadolžene-
ga za svetovanje na področju delovanja sveta.

29. člen
V 74. členu se črta 2. točka, 3. točka postane 2.

točka.

30. člen
V 75. členu se drugi odstavek spremeni in glasi:
Odbori sveta so:
– odbor za proračun in finance (sedemčlanski)
– odbor za šolstvo, kulturo in šport (sedemčlanski)
– odbor za delo, družino, socialne zadeve in zdravstvo

(sedemčlanski)
– odbor za urejanje prostora in varstvo okolja ter go-

spodarjenje s stavbnimi zemljišči (devetčlanski)
– odbor za gospodarstvo, (devetčlanski)
– odbor za stanovanjske zadeve in komunalno infra-

strukturo ter energetiko (sedemčlanski).
Besedilo tretjega odstavka se spremeni in glasi:
Odbori štejejo največ devet članov, od tega mora biti

več kot polovica članov sveta.
Doda se nov četrti odstavek, ki glasi:
Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni združ-

ljivo s članstvom v nadzornem odboru ali z delom v občinski
upravi, kar ne velja za občinsko volilno komisijo, katere
naloge in sestava so opredeljene s posebnimi predpisi.

31. člen
78. in 79. člen se črtata, tako da se doda nov 78. člen

in glasi:
78. člen

Sestavo in naloge nadzornega odbora ureja statut Ob-
čine Jesenice.

32. člen
83. člen se spremeni in glasi:
Župan pošlje predlog odloka članom sveta najmanj 10

dni pred dnem, določenim za sejo sveta, na kateri bo obrav-
navan predlog odloka.

33. člen
Črtajo se 95., 96., 97., 98. členi.

34. člen
Črta se 103. člen.

35. člen
V 105. členu se prvi odstavek dopolni in glasi:
Na predlog župana občinski svet imenuje in razrešuje

podžupana izmed članov sveta.

36. člen
106. člen se črta.

37. člen
107. člen se črta.

38. člen
V 109. členu se v tretjem odstavku črta besedna zveza

“in tajniku“.
Peti odstavek se črta.
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39. člen
V 112. členu se črta prvi odstavek.

40. člen
V 116. členu se dodajo nov četrti, peti in šesti od-

stavek:
Župan zadrži izvajanje sprejetega sklepa občinskega

sveta, če je bil ta sprejet po nezakonitem postopku.
Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če

meni, da je nezakonita, ali v nasprotju s statutom ali drugim
splošnim aktom občine, ter 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 takšne
odločitve. Če občinski svet ponovno sprejme enako odloči-
tev, lahko župan začne postopek pri upravnem sodišču.

41. člen
V 118. členu se doda nov tretji odstavek in glasi:
Javnost dela je zagotovljena tudi, če je novinarjem omo-

gočeno spremljanje seje neposredno v prostoru, kjer pote-
ka seja sveta oziroma njegovih delovnih teles, ali če jim je
spremljanje seje omogočeno z drugimi tehničnimi pripo-
močki.

42. člen
V 119. členu se črta besedna zveza “predsednik sveta“.

43. člen
Zaporedne številke členov se v celotnem besedilu us-

trezno preštevilčijo.

44. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati

petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 064-1/99
Jesenice, dne 11. marca 1999.

Župan
Občine Jesenice

Boris Bregant, dipl. inž. l. r.

KOČEVJE

1910. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

V skladu s 16. členom statuta Občine Kočevje (Uradni
list RS, 39/95, 48/95, 23/97, 65/98 in 77/98) ter 90. in
98. členom poslovnika o delu občinskega sveta (Uradni list
RS, št. 3/93) je Občinski svet občine Kočevje na 4. redni
seji dne 19. 4. 1999 sprejel

S K L E P
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

I
S tem sklepom se ukine zemljišče v splošni rabi, in

sicer:
– pot s parc. št. 4090/2 v zmeri 244 m2, k.o. Livold,

vpisano v seznam št. 1.

II
Parcela navedena v I. točki tega sklepa postane s tem

sklepom last Občine Kočevje.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 061-11/98-20
Kočevje, dne 20. aprila 1999.

Župan
Občine Kočevje

Janko Veber, dipl. inž. gr. l. r.

1911. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

V skladu s 16. členom statuta Občine Kočevje (Uradni
list RS, 39/95, 48/95, 23/97, 65/98 in 77/98) ter 90. in
98. členom poslovnika o delu občinskega sveta (Uradni list
RS, št. 3/93) je Občinski svet občine Kočevje na 4. redni
seji dne 19. 4. 1999 sprejel

S K L E P
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

I
S tem sklepom se ukineta zemljišči v splošni rabi, in

sicer:
– parc. št. 3218/2 gosp. posl. v izmeri 41 m2; 3218/2

dvorišče v izmeri 6 a 71 m2;
– parc. št. 3218/3 dvorišče v izmeri 2 a 28 m2, k.o.

Črni Potok, obe vpisani v zemljiškoknjižni vložek št. 225.

II
Parceli navedeni v I. točki tega sklepa postaneta s tem

sklepom last Občine Kočevje.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 061-11/98-20
Kočevje, dne 20. aprila 1999.

Župan
Občine Kočevje

Janko Veber, dipl. inž. gr. l. r.

KRIŽEVCI

1912. Odlok o ustanovitvi in pristojnostih vaških
odborov Občine Križevci

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98) in 56. člena statuta Občine Križevci (Urad-
ni list RS, št. 27/99) je Občinski svet občine Križevci na
5. redni seji dne 28. 4. 1999 sprejel
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O D L O K
o ustanovitvi in pristojnostih vaških odborov

Občine Križevci

1. člen
(splošna določba)

Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb obča-
nov na območjih posameznih naselij se v občini ustanovijo
kot posvetovalna telesa vaški odbori.

2. člen
(ustanovitev)

Vaški odbor se ustanovi za področje naslednjih naselij:
Berkovci, Berkovski Prelogi, Boreci, Bučečovci, Dobrava,
Gajševci, Grabe, Iljaševci, Ključarovci, Kokoriči, Križevci pri
Ljutomeru, Logarovci, Lukavci, Stara Nova vas, Vučja vas,
Zasadi. Odbor šteje tri člane iz naselja, za katerega se
ustanovi.

Člane vaških odborov volijo in razrešujejo na zboru
občanov, ki ga skliče župan, prebivalci naselja za katero se
vaški odbor ustanavlja.

Mandat članov vaških odborov se konča istočasno kot
mandat članov občinskega sveta.

3. člen
(pristojnosti)

Člani vaških odborov sodelujejo s člani odborov obči-
ne, preko katerih dajejo predloge, pobude in pripombe:

– sodelujejo pri izvajanju komunalnih akcij na njihovem
območju in pri nadzoru nad opravljenimi deli,

– dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komu-
nalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,

– dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja,
– predlagajo programe javnih del,
– seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potre-

bami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in
varstva okolja,

– imajo pravico vpogleda v uresničevanje referendum-
skih programov,

– nudenje pomoči pri izgradnji komunalnih projektov.
Stališča, mnenja, pobude in predlogi članov vaških

odborov niso pogoj za izvrševanje nalog občine, za katere
so pristojni občinski svet, župan ali občinska uprava in jih ne
zavezujejo.

4. člen
(sklicevanje sej)

Na zborih, občani izvolijo predsednika vaškega odbo-
ra. Odbor dela ter sprejema svoje odločitve na seji, na kateri
je navzoča večina članov, z večino glasov navzočih članov.

Župan ima pravico biti navzoč na seji vaškega odbora,
vendar nima pravice glasovanja.

Predsednik skliče odbor najmanj enkrat na leto oziro-
ma večkrat v primeru, da je to potrebno. Predsednik mora
sklicati odbor, če to zahteva župan ali najmanj polovica
članov odbora.

Za delovanje vaškega odbora se smiselno uporabljajo
določbe poslovnika občinskega sveta.

5. člen
(končni določbi)

Občinski svet lahko s spremembo statuta tudi ukine
vaške odbore, če ugotovi, da odbor ne opravlja svojih nalog,
da ni kandidatov za člane odbora, oziroma, da občani posa-
meznega naselja ne izkažejo interesa.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 031-01/99
Križevci, dne 28. aprila 1999.

Župan
Občine Križevci

Feliks Mavrič l. r.

1913. Sklep o načinu financiranja političnih strank v
občini

Na podlagi 23. in 26. člena zakona o političnih stran-
kah (Uradni list RS, št. 62/94) in 15. člena statuta Občine
Križevci (Uradni list RS, št. 27/99) je Občinski svet občine
Križevci na 5. seji dne 28. 4. 1999 sprejel

S K L E P
o načinu financiranja političnih strank v občini

1. člen
Politične stranke, katerih listam so pripadli mandati za

člane občinskega sveta, pripadajo mesečno sredstva iz pro-
računa Občine Križevci v višini 42 tolarjev za vsak dobljeni
glas na volitvah za občinski svet.

Stranki, katere kandidat je bil izvoljen za župana obči-
ne, pripadajo mesečno sredstva iz proračuna Občine Kri-
ževci v višini 6,30 tolarjev.

2. člen
Strankam se sredstva nakazujejo mesečno iz proraču-

na občine na žiro račun stranke.

3. člen
Zneska iz I. točke tega sklepa se mesečno usklajujeta

z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin po podatkih
Zavoda Republike Slovenije za statistiko.

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

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
1999.

Št. 414-10-1/99
Križevci, dne 28. aprila 1999.

Župan
Občine Križevci

Feliks Mavrič l. r.

1914. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in
nagradah članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih občinskih organov ter o
povračilih stroškov

Na podlagi 15. člena statuta Občine Križevci ter v
skladu s 100.b členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98)
je Občinski svet občine Križevci na 5. redni seji dne 28. 4.
1999 sprejel
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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

Križevci, ki sodi v šesto skupino občin, določen količnik
osnovne plače v višini 5,0. Županu pripada funkcijski doda-
tek v višini 2,5 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 Križevci.

Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotovijo v prora-
čunu in v posameznem proračunskem letu znašajo največ
24 plač za najvišje vrednoteno funkcijo v občini.

II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČE

5. člen
Plača podžupana se oblikuje največ v višini 80% plače

župana v skladu z naslednjimi kriteriji in merili:
Količnik

– za vodenje občinskega sveta 0,375
– za opravljanje nalog iz pristojnosti župana

na podlagi dejansko opravljenih ur – (urna
postavka) 0,030

Podžupanu, ki je v skladu s sklepom občinskega sveta
določen, da bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije
župana opravljal funkcijo župana, pripada, ko opravlja funk-
cijo župana, 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, kar je največ v višini
1,125 količnika. V okviru tega zneska se članu občinskega
sveta določi del plače za posamezni mesec glede na delo,
ki ga je opravil, in sicer za:

Količnik
– za vodenje seje občinskega sveta (po

pooblastilu župana ali zaradi nadomeščanja po
zakonu) 0,152

– za udeležbo na redni seji občinskega
sveta 0,304

– za udeležbo na izredni seji občinskega
sveta 0,180

– za predsedovanje seji delovnega telesa
občinskega sveta 0,152

– za udeležbo na seji delovnega telesa
katerega član je 0,092

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.

Če se član občinskega sveta, predsednik ali član de-
lovnega telesa seje ne udeleži ni upravičen do plačila.

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.

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.
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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 funk-
cionarju se izda odločba o plači ob sklenitvi delovnega raz-
merja. Če se z občinskim funkcionarjem ne more skleniti
delovnega razmerja, se del plače za nepoklicno opravljanje
občinske funkcije izplačuje na podlagi mandatne pogodbe.

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 25% 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 8% 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 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:
– za udeležbo na seji predsednik 25%,
– za udeležbo na seji član 25%.
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 volitev in
referendumov v skladu z zakonom pravico do nagrade.

Sklep o obsegu sredstev za nagrade iz prejšnjega od-
stavka sprejme občinski svet najkasneje v petnajstih dneh
po razpisu 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 Križevci. 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 stroš-

kov, 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 odborov občinskega sveta, ki niso
člani občinskega sveta, se izplačuje za nazaj in sicer od
dneva potrditve mandata oziroma imenovanja.

Pri proračunu 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 in članom drugih komisij in
odborov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan.
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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. 110-06/99
Križevci, dne 28. aprila 1999.

Župan
Občine Križevci

Feliks Mavrič l. r.

KUZMA

1915. Odlok o organizaciji in delovnem področju
občinske uprave Občine Kuzma

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), 15. člena statuta Občine Kuzma
(Uradni list RS, št. 21/99) 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 Kuzma na 5. seji
dne 29. 4. 1999 na predlog župana sprejel

O D L O K
o organizaciji in delovnem področju občinske

uprave Občine Kuzma

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 Kuzma.

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 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 Kuz-

ma ustanovi enovit organ: OBČINSKA UPRAVA OBČINE
KUZMA, s sedežem v Kuzmi 24 (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;
– avtomatsko obdelavo 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 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.
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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 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 nadzoruje izvajanje programov;

– 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,
– vzdrževanja in urejanja pokopališč,
– urejanja javnih tržnic,
– urejanja in vzdrževanja mest za plakatiranje in oglaše-

vanje.

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 redar-

stva.
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.

21. člen
Občinsko upravo neposredno vodi tajnik občine, ki ga

imenuje in razrešuje župan.
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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 višješolsko izobrazbo

pravne, upravne ali ekonomske 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
pooblastili, 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 od-
škodninsko 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
Župan Občine Kuzma v roku enega meseca po uvelja-

vitvi tega odloka izda pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v
občinski upravi Občine Kuzma, ki je podlaga za razporeditev
delavcev na ustrezna delovna mesta.

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

organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine
Kuzma (Uradni list RS, št. 60/95).

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

nem listu RS.

Št. 170/99
Kuzma, dne 15. aprila 1999.

Župan
Občine Kuzma

Jožef Škalič l. r.

1916. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila
Občine Kuzma

Na podlagi 4. člena zakona o javnih glasilih (Uradni list
RS, št. 18/94), 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98) in 15. člena statuta Občine Kuzma (Uradni
list RS, št. 21/99), je Občinski svet občine Kuzma, na 5.
redni seji dne 29. aprila 1999 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila

Občine Kuzma

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ureja izdajanje javnega glasila Obči-

ne Kuzma, katerega ustanovitelj je z dne 29. 4. 1999 Ob-
činski svet občine Kuzma.

2. člen
Izdajatelj glasila “NAŠE NOVINE”je Občina Kuzma, ki z

dnem uveljavitve tega odloka prevzame vse izdajateljske
pravice v skladu z zakonom in s tem odlokom.

3. člen
Naslov uredništva glasila je: “NAŠE NOVINE”, Kuzma

24, 9263 Kuzma.

4. člen
Glasilo izhaja vsake tri mesece, lahko pa izide tudi kot

dvojna ali izredna številka.
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Izhaja v slovenskem jeziku.
Glasilo je brezplačno in ga prejemajo vsa gospodinj-

stva v Občini Kuzma.

II. GLAVNI NAMEN IN CILJI GLASILA

5. člen
Glasilo v skladu s svojo vsebinsko zasnovo in uredni-

ško politiko omogoča in zagotavlja obveščanje javnosti o
dogajanju in življenju v občini ter izražanje mnenj občanov o
vseh zadevah, ki se nanašajo na življenje v občini.

Z objavljanjem resničnih, objektivnih in celovitih infor-
macij z vseh področij družbenega življenja in dela v občini
uresničuje glasilo svoj osnovni namen, naloge in cilje.

III. UREDNIŠKI ODBOR

6. člen
Nadzor nad izvajanjem sprejete uredniške politike izva-

ja Občinski svet občine Kuzma.

7. člen
Člane uredniškega odbora imenuje Občinski svet obči-

ne Kuzma na predlog komisije za mandatna vprašanja, voli-
tve in imenovanja.

Člani uredniškega odbora izmed svojih članov predla-
gajo v imenovanje Občinskemu svetu občine Kuzma odgo-
vornega urednika in pomočnika odgovornega urednika.

8. člen
Odgovorni urednik, pomočnik odgovornega urednika

in člani uredništva so v okviru določene programske zasno-
ve in kodeksa novinarske etike pri svojem delu neodvisni in
samostojni.

9. člen
Mandat odgovornega urednika, pomočnika odgovor-

nega urednika in članov uredništva traja štiri leta.
Osebe iz prvega odstavka tega člena so lahko razreše-

ne pred iztekom mandata, če s svojim delom delujejo proti
vsebinski zasnovi in uredniški politiki glasila.

O razrešitvi odloča organ, pristojen za njihovo imeno-
vanje.

 10. člen
Odgovorni urednik je odgovoren za uresničevanje ured-

niške politike glasila v skladu s programsko zasnovo glasila.
Odgovorni urednik lahko za čas svoje odsotnosti poob-

lasti pomočnika odgovornega urednika za opravljanje nalog
iz svoje pristojnosti.

11. člen
Seje uredništva sklicuje odgovorni urednik na svojo

pobudo ali na pobudo pomočnika odgovornega urednika ali
člana uredništva, obvezno pred izdajo posamezne številke.

Seje uredniškega odbora vodi odgovorni urednik.
Seje uredniškega odbora so javne.

12. člen
Uredniški odbor zagotavlja uresničevanje pravice vseh

občanov, organizacij in društev, da v glasilu ob enakih mož-
nostih objavljajo svoje prispevke, mnenja in stališča.

Uredniški odbor sme zavrniti objavo posameznega pris-
pevka, vendar je dolžan o tem in o razlogih za zavrnitev
obvestiti avtorja.

13. člen
Uredniški odbor o svojem delu in finančnem poslova-

nju glasila vsaj enkrat letno poroča Občinskemu svetu obči-
ne Kuzma.

14. člen
Organizacijsko tehnične in administrativne zadeve se

za glasilo opravljajo v Občinski upravi občine Kuzma.

15. člen
Nadomestilo za delo članov uredniškega odbora se

določi s posebnim aktom, ki ga predlaga komisija za man-
datna vprašanja, volitve in imenovanje, sprejme pa ga Ob-
činski svet občine Kuzma.

IV. VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA TER FINANČNO
POSLOVANJE GLASILA

16. člen
Izdajatelj glasila zagotavlja izdajanje glasila s sredstvi iz

proračuna.
Sredstva za izdajanje glasila se ustvarjajo tudi z drugimi

prihodki, ki jih glasilo ustvari neposredno z objavljanjem
ekonomsko-propagandnih sporočil, oglasov in drugih objav.

17. člen
Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih finanč-

nih sredstev.

18. člen
Iz sredstev za izdajanje glasila so lahko financirani le:
– materialni stroški za delo uredniškega odbora,
– stroški priprave in tiska časopisa,
– stroški dostave časopisa,
– nadomestila za delo članov uredniškega odbora,
– drugi stroški, ki so neposredno povezani s pripravo,

urejanjem in izdajanjem glasila,

19. člen
Finančno poslovanje glasila opravlja finančno računo-

vodska služba občine Kuzma.
Predlagatelj finančne realizacije za glasilo sta odgovor-

ni urednik in pomočnik odgovornega urednika, odredboda-
jalec pa župan občine.

Nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem opravlja
Nadzorni odbor občine Kuzma.

V. OBJAVA ČLANKOV PRED VOLITVAMI

20. člen
Vse stranke in druge osebe, ki kandidirajo na volitvah,

imajo v času volilne kampanje na voljo določen brezplačen
prostor, ki ga glede na število strani glasila ter število strank
določi uredniški odbor.

21. člen
Če stranka oziroma kandidat na volitvah želi objaviti

dodatna besedila, so ta fakturirana po veljavnem ceniku,
uvrščena pa so na straneh plačanih objav in razpisov.
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VI. KONČNE DOLOČBE

22. člen
Na vsakem izvodu glasila morajo biti poleg imena glasi-

la, navedeni še naslednji podatki:
– ime in sedež izdajatelja glasila,
– kraj in datum izdaje,
– ime in sedež tiskarne ter naklada,
– ime in priimek odgovornega urednika, pomočnika

odgovornega urednika ter članov uredništva.

23. člen
Temeljno vsebinsko zasnovo potrdi Občinski svet obči-

ne Kuzma na predlog uredniškega odbora glasila.

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

nem listu RS.

Št. 99/99
Kuzma, dne 15. aprila 1999.

Župan
Občine Kuzma

Jožef Škalič l. r.

LAŠKO

1917. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Laško za leto 1998

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94, 45/98, 56/98) in 23. člena statuta
Občine Laško je Občinski svet občine Laško na seji dne
7. 4. 1999 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Laško

za leto 1998

1. člen
Občinski svet občine Laško sprejema zaključni račun

proračuna Občine Laško za leto 1998.

2. člen
Doseženi prihodki in njihova razporeditev po zaključ-

nem računu za leto 1998 so naslednji:

I. Proračun:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
1. Prihodki 997,782.801,17 SIT
2. Razporeditev prihodkov 894,040.973,41 SIT
Presežek 103,741.827,76 SIT

B) Račun financiranja
1. Prihodki 0,00 SIT
2. Odhodki 79,983.503,95 SIT
Primanjkljaj 79,983.503,95 SIT

C) Skupaj
Presežek prihodkov 23,758.323,81 SIT

I. Rezervni sklad
1. Prihodki  10,211.538,85 SIT
2. Razporeditev prihodkov  10,211.538,85 SIT
Presežek prihodkov  0,00 SIT

3. člen
Razlika med prihodki in odhodki se prenese v leto

1999 namensko za
– sanacijo posledic poplave

11/98 2,122.231,60 SIT
– dejavnost režijskega obrata 17,123.863,18 SIT
– sklepanje zakonskih zvez 74.114,00 SIT
– izvedbo javnih del 335.637,00 SIT
– razvoj turizma 450.000,00 SIT
– sanacijo stropov v šoli Laško 1,565.000,00 SIT
– izgradnjo igrišča v Rečici 1,388.000,00 SIT
– materialne stroške šol 699.478,03 SIT

4. člen
Sestavni tel tega odloka je prikaz prihodkov in odhod-

kov ter bilanca stanja proračuna Občine Laško za leto 1998.

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

nem listu RS.

Št. 403-208/97
Laško, dne 7. aprila 1999.

Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

1918. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih na območju
Občine Laško

Na podlagi 25. in 39. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93 in 44/97) ter na podlagi 23. člena statuta Občine
Laško (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine
Laško na korespondenčni seji dne 30. 4. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o prostorskih ureditvenih pogojih
na območju Občine Laško

1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih na območju

Občine Laško (Uradni list SRS, št. 35/87 in Uradni list RS,
št. 8/90, 35/90, 43/90, 3/98 in 9/98) se v IV. poglavju
POGOJI IN MERILA ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTON-
SKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN NAPRAV na koncu do-
polnjenega 12. člena dodajo nove alinee, in sicer:

– maksimalni tlorisni in višinski gabarit Zdraviliškega
objekta v Zdravilišču Rimske Toplice se določijo po pred-
hodni strokovni preverbi prostorskih možnosti v skladu s
pogoji pristojne spomeniško-varstvene službe.
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2. člen
Dopolni se V. poglavje – POGOJI KOMUNALNEGA

UREJANJA
V 15. členu se na koncu člena doda nova alinea, in

sicer:
– za nadzidavo in dozidavo Zdraviliškega doma se kori-

stijo začasno obstoječi komunalni priključki.
Z izgradnjo – revitalizacijo celotnega območja je ob-

vezno izvesti priključke Zdraviliškega objekta na nov infra-
strukturni sistem.

3. člen
Dopolni se VI. poglavje – DRUGI POGOJI, KI SO PO-

MEMBNI ZA IZVEDBO POSEGOV IN UREDITEV V PRO-
STORU

V 17. členu se na koncu dodajo nove alinee, in sicer:
– sočasno s pripravo za izvedbo gradnje Zdraviliškega

doma mora investitor obvezno pridobiti za celotno območje
revitalizacije podrobnejše prostorske ureditvene pogoje;

– parcialno reševanje s posameznimi ureditvami ni več
možno;

– prometna ureditev za Zdraviliški dom bo začasna v
obstoječem stanju; investitor mora obvezno pridobiti in izve-
sti rešitve celotnega prometnega urejanja območja revitali-
zacije pred pričetkom uporabe objekta;

– zaradi dozidave skladiščnega objekta Izbire v Rim-
skih Toplicah in za funkcionalno zaokrožitev celote je možna
delna prestavitev javne ceste;

– na območju Rimskih Toplic (S2) se dopušča, na
podlagi predhodnih strokovnih preverb, dopolnilna gradnja
za stanovanjsko in poslovno dejavnost tudi v območju zele-
nih površin.

4. člen
V 19. členu se 6. alinea spremeni tako, da se glasi:
– v postopku preveritve prostorskih možnosti za grad-

njo objektov za oskrbno, servisno in proizvodno ter zdraviliš-
ko, turistično in zdravstveno dejavnost morajo investitorji s
predhodno oceno vplivov na okolje dokazati, da z namera-
vano gradnjo ne bodo prekomerno obremenjevali okolja.

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

nem listu RS.

Št. 35001-2/99-03-04
Laško, dne 3. maja 1999.

Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

1919. Odlok o ustanovitvi Agencije za razvoj turizma in
podjetništva občine Laško

Na podlagi 3. člena zakona o pospeševanju turizma
(Uradni list RS, št. 57/98), 2. člena odredbe o opredelitvi s
turizmom neposredno povezanih dejavnosti in njihovi razvr-
stitvi v skupine (Uradni list RS, št. 65/98), 3. člena zakona o
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 55/92, 13/93, 66/93,
45/94 in 8/96) in 23. člena statuta Občine Laško (Uradni
list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Laško na 4. redni
seji dne 7. 4. 1999 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi Agencije za razvoj turizma

in podjetništva občine Laško

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
S tem odlokom se ustanovi javni zavod Agencija za

razvoj turizma in podjetništva občine Laško, z namenom
pospeševanja razvoja turizma in podjetništva na območju
Občine Laško.

2. člen
Javni zavod Agencija za razvoj turizma in podjetništva

občine Laško je pravna oseba.

II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJA

3. člen
Ustanovitelj javnega zavoda je: Občina Laško, Mestna

ulica 2, 3270 Laško.

III. IME IN SEDEŽ JAVNEGA ZAVODA

4. člen
Ime javnega zavoda je: Agencija za razvoj turizma in

podjetništva občine Laško.
Skrajšano ime javnega zavoda je: Agencija za turizem

in podjetništvo (v nadaljevanju: agencija).
Sedež agencije je: Mestna ulica 2, 3270 Laško.
Sestavni del imena je tudi znak ali grafična oblika ime-

na. Oblika znaka ali grafična oblika imena se določi s statu-
tom.

IV. ORGANIZIRANOST AGENCIJE

5. člen
V okviru agencije delujeta naslednji oganizacijski enoti:
Lokalna turistična organizacija Laško (v nadaljevanju:

LTO Laško),
Podjetniškorazvojna koalicija Laško (v nadaljevanju:

PRK Laško).

6. člen
Člani LTO so pravne osebe in podjetniki posamezniki,

katerih dejavnost je neposredno povezana s turizmom, sklad-
no z odredbo o opredelitvi s turizmom neposredno poveza-
nih dejavnosti in njihovi razvrstitvi v skupine (Uradni list RS,
št. 65/98), ter sobodajalci in tisti kmetje, ki opravljajo go-
stinsko dejavnost.

Članstvo zgoraj navedenih podjetij, ki imajo v občini
Laško svoj sedež, poslovno enoto ali drugo obliko registrira-
ne dejavnosti, je obvezno. V LTO so lahko člani tudi turistič-
na in druga društva.

7. člen
Člani PRK Laško so lahko:
– občina,
– Območna obrtna zbornica Laško,
– Območna Gospodarska zbornica – enota Laško,
– Republiški zavod za zaposlovanje – urad za delo

Laško,
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– Kmetijska svetovalna služba Laško,
– zainteresirani samostojni podjetniki in obrtniki ter ma-

la in srednja podjetja.
Medsebojna razmerja, pravice in obveznosti med LRK

in institucijami ali drugimi posamezniki se urejajo s pogodbo.

V. DEJAVNOST AGENCIJE

8. člen
Agencija opravlja naslednje dejavnosti:
DE/22.150 – Drugo založništvo,
DE/22.220 – Drugo tiskarstvo,
I/63.300 – Storitve potovalnih agencij in organizator-

jev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.,
K/72.300 – Obdelava podatkov,
K/72.400 – Dejavnosti, povezane s podatkovnimi ba-

zami,
K/73 – Raziskovanje in razvoj,
K/74.130 – Raziskovanje trga in javnega mnenja,
K/74.140 – Podjetniško in poslovno svetovanje,
K/74.400 – Oglaševanje,
K/74.810 – Fotografska dejavnost,
K/74.841 – Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
K/74.843 – Druge poslovne dejavnosti, d.n.,
L/75.130 – Dejavnost javnih ustanov za pospeševa-

nje, poslovne dejavnosti,
M/80.422 – Drugo izobraževanje, d.n.,
O/91.110 – Dejavnost poslovnih in delodajalskih

združenj,
O/92.320 – Obratovanje objektov za kulturne

prireditve,
O/92.400 – Dejavnost tiskovnih agencij.

9. člen
Agencija opravlja gospodarske dejavnosti določene s

tem odlokom kot neprofitne.
Agencija lahko opravlja posamezne naloge v obliki do-

datnih programov in projektov. Pri tem lahko pridobiva sreds-
tva za izvajanje takih programov in projektov od zainteresira-
nih pravnih in fizičnih oseb.

10. člen
Agencija opravlja naslednje naloge:
– oblikovanje celovite turistične ponudbe Občine

Laško,
– informiranje obiskovalcev v okviru turistično informa-

cijskega centra Laško,
– promocija turistične ponudbe,
– sooblikovanje turistične ponudbe Slovenije in njene

promocije,
– vključevanje aktivnosti turističnih društev s statusom

društva, ki deluje v javnem insteresu,
– spodbujanje razvoja in urejanje objektov turistične

infrastrukture na območju Občine Laško,
– koordiniranje na področju turizma med člani LTO,

društvi in ostalimi podjetji v občini,
– sodelovanje pri organiziranju in izvedbi sejmov ter

turističnih, kulturnih in drugih prireditev,
– povezovanje razpoložljivih kapacitet na področju raz-

voja in raziskav,
– pomoč in svetovanje pri trženju proizvodov in storitev,
– svetovanje in razvoj pogojev za inovativno dejavnost,
– koordiniranje prostorskega planiranja,
– organiziranje in vodenje lokalnih razvojnih koalicij,
– koordiniranje in vodenje investicij.

Agencija opravlja tudi vse druge posle, ki so potrebni
za njegov obstoj in za opravljanje v prejšnjem odstavku nave-
denih nalog.

11. člen
Agencija lahko s pogodbo prenese dejavnost turistično

informacijskega centra na drugo pravno osebo, ki izpolnjuje
pogoje za opravljanje nalog TIC.

VI. ORGANI AGENCIJE

12. člen
Organi agencije so:
1. direktor,
2. svet agencije,
3. programska sveta organizacijskih enot.
Agencija ima lahko tudi druge organe, katerih pristoj-

nosti, sestavo, postopek izvolitev oziroma imenovanja ter
način dela določa statut agencije.

1. Direktor

13. člen
Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje, pred-

stavlja in zastopa agencijo ter odgovarja za zakonitost dela.
Direktor lahko vodi tudi strokovno delo agencije in je

odgovoren za strokovnost dela.

14. člen
Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj na podlagi

javnega razpisa po predhodnem mnenju sveta agencije.
Mandat direktorja traja štiri leta.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati direktor, njegove nalo-

ge, pooblastila in odgovornosti ter način in postopek imeno-
vanja direktorja, se določijo s statutom agencije.

2. Svet agencije

15. člen
Organ upravljanja je svet agencije.
Svet agencije sestavlja sedem članov, in sicer:
– dva predstavnika ustanovitelja,
– predstavnik zaposlenih,
– štirje predstavniki članov agencije.

16. člen
Vse predstavnike imenuje ustanovitelj iz vrst:
– članov občinskega sveta,
– delavcev, ki opravljajo delo s področja dejavnosti

agencije,
– članov agencije.
Mandat sveta traja 4 leta. Člani sveta so lahko po

preteku mandata ponovno imenovani oziroma izvoljeni.

17. člen
Naloge sveta so predvsem:
– sprejem statuta in drugih splošnih aktov agencije,
– sprejem programa dela in razvoja agencije,
– spremljanje izvrševanja programa dela in razvoja

agencije,
– sprejem finančnega načrta in zaključnega računa,
– ustanovitelju predlaga spremembo ali razširitev de-

javnosti,
– daje mnenje k imenovanju direktorja,
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– imenuje člane progamskega sveta na predlog di-
rektorja,

– druge naloge v skladu s statutom in tem odlokom.

3. Programska sveta organizacijskih enot

18. člen
Agencija ima dva programska sveta:
– programski svet organizacijske enote lokalna turistič-

na organizacija in
– programski svet organizacijske enote podjetniško raz-

vojna koalicija.
Programski svet je strokovni organ organizacijske

enote.
Programski svet sestavljajo člani, ki jih imenuje svet

agencije na predlog direktorja, izmed strokovnih delavcev in
zunanjih strokovnjakov s področja dela agencije.

Programski svet ima lahko najmanj tri in največ sedem
članov. Število članov določa svet agecnije na predlog di-
rektorja.

19. člen
Naloge programskega sveta so predvsem:
– obravnavanje vprašanj s področja strokovnega dela

agencije,
– določanje strokovnih podlag za programe dela in

razvoja agencije,
– dajanje mnenj, predlogov, pobud in usmeritev za

reševanje teh vprašanj.
Sestavo, način imenovanja in trajanje mandata članov

ter druge naloge določa statut agencije.

VII. SPLOŠNI AKTI AGENCIJE

20. člen
Agencija ima statut.
S statutom se ureja organizacija agencije, organi, nji-

hove pristojnosti in način odločanja ter druga vprašanja,
pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje agencije,
v skladu z zakonom in tem odlokom.

Agencija ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi
se urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje, v
skladu s statutom.

21. člen
Statut sprejme svet agencije s soglasjem ustanovitelja.
Druge splošne akte sprejme svet agencije, če ni s

statutom in tem odlokom določeno, da jih sprejme direktor.

VIII. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST
ZA OBVEZNOSTI AGENCIJE

22. člen
Sredstva za ustanovitev in začetek dela agencije v višini

8 mio SIT zagotovi ustanovitelj.

23. člen
Sredstva, potrebna za izvajanje dejavnosti, lahko agen-

cija pridobiva:
1. Za lokalno turistično organizacijo iz:

– sredstev članarine,
– sredstev turistične takse,
– proračuna Občine Laško,
– prostovoljnih finančnih prispevkov ustanovitelja

agencije,
– lastnih prihodkov lokalne turistične organizacije,
– sredstev nacionalne turistične organizacije,
– sredstev proračuna RS iz naslova koncesijskih daja-

tev za prirejanje iger na srečo,
– daril in dotacij.
2. Za podjetniško razvojno koalicijo iz:
– proračuna Občine Laško,
– lastnih prihodkov PRK,
– daril in dotacij,
– sredstev iz naslova javnih razpisov pristojnih mini-

strstev,
– sredstev zainteresiranih subjektov, ki so pripravljeni

združevati sredstva, z namenom doseganja in uresničevanja
lastnih interesov pri razvoju svojih podjetij.

24. člen
Poleg sredstev iz prejšnjih odstavkov, pridobiva agen-

cija sredstva za opravljanje dejavnosti iz plačil za storitve, ki
jih opravlja, s prodajo storitev blaga in storitev na trgu in
drugih virov.

25. člen
Agencija je odgovorna za svoje obveznosti z vsemi

sredstvi, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj je odgovoren za obveznosti agencije do

višine sredstev, ki se z vsakoletnim proračunom namenijo
dejavnosti agencije.

Presežek prihodkov nad odhodki agencije uporablja le
za opravljanje in razvoj svojih dejavnosti, v skladu z letnim
programom. O načinu pokrivanja primanjkljaja oziroma za-
gotovitve manjkajočih sredstev odloča svet agencije s so-
glasjem ustanovitelja.

26. člen
Agencija ima za opravljanje dejavnosti, za katero je

ustanovljena, v upravljanju nepremičnine in opremo, ki je v
lasti občine.

IX. PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA
IN AGENCIJE

27. člen
Agencija ima do ustanovitelja naslednje pravice in ob-

veznosti:
– najmanj enkrat letno poroča o poslovnih rezultatih in

uresničevanju sprejetega programa agencije,
– sodeluje pri ukrepih ustanovitelja za razvoj dejavno-

sti, za katere je agencija ustanovljena,
– agencija je dolžna pridobiti soglasje ustanovitevlja za

zaposlovanje v agenciji.
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obvez-

nosti:
– daje soglasje k statutu in njegovim spremembam ter

dopolnitvam,
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– spremlja skladnost porabe sredstev z letnim progra-
mom in finančnim načrtom,

– zagotovi sredstva za njegovo delo v okviru sprejetega
programa,

– zagotavlja agenciji administrativna, finančna in druga
opravila v občinski upravi,

– zagotavlja agenciji prostorske pogoje za njeno delo.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

28. člen
Do imenovanja direktorja agencije v skladu s tem odlo-

kom, opravlja funkcijo vršilca dolžnosti direktorja podžupan
občine, vendar največ eno leto.

29. člen
V.d. direktorja agencije je dolžan v roku 3 mesecev od

svojega imenovanja predložiti v imenovanje člane sveta
agencije.

30. člen
V.d. direktorja agencije predlaga v sprejem statut naj-

kasneje v treh mesecih po imenovanju sveta agencije.

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

nem listu RS.

Št. 33301-8/98-02-04
Laško, dne 7. aprila 1999.

Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

1920. Odlok o varstvu virov pitne vode na območju
Občine Laško

Na podlagi 16. in 19. člena zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), drugega odstavka 60.
člena zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81 in 29/86)
ter na podlagi 23. člena statuta Občine Laško (Uradni list
RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Laško na 4. seji dne
7. 4. 1999 sprejel

O D L O K
o varstvu virov pitne vode na območju

Občine Laško

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Z namenom, da se zavaruje kakovost in higienska ne-

oporečnost pitne vode, so s tem odlokom določeni varstve-
ni pasovi virov pitne vode in ukrepi za zavarovanje voda,
izvirov in zajetij na območju Občine Laško.

Varstveni pasovi in ukrepi za zavarovanje vodnih virov
se določijo zaradi zavarovanja zalog pitne vode in zavarova-
nja pred naključnim ali namernim onesnaževanjem, ki bi

utegnilo škodljivo vplivati na higiensko neoporečnost in ka-
kovost pitne vode.

2. člen
Ob upoštevanju geoloških in hidrogeoloških razmer,

kakovosti in izdatnosti vodnih virov, tehničnega načina rabe,
vrste in položaja zajetij, se določijo naslednji varstveni paso-
vi:

– najožji, I. varstveni pas z najstrožjim režimom zavaro-
vanja,

– ožji, II. varstveni pas s strogim režimom zavarovanja,
– širši, III. varstveni pas s higiensko tehničnim režimom

zavarovanja.

3. člen
Za varstvene pasove velja načelo, da se ukrepi zaostru-

jejo s približevanjem zajetju. Prepovedi, ki veljajo za bolj
oddaljeni pas, veljajo tudi za varstveni pas, ki je bliže zajetju.

Obstoječe (zatečeno) stanje v posameznem varstve-
nem pasu je potrebno posneti, izdelati sanacijske načrte in
izvesti sanacijska dela.

Za vsak poseg v varstveni pas vodnega vira morajo
investitorji pridobiti vodno gospodarsko soglasje oziroma
vodno gospodarsko dovoljenje.

4. člen
Najožji varstveni pas obsega neposredno okolico ob-

jekta za oskrbo s pitno vodo, kjer obstaja možnost direktne-
ga vpliva na količino in kakovost pitne vode.

Meja najožjega varstvenega pasu ob zajetju ima pravilo-
ma obliko pravokotnika, ustrezne dimenzije (dolžine stranic
10 x 5 m), zaščitena z zaščitno ograjo (žičnata, lesena),
razen v primeru, ko terenske razmere to onemogočajo. V
tem primeru se zaščita področja prilagodi terenu.

Meja najožjega pasu mora imeti opozorilno tablo z na-
pisom, da je dovoljen dostop samo zaposlenim in poobla-
ščenim osebam.

5. člen
Ožji varstveni pas s strogim režimom zavarovanja obse-

ga območje, kjer je glede na sestavo zemljin in nagib terena
možno razmeroma hitro onesnaženje vodnega vira. Območ-
je je določeno tudi glede na čas pretakanja podzemne vode
in čistilno sposobnost sedimentov.

6. člen
V širši varstveni pas je zajeto območje, s katerega se

vrši površinsko ali podzemno odtekanje vode proti zajetjem.
Območje je omejeno s površinskimi razvodnicami, litološki-
mi mejami in prelomi, oziroma so to skrajne točke ozemlja, s
katerega je še možen vpliv na kvaliteto vode v zajetjih.

7. člen
Obseg varstvenih pasov vodnih virov je prikazan v gra-

fičnih prilogah strokovnih podlag predlog varovanja pitne
vode v Občini Laško, “GEOKO” Podjetje za geološke raz-
iskave in svetovanje, d.o.o., Ljubljana, št. elaborata
K-II-30d/c-2/35a, in je vrisan v temeljnih topografskih načr-
tih M 1:5000 ter prostorskih katastrskih načrtih M 1:5000,
ki so na vpogled na Občinski upravi občine Laško, Mestna
ulica 2.

Kartografsko gradivo iz strokovnih podlag in seznam
parcelnih številk je sestavni del tega odloka.
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II. VODNI VIRI

8. člen
S tem odlokom se zavarujejo vodni viri, ki napajajo

javne vodovode v Občini Laško, in sicer:

1. Gozdnik huda jama 29. Lurd 1
2. Gozdnik 30. Lurd 2
3. Štenge 31. Ogeče 1
4. Malič Debro 32. Ogeče 2,3
5. Podmevškov graben 1 33. Ogeče 4
6. Podmevškov graben 2 34. Ogeče 5
7. Podmevškov graben 3 35. Ogeče 6,7
8. Marinkov graben 1 36. Borovke 1
9. Marinkov graben 2 37. Borovke 2
10. Marinkov graben 3 38. Borovke 3
11. Babe 1 39. Borovke 4,5,6
12. Babe 2 40. Brstovnica
13. Babe 3 41. Poreber
14. Jožefa 42. Konjice 1-2-3-4
15. Govce 43. Jepihovec-breze
16. Beli studenec 44. Leskovca
17. Jagoče 1 45. Male grahovše
18. Jagoče 2 46. Tevče
19. Tovsto 47. Tevče-lopate
20. Belovo 48. Trate
21. Brezno 49. Voluški vrh
22. Jepihovec 1 50. Voluš-kujart
23. Jepihovec 2-4 51. Jurklošter šola
24. Jepihovec 5-6 52. Polana
25. Jepihovec 7 53. Trije studenci
26. Jepihovec 8 54. Lahov graben
27. Jepihovec 9-10-11 55. Jurklošter lovski dom
28. Jepihovec 3 56. Globočaj

Vodni viri od zap. št. 22 do 28 se nahajajo na območju
Občine Hrastnik, od zap. št. 5 do 10 pa delno na območju
Občine Žalec. Določbe tega odloka se za območje teh
vodnih virov pričnejo uporabljati, ko k odloku podata soglas-
je občinska sveta občin, na katerih območju se nahajajo
vodni viri.

III. VARSTVENI PASOVI
III/1 – Najožji varstveni pas z najstrožjim režimom varovanja

9. člen
Z najožjim varstvenim pasom se varuje bližnja in nepo-

sredna okolica zajetij, ki predstavlja stik s podtalnico in kjer
je možno zelo hitro naključno ali namerno onesnaženje vira
pitne vode.

V najožjem varstvenem pasu (v grafičnih prilogah I.
varstveni pas), je dovoljena le dejavnost, ki je namenjena
oskrbi s pitno vodo.

Občina Laško praviloma mora biti lastnik zemljišča.
V najožjem varstvenem pasu veljajo naslednja določila:
– prepovedan je vsak poseg v prostor, razen za potre-

be vodovoda;
– površina je namenjena izključno objektom, ki služijo

za preskrbo z vodo;
– območje je potrebno ustrezno ograditi tako, da je

vstop možen samo zaposlenim;
– prepovedana je uporaba vseh gnojil in biocidov;
– občina praviloma mora biti lastnik zemljišča, izvajalec

javne službe oskrbe s pitno vodo pa mora biti posestnik
zemljišča ter imeti neoviran dostop do zemljišča;

– prepovedana je sečnja gozda.

III/2 – Ožji varstveni pas s strogim režimom varovanja

10. člen
Ožji varstveni pas s strogim režimom zavarovanja je

namenjen zaščiti območja, kjer je tok vode hiter in lahko
dostopen.

1. V ožjem varstvenem pasu je prepovedano:
Graditi:
– nove stanovanjske in gospodarske objekte, z izjemo

objektov, ki so namenjeni vodovodu;
– javne naprave za čiščenje odplak;
– nova skladišča nafte in tekočih naftnih derivatov ter

drugih nevarnih in škodljivih snovi;
– pokopališča;
– glavne in regionalne ceste;
– ponikovalnice za odpadne vode;
– objekte, ki zmanjšujejo količino vodnega vira;
– odlagališča komunalnih in posebnih odpadkov.
Izvajati:
– nova ureditvena območja in širiti obstoječa,
– eksploatacijo kamna v kamnolomih in peskokopih ter

druga zemeljska dela;
– spremembo namembnosti in dejavnost objektov, če

se s tem povečuje nevarnost za vodni vir;
– sečnjo in spravilo lesa ter obdelovanje zemlje z me-

hanizacijo na tekoča goriva, na način, da obstoji nevarnost
izlitja nafte in naftnih derivatov v tla;

– posek lesa na večji površini, če obstaja možnost
zmanjšanja izdatnosti vodnega vira;

– razstreljevanje v kamnolomih;
– proizvodnjo in drugo dejavnost, katere emisije bi ško-

dljivo vplivale na vodni vir,
– gnojenje površin v nasprotju s veljavnimi predpisi;
– gnojiti z gnojevko in gnojnico;
– rastlinska zaščitna sredstva in gnojila, ki vsebujejo

strupene snovi, ki se v pitni vodi približujejo mejni koncen-
traciji, opredeljeni v predpisih o higienski neoporečnosti
pitne vode.

2. V ožjem varstvenem pasu je obvezno:
– graditi nepropustno javno kanalizacijsko omrežje in

priključiti nanj vse objekte, nepropustnost je potrebno doka-
zati z atestom;

– izpuščati fekalne tehnološke odpadne vode v javno
kanalizacijsko omrežje,

– opremiti ceste z ustrezno signalizacijo in opozorilnimi
tablami (vodovarstveno območje);

– graditi lovilne sklede za obstoječa skladišča za ne-
varne snovi, kamor je moč ujeti tudi rabljeno požarno vodo;

– sanirati obstoječa skladišča nafte, naftnih derivatov
ter nevarnih in škodljivih snovi, ki niso zgrajena v skladu s
predpisi o gradnji le-teh;

– sanirati nevarne odseke cest (odvodnjavanje površin-
ske vode s cestišča izven varstvenega pasu);

– preurediti greznice in gnojišča tako, da ni nevarnosti
pronicanja v podzemno vodo, oziroma prelivanja na površino.

3. V ožjem varstvenem pasu je dovoljeno pod določe-
nimi pogoji, predvsem urejenim odvajanjem odplak graditi:

– stanovanjske hiše v vrzelih obstoječih zazidalnih po-
vršin;

– nadomestne stanovanjske hiše za objekte iz tega
varstvenega pasu;

– adaptirati ali nadzidati stanovanjske in gospodarske
objekte, če s tem izboljšujejo obstoječe higijenske razmere;

– objekte za potrebe obstoječih individualnih kmečkih
gospodarstev;

– skladišča za kurilno olje do 5 m3, ki morajo biti teh-
nično pregledana vsake 4 leta.
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11. člen
Ožji varstveni pasovi se označijo z opozorilnimi tablami.

Table so postavljene na meji posameznega pasu ob cestah
in poteh.

Table so pravokotne oblike, modre barve in z belim
napisom naslednje vsebine: ožji varstveni pas vodnega vira.

III/3 – Širši varstveni pas s higiensko-tehničnim režimom
varovanja

12. člen
Širši varstveni pas s higiensko-tehničnim režimom va-

rovanja je namenjen zaščiti toka pitne vode proti izvirom in je
označen z opozorilnimi znaki.

1. V širšem varstvenem pasu je prepovedano:
– odpiranje in izkoriščanje gramoznic in kamnolomov;
– skladiščenje podtalnici nevarnih snovi;
– uporaba gnojevke in gnojnice;
– graditi nove proizvodne, obrtne in servisne objekte,

ki predstavljajo nevarnost za vir pitne vode;
– graditi nova pokopališča;
– odlaganje odpadkov;
– gradnja ponikovalnic ter odprtih neurejenih gnojišč;
– sprememba namembnosti in dejavnosti objektov, če

se s tem povečuje nevarnost za vodni vir;
– spreminjanje namembnosti gozdnih površin, sečnja

in spravilo lesa v večjem obsegu brez vednosti izvajalca
javne službe oskrbe s pitno vodo;

– množična vzreja živali;
– uporabljati rastlinska zaščitna sredstva in gnojila, ki

vsebujejo strupene snovi, ki ogrožajo vodni vir in so oprede-
ljene v predpisih o higienski oporečnosti pitne vode.

2. V omejenem obsegu je v širšem varstvenem pasu
dovoljeno graditi:

– stanovanjske hiše v vrzelih obstoječih strnjenih nase-
lij, ne da bi se bistveno povečalo število prebivalcev in če je
urejeno ustrezno odvajanje odplak;

– adaptirati objekte brez spremembe namembnosti,
oziroma če se s tem higienske razmere izboljšujejo;

– ceste pod določenimi pogoji.
3. V širšem varstvenem pasu je obvezno:
– sanirati obstoječa gnojišča;
– sanirati obstoječa skladišča nafte, naftnih derivatov

in nevarnih škodljivih snovi;
– izvedba vodotesnega kanalizacijskega omrežja in pri-

ključkov;
– graditi greznice za objekte, kjer ni mogoče odvajati

odpadne vode v glavno kanalizacijo, skladno z veljavnimi
predpisi;

– vodnogospodarske in druge posege v vodotoke izva-
jati tako, da ne bo ogrožen vodni vir,

– omejiti hitrost vozil, ki prevažajo nafto, naftne deriva-
te, nevarne in škodljive snovi, po cestah.

IV. NADZORSTVO IN KAZENSKE DOLOČBE

13. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne

inšpekcijske službe, občinska nadzorna služba in izvajalec
javne službe oskrbe s pitno vodo.

14. člen
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 SIT se kaznuje za

prekršek gospodarska družba, druga pravna oseba ali posa-
meznik, ki krši določila 9., 10., 11. in 12. člena tega od-
loka.

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba gospodarske družbe ali druge
pravne osebe, ki krši določila iz prvega odstavka tega člena.

15. člen
Kdor povzroči vodnemu viru škodo namenoma ali z

opustitvijo varstvenih ukrepov, je odškodninsko odgovoren
in nosi vse stroške morebitne škode, sanacije in odprave
posledic.

Lastnik vodovoda je dolžan ugotoviti povzročitelja ško-
de in zagotoviti njegovo odškodninsko odgovornost.

16. člen
Od določb tega odloka so izjemoma možna odstopa-

nja, ki morajo biti strokovno utemeljena in katerih realizacija
je možna pod posebnimi pogoji. Strokovno mnenje in ute-
meljitev za možna odstopanja izdela na zahtevo upravnega
organa pooblaščena strokovna inštitucija.

Za posege v varstvenih pasovih, ki niso izrecno prepo-
vedani, si je pred izdajo ustreznih dovoljenj potrebno na
zahtevo upravnega organa pridobiti oceno vplivov na vodni
vir in pogoje ustrezne strokovne inštitucije.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

17. člen
Posnetek zatečenega stanja in sanacijske programe iz

tega odloka po določilu 3. člena tega odloka je dolžan
naročiti izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo v skladu s
sprejetim programom in sicer v roku enega leta od dneva
uveljavitve tega odloka.

Lastniki oziroma upravljalci objektov in zemljišč ter izva-
jalci gospodarskih in drugih dejavnosti morajo prilagoditi
razmere zahtevam tega odloka v roku dveh let v najožjem
varstvenem pasu (varstveni pas I), v roku treh let v ožjem
varstvenem pasu (varstveni pas II) in v roku petih let v širšem
varstvenem pasu (varstveni pas III) od dneva uveljavitve tega
odloka.

18. člen
Izjemoma lahko na predlog izvajalca javne službe oskr-

be s pitno vodo lastnik vodovoda zagotovi sredstva za stroš-
ke oziroma del stroškov sanacije zatečenega stanja v skladu
s sanacijskim programom v primerih, ko lastniki oziroma
upravljalci objektov in zemljišč v varstvenih pasovih uteme-
ljeno na morejo zagotoviti prilagoditev razmer zahtevam tega
odloka.

19. člen
Če bo z ukrepi iz 9., 10., 11. in 12. člena tega odloka

povzročena škoda oziroma omejitev izkoriščanja kmetijske-
ga zemljišča nad predpisanimi in veljavnimi zaščitnimi ukre-
pi, ima prizadeti lastnik ali posestnik zemljišča pravico do
odškodnine po splošnih predpisih o odškodnini.

20. člen
Izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo mora v na-

jožjem varstvenem pasu v roku dveh let po sprejetju tega
odloka urediti zemljiškoknjižno stanje, postaviti ograjo, oz-
nake, opozorila in prepovedi v skladu z določili tega odloka.

21. člen
Sanacijska dela v posameznih varstvenih pasovih mo-

rajo biti obdelana v sanacijskih programih varovanja. Pro-
gram mora posamezne ukrepe tudi terminsko opredeliti ter
mora biti izdelan v roku dveh let po uveljavitvi tega odloka.
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22. člen
Sanacijska dela v ožjem varstvenem pasu morajo biti

izvedena v dveh letih, v ostalih varstvenih pasovih pa sklad-
no z etapami, določenimi v sanacijskih programih.

23. člen
Izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo je dolžan

spremljati spremembe strokovne metodologije določevanja
varstvenih pasov in ukrepov ter zakonodaje s področja varo-
vanja vodnih virov in predlagati lastniku vodovodov ustrezne
spremembe tega odloka.

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

zaščiti vodnih virov Kal–Laško (Uradni list SRS, št. 25/85).

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

nem listu RS.

Št. 012-7/96-6/2
Laško, dne 7. aprila 1999.

Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

LENART

1921. Program priprave noveliranih prostorskih
ureditvenih pogojev v Občini Lenart

Na podlagi 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št.
26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 21. člena
statuta Občine Lenart, (Uradni list RS, št. 33/95 in 75/96)
je Občinski svet Občine Lenart na seji dne 6. aprila 1999
sprejel

P R O G R A M    P R I P R A V E
noveliranih prostorskih ureditvenih pogojev v

Občini Lenart

1. Uvod
Občina Lenart je v letu 1989 za območja izven uredi-

tvenih območij naselij in izven območij melioracij, ki se
izvajajo z ureditvenim načrtom, sprejela odlok o prostorskih
ureditvenih pogojih v občini (Uradni list SRS, št. 37/89), (v
nadaljevanju: PUP). V njih je poleg območja, za katerega
veljajo, določila še:

– funkcijo območja
– splošne pogoje za posege v prostor
– merila in pogoje za graditev objektov
– merila in pogoje za komunalno urejanje
– merila in pogoje za priključevanje in uporabo omrežij

in naprav
– merila in pogoje za ohranjanje in varovanje naravne

in kulturne dediščine in drugih dobrin splošnega pomena
– merila in pogoje za delovanje SLO in DS.
V letu 1993 je odlok s sprejetjem odloka o spremembi

in dopolnitvi odloka o PUP v Občini Lenart (Uradni list RS,
št. 24/93) dopolnila z določitvijo pogojev, pod katerimi je
možna oziroma dopustna sprememba ali dopolnitev namem-
bnosti objektov.

S spremembami in dopolnitvami odloka v letu 1996
(odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP v Občini
Lenart, Uradni list RS, št. 57/96) je bilo razširjeno območje,
na katerem so dopustni posegi v prostor tako, da so posegi
možni še izven “pozidanih površin” na kmetijskih zemljiščih,
določeni pa so bili tudi pogoji, katere (kakšne) vrste pose-
gov so dopustne, katere vrste objektov je dopustno graditi in
kateri pogoji morajo biti predhodno izpolnjeni.

Obe spremembi in dopolnitvi sta bili izvedeni le v odlo-
ku, ne pa tudi v grafični obliki (ohranili sta grafični del iz leta
1989).

Centralna naselja v občini (sedaj štiri občine) se urejajo
z začasnimi prostorskimi ureditvenimi pogoji. Ustrezni od-
lok, ki velja za naselja Benedikt, Cerkvenjak, Sv. Trojica,
Jurovski dol, Lokavec, Voličina in Sv. Ana, je objavljen v
Uradni listu SRS, št. 2/89 in določa:

– meje območja
– funkcijo območja
– splošne pogoje za posege v prostor
– pogoje za graditev objektov
– pogoje za komunalno urejanje
– pogoje za ohranjanje in varovanje naravne in kulturne

dediščine
– pogoje za varovanje in izboljšanje okolja.
S spremembami in dopolnitvami odloka (Uradni list RS,

št. 24/93) so opredeljeni pogoji, pod katerimi je možna
oziroma dopustna sprememba ali dopolnitev namembnosti
objektov v centralnih naseljih, hkrati pa je določeno tudi, da
glede drugih pogojev za graditev objektov veljajo določila
odloka o PUP v Občini Lenart. Spremembe in dopolnitve ne
vključujejo prilagoditev grafičnega dela.

Zapisati je potrebno še, da je bil za naselje Zavrh v letu
1995 sprejet odlok o PUP za naselje Zavrh (Uradni list RS,
št. 54/95), ki določa merila in pogoje za urejanje in posege
v prostor specifično za naselje.

2. Razlogi za pripravo noveliranih prostorskih ure-
ditvenih pogojev (PUP)

a) Uskladitev s prostorskimi sestavinami veljavnih plan-
skih aktov občine

Oba odloka – začasni PUP za centralna naselja in PUP
za območje izven ureditvenih območij naselij in izven obmo-
čij melioracij, ki se izvajajo s PIN, ki izhajata iz leta 1989,
imata za podlago prostorske sestavine dolgoročnega in sred-
njeročnega plana Občine Lenart, ki so bile takrat veljavne,
t.j. planske akte iz leta 1988.

To pomeni, da grafični del, ki je sestavni del obeh
odlokov, ni več skladen s plansko določenimi mejami zazi-
dljivih površin oziroma območij, na katerih so možne posa-
mezne vrste posegov v prostor.

Z novelo prostorskih ureditvenih pogojev oziroma no-
veliranega odloka o prostorskih ureditvenih pogojih zunaj
mesta Lenart in centralnih naselij se bodo določbe, zlasti pa
grafične priloge, uskladile s spremenjenim in dopolnjenim
dolgoročnim in srednjeročnim planom občine, kot so zajete
v sedanjem veljavnem odloku o sprejemu prostorskega pla-
na v letu 1998.

b) Uskladitev z zakonodajo, ki vpliva na urejanje in
izvajanje posegov v prostor

Poleg v predhodni točki navedenega razloga so med
razlogi, ki narekujejo potrebo po spremembah in dopolni-
tvah PUP, tudi spremembe zakonodaje, zlasti:

– zakon o kmetijskih zemljiščih iz leta 1996, ki je bistve-
no spremenil pogoje za poseganje na kmetijska zemljišča

– spremembe in dopolnitve zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor iz leta 1997, ki je razširil obseg
posegov, ki jih je mogoče izvajati na podlagi PUP.
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c) Vsebinska preveritev nekaterih določil PUP
Ob formalnih razlogih, ki zahtevajo prilagoditve in uskla-

ditve PUP, je v postopku priprave sprememb in dopolnitev
akta smiselno preveriti tudi nekatera vsebinska določila PUP,
za katera praksa in izkušnje kažejo, da se pri uporabi pojav-
ljajo nejasnosti ter dvomi o njihovi smiselnosti oziroma ustrez-
nosti (npr. določila o velikosti gradbene parcele, merila za
opredeljevanje funkcionalnih zemljišč idr.).

Najmanj zaradi vsega zapisanega je nujno potrebno
odlok o PUP uskladiti s prostorskimi sestavinami planskih
aktov Občine Lenart, jih prilagoditi najnovejši zakonodaji in v
nekaterih točkah vključiti bolj jasne in decidirane opredeli-
tve. Hkrati bo potrebno uskladiti tudi odlok o začasnih PUP
za centralna naselja.

Glede na to, da so mnoga merila in pogoji v odloku o
PUP v Občini Lenart in odloku o začasnih PUP za centralna
naselja enotna (odlok o začasnih PUP se celo sklicuje na
odlok o PUP v Občini Lenart) in da se je občina, za katero
veljajo PUP, konec leta 1998 razdelila na več občin, je iz
vsebinskih vidikov in v izogib formalnim zapletom smiselno
pripraviti en novi PUP za območje preoblikovane Občine
Lenart.

Podlaga za tak akt so obstoječa gradiva, upoštevajo pa
se potrebne spremembe in dopolnitve.

Naselje Zavrh v gornji akt ne bo vključeno; zanj ostaja v
veljavi PUP iz leta 1995, posegi v prostor pa se izvajajo na
njegovi podlagi.

Hkrati bodo morale tudi tri nove občine začeti posto-
pek za pripravo in sprejem lastnih odlokov o PUP.

3. Osnove za pripravo PUP
3.1. Naročnik in izdelovalec PUP
Naročnik PUP je Občina Lenart, Trd osvoboditve 7,

Lenart v Slovenskih goricah.
Izdelovalec PUP bo izbran kot najugodnejši na osnovi

izdelane ponudbe v zbiranju ponudb za izbor izvajalca za
izdelavo PUP, ki ga bo pripravila in izvedla občina.

3.2. Zakonske podlage in obseg priprave PUP
Pri izdelavi PUP bodo upoštevani naslednji predpisi:
– zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor

(Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list
RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97)

– zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in
1/96) ter na njegovi osnovi v letih 1994, 1995 in 1996
sprejeti ustrezni podzakonski predpisi

– navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o
vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št.
14/85)

– zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št.
59/96)

– zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št.
7/99)

– drugi predpisi, ki veljajo za posamezne sestavine
okolja ter predmete poslovanja tangiranih gospodarskih jav-
nih služb.

Priprava PUP bo obsegala izdelavo tekstualnega (odlok
z ustrezno obrazložitvijo, utemeljitvami, opisi, pojasnili ipd.)
in grafičnega dela ter faze osnutka, predloga in končnih
elaboratov PUP.

V postopku bodo na akt pridobljena tudi ustrezna so-
glasja.

3.3. Strokovne podlage in veljavni planski akti
Pri izdelavi PUP se upoštevajo in uporabijo naslednja

gradiva:
– dolgoročni plan Občine Lenart za obdobje 1986–

2000 (Uradni list SRS, št. 42/87, 24/88 ter Uradni list RS,
št. 20/90, 55/92, 60/93, 62/94, 56/97 in 71/98)

– prostorske sestavine družbenega plana Občine Le-
nart za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 42/87,
24/88 ter Uradni list RS, št. 30/90, 60/93, 62/94, 56/97
in 71/98)

– odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomeni-
kov v Občini Lenart (Uradni list RS, št. 24/92 in 13/98)

– strokovne podlage za širitev naselja Sv. Trojica (ZUM
d.o.o., št. nal. 406/97, julij 1997)

– strokovne podlage za širitev naselja Voličina (ZEU
d.o.o., junij 1997)

Kot prva faza izdelave osnutka PUP se izdelajo strokov-
ne podlage, ki vsebujejo zlasti:

– analizo in opis stanja prostorske planske in izvedbe-
ne dokumentacije,

– predlog območja, za katerega se izdelajo PUP, čle-
njeno na območje, ki ga s PUP urejamo trajno in območje,
ki ga s PUP urejamo do sprejetja PIN,

– nabor vsebinskih in formalnih problemov, ki jih je
potrebno razrešiti v PUP.

4. Priprava PUP
4.1. Gradivo za pridobivanje pogojev za pripravo os-

nutka PUP
Izdelovalec PUP bo pripravil primerno gradivo za prido-

bivanje pogojev organov in organizacij, ki morajo pred pri-
četkom priprave osnutka PUP podati pogoje in mnenja za
njegovo pripravo. Gradivo bo vsebovalo kratek opis proble-
matike in navedbo, kaj pričakujemo od pogojedajalcev.

4.2. Organi in organizacije, ki morajo pred pričetkom
izdelave osnutka PUP podati pogoje za njegovo pripravo

Pred pričetkom priprave PUP morajo v skladu s 35.
členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v pro-
stor pogoje za njegovo pripravo podati naslednji organi in
organizacije:

– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat Re-
publike Slovenije, izpostava Maribor

– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat Republike Slo-
venije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpo-
stava Maribor

– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Ma-

ribor
– ELES – Elektro Slovenija p.o., javno podjetje za

prenos, nakup, prodajo in izvoz električne energije
– Elektro Maribor – javno podjetje za distribucijo elek-

trične energije
– Telekom Slovenije
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava za varstvo

narave, izpostava Maribor
– Mariborski vodovod Maribor
– Komunalno podjetje Ptuj
– Nigrad Maribor
– Krajevne skupnosti Lenart, Sv. Jurij v Slov. goricah,

Sv. Trojica v Slov. goricah, Voličina.
Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v 30

dneh od prejema vloge ne bi podal pogojev, se bo štelo, da
nima pogojev oziroma da s predloženo dokumentacijo so-
glaša.

4.3. Izdelava osnutka PUP
Na osnovi razpoložljivih podlag in pridobljenih pogojev

organov oziroma organizacij, navedenih v predhodni točki
tega programa, bo izdelovalec PUP pripravil osnutek PUP.

Osnutek PUP bo vseboval:
1. tekstualni del s potrebnimi opisi, obrazložitvami in

utemeljitvami PUP ter pogoji organov oziroma organizacij
2. kartografski del s potrebnimi izseki in prikazi na PKN

in TTN v merilu 1:5000
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3. osnutek odloka o PUP z vsebino, kot jo določa
zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter
specificira navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in
o vsebini prostorskih izvedbenih aktov

5. Sprejemanje PUP
5.1. Predlog sklepa o javni razgrnitvi osnutka PUP
V skladu z opredeljenimi pristojnostmi bo župan pred-

ložil osnutek PUP Občinskemu svetu občine Lenart in mu
predlagal, da ga potrdi ter posreduje v javno razgrnitev in
obravnavo.

5.2. Javna razgrnitev osnutka ureditvenega načrta
V skladu s 37. in 38. členom zakona o urejanju naselij

in drugih posegov v prostor bo objavljen sklep o javni razgr-
nitvi osnutka PUP.

Javna razgrnitev bo trajala 30 dni.
V času javne razgrnitve bo Občinska uprava občine

Lenart organizirala javne obravnave na sedežu občine.
Občani bodo o javnih obravnavah obveščeni na prime-

ren način.
5.3. Usklajevanje po končani javni razgrnitvi
V času javne razgrnitve in javnih obravnav bo Občinska

uprava občine Lenart zbirala in evidentirala vse pisne in
ustne pripombe in predloge posameznikov, organov in or-
ganizacij k osnutku PUP.

Zbrane pripombe in predloge bo izdelovalec PUP stro-
kovno obdelal ter do njih pripravil strokovna stališča z opre-
delitvijo, ali se pripombo upošteva ali ne.

O utemeljenosti pripomb in predlogov bo odločil Ob-
činski svet občine Lenart.

Občinska uprava bo poskrbela, da bodo vsem, ki so
dali pripombe in predloge, pa jih Občinski svet občine Le-
nart ni sprejel, poslane obrazložitve razlogov, zaradi katerih
pripombe in predlogi niso bili sprejeti.

5.4. Priprava usklajenega predloga PUP
Na podlagi stališč občinskega sveta do pripomb in

predlogov iz javne razgrnitve in obravnav bo izdelovalec
osnutek PUP dopolnil v usklajeni predlog PUP.

Predlog PUP bo vseboval enake sestavine kot osnutek
PUP s tem, da se bo poleg vsebinskih sprememb zaradi
upoštevanja pripomb k osnutku vseboval tudi soglasja pri-
stojnih organov in organizacij k PUP.

5.5. Organi in organizacije, ki morajo podati soglasja k
predlogu PUP

Na usklajeni predlog PUP bo izdelovalec PUP pridobil
soglasja pristojnih organov in organizacij.

V skladu z zakonskimi pooblastili morajo podati soglas-
je k predlogu PUP naslednji organi in organizacije:

– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat Re-
publike Slovenije, izpostava Maribor

– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat Republike Slo-
venije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpo-
stava Maribor

– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Mari-

bor
– ELES – Elektro Slovenija p.o., javno podjetje za

prenos, nakup, prodajo in izvoz električne energije
– Elektro Maribor – javno podjetje za distribucijo elek-

trične energije
– Telekom Slovenije
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava za varstvo

narave, Izpostava Maribor
– Mariborski vodovod Maribor
– Komunalno podjetje Ptuj

– Nigrad Maribor
– Krajevne skupnosti Lenart, Sv. Jurij v Slov. goricah,

Sv. Trojica v Slov. goricah, Voličina.
V primeru, da kdo od navedenih organov oziroma orga-

nizacij o izdaji soglasja ne bi odločil v 30 dneh po prejemu
zahteve, se bo štelo, da s predlogom PUP soglaša.

5.6. Sprejetje odloka o PUP
Župan bo usklajeni predlog PUP s pridobljenimi so-

glasji organov in organizacij poslal v sprejetje Občinskemu
svetu občine Lenart.

Ta ga bo sprejel z odlokom ter ga objavil v Uradnem
listu RS.

6. Roki za pripravo PUP
PUP bodo pripravljeni v naslednjih rokih:
– izbor izvajalca: do 15. 4. 1999
– strokovne podlage kot 1. faza izdelave PUP: v enem

mesecu po sklenitvi pogodbe
– obravnava strokovnih podlag v občini: en teden po

predaji gradiv
– gradivo za pridobivanje pogojev za pripravo osnutka

PUP: en teden po potrditvi strokovnih podlag oziroma najka-
sneje do 31. 5. 1999

– pridobivanje pogojev za pripravo osnutka PUP: v 1
mesecu po posredovanju gradiv (30. 6. 1999)

– osnutek PUP: v enem mesecu po preteku roka za
izdajo pogojev organov in organizacij (31. 7. 1999)

– obravnava in določitev osnutka PUP na občinskem
svetu: 31. 8. 1999

– javna razgrnitev in obravnava osnutka PUP: 30 dni; v
mesecu septembru 1999

– strokovna stališča do pripomb in predlogov iz javne
razgrnitve in obravnav: v enem tednu po zaključeni javni
razgrnitvi

– občinski svet bo o utemeljenosti pripomb in predlo-
gov iz javne razgrnitve in obravnav odločil na seji v mesecu
oktobru 1999

– na podlagi stališč do pripomb in predlogov iz javne
razgrnitve in obravnav bo osnutek PUP dopolnjen v usklajeni
predlog PUP v dveh tednih po sprejemu stališč do pripomb
iz javne razgrnitve in obravnav na občinskem svetu

– organi in organizacije bodo o izdaji soglasja odločili v
30 dneh po prejemu usklajenega predloga PUP

– Občinski svet občine Lenart bo sprejel odlok o PUP
predvidoma na seji v mesecu decembru 1999.

7. Financiranje priprave PUP
Sredstva za pripravo PUP v okvirni vrednosti 3,500.000

SIT se zagotovijo iz proračuna Občine Lenart.
Za izdelavo strokovnih podlag za PUP bomo zaprosili

za sofinanciranje Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS
za prostorsko planiranje.

8. Veljavnost programa priprave PUP
Ta program prične veljati z dnem objave v Uradnem

listu RS, roki pa začnejo teči s sprejetjem na Občinskem
svetu občine Lenart.

Št. 00303-5/99
Lenart, dne 6. aprila 1999.

Župan
Občine Lenart

Ivan Vogrin, dipl. inž. l. r.
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LOŠKI POTOK

1922. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Loški Potok za leto 1998

Na podlagi 43. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) je Občinski svet občine Loški Potok na
seji dne 8. 4. 1999 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Loški

Potok za leto 1998

1. člen
Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Obči-

ne Loški Potok za leto 1998.

2. člen
Prihodki in odhodki po zaključnem računu za leto 1998

so bili realizirani v naslednjih zneskih:
SIT

Skupni prihodki: 200,609.516
Skupni odhodki 190,273.268
Presežek prihodkov 10,336.248

3. člen
Presežek prihodkov v višini 10,336.248 SIT se po

zaključnem računu za leto 1998 razporedi za prenos v na-
slednje leto.

4. člen
Sestavni del tega odloka je pregled predvidenih in rea-

liziranih prihodkov in odhodkov proračuna.

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

listu RS.

Št. 405-03/99-1
Loški Potok, dne 9. aprila 1999.

Župan
Občine Loški Potok

Janez Novak, inž. l. r.

1923. Odlok o razglasitvi podružnične cerkve
sv. Florjana v Retjah za kulturni spomenik

Na podlagi 18. člena zakona o naravni in kulturni de-
diščini (Uradni list SRS, št. 1/81, 42/96 in Uradni list RS,
št. 8/90 ter 26/92) in 18. člena statuta Občine Loški Potok
(Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Loški
Potok na seji dne 26. 2. 1999 sprejel

O D L O K
o razglasitvi podružnične cerkve sv. Florjana

v Retjah za kulturni spomenik

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Z namenom, da se ohranijo zgodovinske, kulturne in

estetske vrednosti ter zagovoti nadaljnji obstoj, se podruž-

nična cerkev sv. Florjana (EŠD 2011 v Retjah zaradi kvalitet
baročne arhitekture in cerkvene opreme razglasi za kulturni
spomenik z lastnostmi umetnostnega spomenika. Istočasno
se razglasi tudi njeno varovalno območje z značilno kulturno
krajino.

II. OBSEG SPOMENIKA IN LASTNOSTI, KI
UTEMELJUJEJO RAZGLASITEV

2. člen
Podružnična cerkev sv. Florjana stoji na manjši vzpetini

na zgornjem delu Retijške uvale, severno od vasi Retje ob
stari prometni komunikaciji proti Blokam na parcelni številki
stp 229 k. o. Retje zemljiškoknjižni vložek št. 2.

3. člen
Poznobaročna cerkvena stavba je osmerokotnega tlo-

risa in v vzdolžni osi rahlo zapotegnjena. Stavbo pokriva
piramidna streha, ki jo zaključuje stolpič s štirimi svetlobnimi
linami. Ob jugovzhodni steni je prizidana kasnejša pravokot-
na zakristija. V cerkveno notranjost vodi preprost portal z
letnico 1768.

Opremo cerkvene notranjosti predstavljajo trije pozno-
baročni oltarji z oltarnimi slikami, ki so delo Antona Postla iz
druge polovice 18. stoletja. Glavni oltar je posvečen sv.
Florjanu z oltarno sliko (150 x 97 cm) cerkvenega patrona, v
atiki je slika Matere dobrega sveta (37 x 30 cm). Na južni
strani je oltar sv. Elije (118 x 79 cm) z upodobitvijo sv. Roka
(premer 43 cm) v atiki, severni oltar pa je posvečen sv.
Uršuli (118 x 79 cm) z upodobitvijo sv. Luke (premer 43 cm)
v atiki. K cerkveni opremi sodi še preprosta poznobaročna
prižnica, nad glavnim vhodom pa je lesen kor. Podružnična
cerkev kot celota centralne arhitekture in opreme predstav-
lja odličen primer poljudnega baročnega oblikovanja.

4. člen
Poznobaročna centralna stavba sv. Florjana poleg arhi-

tekturnih, slikarskih in kiparskih značilnosti predstavlja tudi
prostorsko dominanto, ki zaključuje dolino severno od vasi
Retje ter izjemno dopolnjuje kulturno krajino širšega
prostora.

5. člen
Imetnik kulturnega spomenika podružnične cerkve sv.

Florjana na parcelni številki stp 229 k. o. Retje, zemljiško-
knjižni vložek št. 2, je Rimskokatoliško župnijstvo Loški Potok.

6. člen
Kulturni spomenik ima varovalno območje, ki obsega

naslednje parcelne številke in njihove lastnike po stanju v
zemljiški knjigi:

13 del Gregorič Ljudmila
14 del Gregorič Ljudmila
15 del Gregorič Slavko 1/2
17 del Vesel Janez

Vesel Anica
21/1 del Car Alojzij
21/2 del Car Alojzij
22/1 Anzeljc Ivan

Anzeljc Marjeta
22/2 Anzeljc Ivan

Anzeljc Marjeta
24 Vesel Janez
25 Anzeljc Janez 1/2

Anzeljc Marjeta 1/2



Stran 4518 / Št. 38 / 21. 5. 1999 Uradni list Republike Slovenije

26 del Debeljak Marija 1/3
Mohar Stanislav 2/3

27 Anzeljc Janez 1/2
Anzeljc Marjeta 1/2

29/1 Gregorič Irena 1/4
Sterle Bernarda 1/2
Pirnat Martina 1/4

29/2 Krže Marija
31/1 Car Danijela
31/2 Car Danijela
33 del Car Danijela
36 del Debeljak Karol

Debeljak Janez
37 del Košmrlj Janez
38 del Lavrič Pavla 1/2

Lavrič Janez 1/2
40 del Bartol Janko
41 del Gregorič Ljudmila
206/1 Košmrlj Metod
206/2 Košmrlj Metod
206/3 Ruparčič Antonija
806/2 Mohar Jožef

Mohar Franc
816 Car Danijela
833 Mohar Bojan
834 Bartol Janko
836 Vesel Janez
837 Bartol Janko
841 Mohar Anton
842 Lavrič Pavla

Lavrič Janez
843 Košmerl Ivan
844 Mohar Slavko

Debeljak Marija
845 Mohar Slavko

Debeljak Marija
847 Knavs Janez
848 Vesel Janez
849 Bartol Janko
850 Bartol Janko
851 Vesel Janez
852 Lavrič Pavla

Lavrič Janez
853 Košmerl Ivan
854 Car Danijela
855 Kordiš Ivan
859 Turk Franc
861 del Kordiš Ivan
862 del Košmerlj Milko 1/2

Košmerlj Zdenka 1/2
864 Košmerlj Milko 1/2

Košmerlj Zdenka 1/2
867 Kordiš Ivan
868 Kordiš Ivan
869 Kordiš Ivan
870 Turk Franc
873 Buček Antonija

Vesel Štefka
880 Slavec Alojz

Slavec Marija
Slavec Cirila

881 Gorše Vida
882 Gorše Vida
883 Kordiš Cirila
994 Knavs Marija
885 Lavrič Miran
886 Debeljak Franc

887 Golob Blanka
999 Ruparčič Karol
889 Ruparčič Marija
890 Car Marija

Car Slavko
Lah Milka

896 Car Marija
Car Slavko
Lah Milka

900 Košmrlj Marija
1252/8 Ivan Lavrič
1252/10 Debeljak Karol

Debeljak Janez
1252/11 Košmrlj Pavla
1252/12 Košmerl Antonija 1/2

Košmerl Marija 1/8
Lavrič Frančiška 1/8
Košmerl Anton 1/8
Cimprič Antonija 1/8

1252/13 Krže Marija
1252/14 Košmerlj Ivan
1353 Lavrič Pavla

Lavrič Janez
1354 Car Danijela
1356 Ivančič Anton
1357 Debeljak Jože
1358 Ruparčič Stanislava 1/3

Ruparčič Rado 1/3
Ruparčič Alojz 1/3

1359 Ruparčič Stanislava 1/3
Ruparčič Rado 1/3
Ruparčič Alojz 1/3

1360 Košir Janez
Košir Ivana

1361 Ruparčič Stanislava 1/3
Ruparčič Rado 1/3
Rupračič Alojz 1/3

1362 Ivančič Anton
1364 Ivančič Anton
1365 Kordiš Ivan
1365/2 družbena lastnina
1365/3 Lavrič Ivan
1368 Turk Ivan
1372 Kordiš Miroslav
1373 Ruparčič Stanislava 1/3

Ruparčič Rado 1/3
Rupračič Alojz 1/3

1374 Gorše Vida 12/14
Lavrič Tatjana 1/14
Lavrič Olga 1/14

1375 Car Danijela
1376 Košmerl Ivan
1377 Debeljak Karol

Debeljak Janez
1378 Debeljak Karol

Debeljak Janez
1381 Gregorič Alojzij
1382 Vesel Janez
1383 Debeljak Alojz
1384 Debeljak Alojz
1388 Košmerl Antonija
1393 Knavs Marija
1394 Knavs Marija
1396 Debeljak Alojz
1397 Debeljak Alojz
1398 Vesel Janez
1399 Gregorič Alojzij
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1400 Gregorič Alojzij
1401 Gregorič lojzij
1406 Kordiš Miroslav
1407 Bartol Janez
1408 Kordiš Ivan
1409 Gorše Vida
1410 Vesel Marija
1412 Košmerl Ivan
1413 Mohar Franc

Mohar Jožef
1422 Debeljak Albin
1423 Knavs Marija
1424 Debeljak Alojz
1425 Gorše Vida
1426 Bartol Janko
1427 Car Danijela
1428 Lavrič Pavla

Lavrič Janez
1429 Gorše Vida
1430 Gorše Vida
1431 Anzeljc Janez

Anzeljc Marjeta
1432 Anzeljc Janez

Anzeljc Marjeta
1433 Anzeljc Janez

Anzeljc Marjeta
1434 Anzeljc Janez

Anzeljc Marjeta
1435 Mihovec Marija 2/3

Mohar Marija 1/3
1438 Kordiš Miroslav
1439 Benčina Franc
1440 Knavs Marija
1441 Košmerl Ivan
1445 Kordiš Miroslav
1447 Košmerlj Pavla
1448 Car Janez
1449 Turk Franc
2971 Mohar Alojz
2972 Mohar Alojz
2975 Bartol Vida

Bartol Pavel
2976 Car Jože
2977 Bartol Vida

Bartol Pavel
2978 Car Jože
2980 Mohar Alojz
2981 Mohar Alojz
3007 Turk Franc
3008 Car Janez
3009 Košir Terezija
3010 Mohar Jožef

Mohar Franc
3011 Knavs Marija
3013 Ruparčič Marija
3014 Mihovec Marija 2/3

Mohar Marija 1/3
3015 Mohar Ludvik ml.
3016 Anzeljc Ivan

Anzeljc Marjeta
3018 Gorše Vida
3028 Kordiš Ivan
3021 Bartol Janko
3022 Gorše Vida
3023 Debeljak Alojz
3024 Knavs Marija
3025 Debeljak Albin

3026 Lavrič Pavla
Lavrič Janez

3027 Car Danijela
3028 Kordiš Ivan
3029 Košir Frančiška
3030 Košir Janez

Košir Ivana
3031 Bartol Janez
3032 Bartol Janez
3033 Košmerlj Mirko
3034 Košmerlj Mirko
3037 Samsa Ivan
3039 Turk Franc
3040 Turk Franc
3041 Gregorič Ljudmila

Gregorič Jože
3042 Benčina Franc
3043 Košmerl Ivan
3047 Car Marija 1/3

Car Slavko 1/3
Lah Milka 1/3

3051 Debeljak Ivan
Debeljak Alojz

3053 Palčič Ema
3054 Lavrič Franc
3055 Turk Marija
3056 Knavs Marija
3060 Lavrič Alojz
3061/1 Kordiš Angela
3061/2 Kordiš Angela
3062/1 Vesel Janez
3062/2 Vesel Janez
3063/1 Kordiš Antonija
3063/2 Kordiš Antonija
3064 Debeljak Janez
3066 Mohar Franc

Mohar Jožef
3067 Košmerl Ivan
3068 Lavrič Pavla

Lavrič Janez
3069 Vesel Janez
3070 Kordiš Antonija
3076 Košmrlj Pavla
3080 Krže Albina
3081 Košmerl Ivan
3084 Mohar Jožef

Mohar Franc
3087 Kordiš Ivan
3091 Kordiš Jožef
3092 Lavrič Ivan
3093 Markovčič Franc
3094 Markovčič Franc
3097 Ruparčič Karol
3098 Kordiš Ivan
3099 Knavs Marija
3100 Košmrlj Albin
3101 Lavrič Franc
3105 Lavrič Franc
3106 Palčič Ema 1/5

Palčič Vera 1/5
Palčič Alojz 1/5
Palčič Ivanka 1/5
Palčič Danica 1/5

3107 Palčič Ema
3108 Lavrič Pavla

Lavrič Janez



Stran 4520 / Št. 38 / 21. 5. 1999 Uradni list Republike Slovenije

3114 Car Marija 1/3
Car Slavko 1/3
Lah Milka 1/3

3116 Košmrlj Albin
3118 Košir Frančiška
3123 Bartol Janez
3126 Košir Janez

Košir Ivana
3128 Markovčič Franc
3130 Car Janez
3136 Lavrič Alojz
3139 Car Danijela
3141 Mohar Jože
3142 Lavrič Pavla

Lavrič Janez
3143 Gorše Vida
3144 Košmerl Ivan
3145 Modec Pavla

Bar Bogumil
3146 Car Janez
3147 Krže Marija
3149 Mohar Jožef

Mohar Franc
3150 Košmerl Ivan
3152 Mohar Alojz
3153 Košir Frančiška
3154 Ivančič Anton
3155 Knavs Albina
3156 Modec Pavla

Car Bogumil
3157 Modec Pavla

Car Bogumil
3158 Modec Pavla

Car Bogumil
3159 Krže Marija
3160 Krže Marija
3165 Košmerl Ivan
3169 Car Marija 1/3

Car Slavko 1/3
Lah Milka 1/3

3213 Knavs Pavel
Knavs Vincenc
Samsa Ljudmila
Knavs Ivan

3214 Knavs Pavel
Knavs Vincenc
Samsa Ljudmila
Knavs Ivan

3215 Mohar Alojz
3216 Košmerl Ivan
3217 Lavrič Alojz
3218 Knavs Ivan

Knavs Albina
3219 Bartol Janez
3220 Kordiš Ivan
3225 Košir Frančiška
3226 Ruparčič Karol
3233 Kordiš Miroslav
3239 Car Danijela
3241 Ruparčič Marija
3242 Košmerl Ivan
3243 Debeljak Karol

Debeljak Janez
3244 Krže Albina
3246 Markovčič Franc
3254 Košmerl Ivan
3255 Car Slavko

3256 Ruparčič Drago
3257 Knavs Pavel

Knavs Vincenc
Samsa Ljudmila
Knavs Ivan

3258 Anzeljc Janez
Anzeljc Marjeta

3259 Šega Ljudmila
Godeša Ivanka
Turk Zdenka
Turk Anton

3260 Šega Ljudmila
Godeša Ivanka
Turk Zdenka
Turk Anton

3261 Košmrlj Albin
3262 Košmrlj Albin
3263 Golob Blanka
3264 Car Ljudmila
3265 Kordiš Ivan
3267 Modec Pavla

Car Bogumil
3268 Mohar Bojan
3269 Kordiš Antonija
3270 Car Danijela
3271 Car Janez
3272 Debeljak Alojz
3273 Košir Ida
3274 Krže Albina
3275 Debeljak Karol

Debeljak Janez
3276 Car Danijela
3277 Košmerl Ivan
3278 Car Janez
3279 Medvešek Helena
3280 Ruparčič Marija
3281 Lavrič Amalija
3282 Anzeljc Janez

Anzeljc Marjeta
3282 Debeljak Karol

Debeljak Janez
3284 Car Danijela
3285 Vesel Janez
3286 Turk Franc
3287 Žvab Ivana
3288 Benčina Franc
3289 Mohar Bojan
3291 Knavs Pavel

Knavs Vincenc
Samsa Ljudmila
Knavs Ivan

3292 Kordiš Miroslav
3293 Kordiš Miroslav
3294 Lavrič Ivana
3295 Kordiš Jožef

Kordiš Pavla
3297 Car Marija 1/3

Car Slavko 1/3
Lah Milka 1/3

3298 Knavs Marija
3299 Krže Albina
3300 Kordiš Miroslav
3301 Kordiš Miroslav
3302 Šega Janez
3304 Gregorič Ljudmila
3305 Košmerl Pavla
3306 Mohar Jožef
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3307 Oražem Alojz
3308 Lavrič Ivana
3309 Košir Frančiška
3310 Košir Frančiška
3311 Krže Albina
3312 Debeljak Alojz
3313 Kordiš Ivan
3314 Bartol Marija
3315 Bartol Janez
3316 Knavs Ivan

Knavs Albina
3317/1 Ivančič Anton
3317/2 Bartol Ivana

Mohar Anton
3318 Košmerl Ivan
3319 Lavrič Pavla

Lavrič Janez
3320 Mohar Alojzij
3321 Car Marija
3322 Bartol Ivana

Mohar Anton
3323 Turk Ivan
3324 Knavs Pavel

Knavs Vincenc
Samsa Ljudmila
Knavs Ivan

3325 Košmrlj Marija
3326 Gregorič Ljudmila

Gregorič Jože
3327 Gregorič Ljudmila

Gregorič Jože
3328 Košir Frančiška
3329 Lavrič Ivana
3336 Košmrlj Pavla 6/8

Dezordo Danila 1/8
3337/1 Bartol Ivan
3337/2 Bartol Ivan
3338/1 Debeljak Karol 1/2

Debeljak Janez 1/2
3338/2 Car Danijela
3338/3 Car Danijela
3338/4 Debeljak Karol 1/2

Debeljak Janez 1/2
3339 Novak Vida
3340 Knavs Marija
3341 Knavs Marija
3342 Knavs Marija
3344 Košmrlj Pavla 6/8

Dezordo Danila 1/8
3345 Košmrlj Metod
3346 Gorše Vida 12/14

Lavrič Olga 1/14
Lavrič Elijana 1/14

3347 Debeljak Alojz
3348 Muhič Antonija
3349 Gregorič Ljudmila 1/2

Gregorič Jože 1/2
3350 Gregorič Ljudmila
3351 Ivančič Anton
3352 Knavs Marija
3353 Gregorič Ljudmila
3354 Car Marija 1/3

Car Slavko 1/3
Lah Milka 1/3

3355 Ruparčič Marija
3356 Ruparčič Karol
3357 Debeljak Franc

3358 Košir Frančiška
3359 Bartol Janez
3360 Debeljak Marija 6/18

Mohar Stanislav 12/18
3361 Cimprič Angela
3362 Levstek Ivica
3363 Car Janez
3364 Košmerl Ivan
3366 Markovčič Alojz
3367 Ruparčič Frančiška
3368 Knavs Pavel

Knavs Vincenc
Samsa Ljudmila
Knavs Ivan

3372 Mohar Jožef 1/2
Mohar Franc 1/2

3337 Mohar Jožef 1/2
Mohar Franc 1/2

3374 Gregorič Ivan
3375 Ruparčič Stanislava 1/3

Ruparčič Rado 1/3
Ruparčič Alojz 1/3

3376 Mohar Alojz
3377 Oražem Alojz
3378 Mohar Jožef
3379 Ruparčič Ivana
3380 Mohar Ludvik
3381 Ivančič Anton
3382 Šega Janez
3386 Šega janez
3387 Košmerlj Ivan
3388 Košir Frančiška
3391 Gregorič Ljudmila 1/2

Gregorič Jože 1/2
3392/1 Car Marija 1/3

Car Slavko 1/3
Lah Milka 1/3

3392/2 Ruparčič Marija
3394 Car Marija 1/3

Car Slavko 1/3
Lah Milka 1/3

3395 Knavs Pavel
Knavs Vincenc
Samsa Ljudmila
Knavs Ivan

3396 Knavs Ivan 3/6
Knavs Albina 3/6

3397 Kordiš Ivan
3398/1 Car Anton

Car Ivana
3398/2 Debeljak Marija 1/3

Mohar Stanislav 2/3
3399 Košir Franc
3400 Košmrlj Pavla

Dezordo Danila
Knavs Milka

3401 Car Ivana
3402 Car Ivana
3403 Car Ivana
3406 Car Danijela
3407 Car Anton
3408 Car Janez
3425 Lavrič Ivan
3436/1 Car Marija 1/3

Car Slavko 1/3
Lah Milka 1/3
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3436/2 Car Marija 1/3
Car Slavko 1/3
Lah Milka 1/3

3437/1 Knavs Pavel
3437/2 Knavs Pavel
3438/1 Vidrih Bernardka
3438/2 Vidrih Bernardka
3440 Debeljak Karol 1/2

Debeljak Janez 1/2
3444 Debeljak Karol 1/2

Debeljak Janez 1/2
3447 Lavrič Pavla

Lavrič Janez
3779/30 del Občina Ribnica
3780-1 javno dobro
3792-1 javno dobro
3841 dl. splošna raba

7. člen
S tem odlokom poleg cerkvenega objekta in njegove

opreme, varujemo tudi značilno postavitev cerkve v prosto-
ru, položaje vhodov in dostopov do cerkve, potek maka-
damske ceste v neokrnjeni obliki in izvedbi, obstoječo mor-
fologijo kmetijskega dela doline in pobočij, prevladujočo
vzdolžno parcelacijo, potekajočo prečno na pobočje, trav-
niško – njivsko rabo, gozdni rob, poudarjene robove parcel-
nih meja ter vidni stik med cerkvijo sv. Florjana in cerkvijo
sv. Lenarta Na Taboru.

8. člen
Lega in obseg spomenika z varovalnim območjem sta

označeni na preglednem katastrskem načrtu v merilu 1 :
5000 in je sestavni del tega odloka. Enega od obeh izvodov
izvirnika hrani Občina Loški Potok, drugega pa Ljubljanski
regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine.

III. VARSTVENI REŽIM

9. člen
Za kulturni spomenik iz 2. in 3. člena tega odloka

veljajo naslednji varstveni režimi:
– poznobaročno stavbo se ohranja v celoti v svoji izvir-

ni podobi skupaj z uporabo izvirnih materialov,
– prepovedani so vsi posegi, ki bi kakorkoli ogrozili

spomeniško pričevalnost stavbne dediščine,
– vzdrževanje in obnova cerkve sta podrejena spome-

niški prezentaciji in sakralni funkciji kulturnega spomenika,
– kolikor je pri obnovitvenih delih potrebno posegati v

zemeljske plasti, je potreben arheološki nadzor v objektu in
v njegovi neposredni okolici,

– cerkveno opremo je treba ohranjati v njeni izvirni
podobi in so zato dovoljeni samo strokovno opredeljeni
restavratorski posegi,

– za kakršnekoli posege v stavbno strukturo, opremo
kulturnega spomenika ali v neposredno okolico cerkve je
potrebno pridobiti pogoje poseganja, soglasje in nadzor
pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.

10. člen
Za varovalno območje iz 6. člena veljajo naslednji režimi:
– ohranjati je potrebno značilno kulturno krajino varo-

valnega območja, t. j. vzdolžno parcelacijo, prečno na relief,
– v varovalnem območju sta zaželjeni kmetijska raba

prostora in sonaravno gospodarjenje z gozdom,
– gozdna zarast, ki napreduje navzdol, se s prebiralno

sečnjo zadržuje do največ ene polovice poraslosti pobočij,

– dovoljeno je čiščenje zarasti, posebno tiste, ki ne
raste ob parcelnih mejah,

– v varovalnem območju ni dovoljeno zasajati novih
gozdnih površin,

– v varovalnem območju ni dovoljeno postavljati zača-
snih ali pomožnih objektov,

– v varovalnem območju ni dovoljeno graditi, delati iz-
kope ali posegati v relief,

– pri posegih v varovalnem območju je potrebno prido-
biti pogoje, soglasje in nadzor pristojne službe za varstvo
naravne in kulturne dediščine.

IV. RAZVOJNE USMERITVE IN UPRAVLJANJE

11. člen
Kulturni spomenik podružnična cerkev sv. Florjana in

njegova neposredna okolica se ohranjata v svoji prvobitni
podobi za osnovno sakralno funkcijo in spomeniško priče-
valnost zgodovinskih, kulturnih in estetskih vrednosti. Varo-
valno območje se ohranja v kmetijsko-gozdarski rabi. Zago-
tavljati je potrebno vidni stik med cerkvijo sv. Florjana in
cerkvijo sv. Lenarta na Taboru.

12. člen
Lastnikom nepremičnin v varovalnem območju spome-

nika po tem odloku se omogoči pridobitev ali podporo takih
kmetijskih in gozdarskih programov, ki pomenijo ohranjanje
lastnosti kulturne krajine v varovalnem območju. Občina
Loški Potok vzpostavi evidenco lastnikov nepremičnin, jim
pomaga pri zagotavljanju sredstev, katerih poraba ni v nas-
protju z ohranjanjem kulturne krajine v varovalnem območju.

V. NADZOR

13. člen
Strokovne naloge v zvezi z varstvom spomenika in nje-

govega varovalnega območja opravlja pristojna služba za
varstvo kulturne dediščine.

14. člen
Za nadzor nad izvajanjem določb tega odloka so odgo-

vorne pristojne inšpekcijske službe.

VI. KAZENSKA DOLOČBA

15. člen
Nespoštovanje določb tega odloka se kaznuje v skladu

z zakonom o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS,
št. 1/81).

VII. PREHODNE DOLOČBE

16. člen
Občina Loški Potok po uveljavitvi odloka na Sodišču v

Kočevju poda predlog za vpis zaznambe spomenika in nje-
govega varovalnega območja v zemljiško knjigo. Zaznamba
o kulturnem spomeniku se vpiše v zemljiško knjigo vsem
lastnikom na podlagi 5. in 6. člena tega odloka.

17. člen
Občina Loški Potok po uveljavitvi tega odloka, najka-

sneje pa v šestih mesecih izda vsem lastnikom ugotovitvene
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odločbe, iz katerih je razvidna spomeniška lastnost njihove
nepremičnine iz 5. in 6. člena tega odloka ter varstveni
režim.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 660/98-1
Loški Potok, dne 27. februarja 1999.

Župan
Občine Loški Potok

Janez Novak, inž. l. r.

1924. Sklep o določitvi javnih objektov na področju
športa v Občini Loški Potok

Na podlagi 11. člena statuta Občine Loški Potok (Urad-
ni list RS, št. 37/99) ter 64. člena zakona o športu (Uradni
list RS, št. 22/98) je Občinski svet občine Loški Potok na 4.
seji dne 8. aprila 1999 sprejel

S K L E P
o določitvi javnih objektov na področju športa

v Občini Loški Potok

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

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

2. člen
Javni objekti na področju športa v Občini Loški Potok s

tem sklepom postanejo:
1. zunanje asfaltno igrišče pred Osnovno šolo dr. An-

tona Debeljaka v Loškem Potoku (parc. št. 285/4, k. o.
Hrib),

2. zunanje asfaltno igrišče pri podružnični šoli v Pod-
preski (parc. št. 844/3, k. o. Draga),

3. travnato igrišče v Dragi (deli parc. št. 595, 597,
598, 599, 600, 601, 603, 604, 609, k. o. Draga).

3. člen
Objekti, ki so s tem sklepom razglašeni kot javni objekti

na področju športa, postanejo lastnina Občine Loški Potok.

4. člen
Z razglasitvijo v 2. členu navedenih športnih objektov

občinskega pomena se ostalim uporabnikom navedenih ob-
jektov uporaba le-teh ne omejuje.

5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS.

Št. 650/99-5
Loški Potok, dne 9. aprila 1999.

Župan
Občine Loški Potok

Janez Novak, inž. l. r.

1925. Pravilnik o dodeljevanju socialnih stanovanj v
najem v Občini Loški Potok

Na podlagi 98. člena stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 18/91, 21/94 in 23/96 in odločb US Uradni list
RS, št. 9/94 in 24/96) in pravilnika o normativih in standar-
dih ter postopku za uveljavljanje pravic do socialnega stano-
vanja v najem (Uradni list RS, št. 18/96), pravilnika o merilih
za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem (Uradni list RS,
št. 18/92), pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilni-
ka o normativih in standardih ter postopku za uveljavljanje
pravice do socialnega stanovanja v najem (Uradni list RS, št.
31/96) ter 11. člena statuta Občine Loški Potok (Uradni list
RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Loški Potok na 4.
seji dne 8. 4. 1999 sprejel

P R A V I L N I K
o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem

v Občini Loški Potok

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem pravilnikom so določeni pogoji in merila ter po-

stopek za uveljavljanje pravice do dodelitve socialnega sta-
novanja v najem v Občini Loški Potok.

II. SPLOŠNI POGOJI ZA PRIDOBITEV SOCIALNEGA
STANOVANJA V NAJEM

2. člen
Upravičenci za pridobitev socialnih stanovanj so obča-

ni in družine z nižjimi dohodki, ki nimajo stanovanja ali nima-
jo ustreznega stanovanja in izpolnjujejo splošne in posebne
pogoje tega pravilnika ter občani in družine oziroma mlade
družine, ki nimajo pogojev, da bi rešili svojo stanovanjsko
problematiko v podjetju – družbi oziroma tam, kjer so zapo-
sleni in tudi ne pri starših in niso lastniki nepremičnin.

Upravičenci do pridobitve občinskega socialnega sta-
novanja v najem niso občani, ki so stanovanje odkupili po
stanovanjskem zakonu in ga na trgu prodali in tudi ne obča-
ni, ki so prejeli odpravnino za izpraznjeno stanovanje po
stanovanjskem zakonu.

3. člen
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci, da so

upravičenci do dodelitve socialnega stanovanja v najem, so:
– da je prosilec državljan Republike Slovenije,
– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih

članov, ki z njim stalno prebivajo, ni najemnik oziroma last-
nik stanovanja, oziroma je najemnik ali lastnik neprimernega
stanovanja,

– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih
članov doslej še ni imel ustrezno rešenega stanovanjskega
problema oziroma je vrnil izpraznjeno ali zamenjal primerno
stanovanje in zato prejel 30% od vrednosti stanovanja,

– da ima prosilec stalno prebivališče v občini, v kateri
je zaprosil za dodelitev socialnega stanovanja v najem,

– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih
članov, ki z njim stalno prebivajo, ni lastnik počitniške hiše
ali počitniškega stanovanja oziroma druge nepremičnine,
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– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih
članov ni lastnik premičnine, ki presega 25% vrednosti pri-
mernega stanovanja,

– da dejansko prebiva na naslovu, navedenem v vlogi.

4. člen
Za ožje družinske člane se štejejo osebe določene v 6.

členu stanovanjskega zakona.

III. POSEBNI POGOJI

5. člen
Prosilci so upravičeni do dodelitve socialnega stanova-

nja v najem pod pogoji določenimi z zakonom o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 54/92) in si zaradi razlogov, na
katere nimajo vpliva (da ni zaposlen po lastni krivdi) ne
morejo zagotoviti mesečnega dohodka na družinskega čla-
na do višine, ki znaša:

– za otroke do dopolnjenega 6. leta starosti 29% pov-
prečne plače,

– za otroke od 7. leta starosti do dopolnjenega 14. leta
34% povprečne plače,

– za otroke od 15. leta starosti do zaključka rednega
šolanja 42% povprečne plače,

– za odrasle osebe 52% povprečne plače.
Odstotki iz prejšnjega odstavka se računajo od vsako-

kratne povprečne bruto plače v državi.

6. člen
Prosilci – upravičenci dokazujejo upravičenost do so-

cialnega stanovanja v najem z naslednjimi dokumenti:
– s potrdilom o državljanstvu RS,
– s potrdilom o številu družinskih članov oziroma čla-

nov gospodinjstva in od kdaj stalno prebivajo na območju
Občine Loški Potok,

– v primeru, da ima prosilec stalno bivališče v Občini
Loški Potok, pa trenutno stanuje na drugem začasnem pre-
bivališču, tudi potrdilo o začasnem bivanju,

– s potrdilom, o dohodku vseh članov gospodinjstva za
tekoče razdobje zadnjega trimesečja ali pa tudi za krajše
obdobje.

– s potrdilom o premoženjskem stanju oziroma dohod-
ku od tega premoženja,

– s podatki o dosedanjih stanovanjskih razmerah – z
odločbo o stopnji invalidnosti (invalidi oziroma delovno nes-
posobni občani),

– z izvidom zdravniške komisije I. stopnje ali Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije o morebitnih trajnih obo-
lenjih, če je prosilec ali ožji družinski član bolan,

– mlade družine, z najmanj enim otrokom, v kateri no-
beden od staršev ni star več kot 35 let in še noben otrok ni
šoloobvezen,

– s potrdilom o statusu žrtev vojnega nasilja.
V dohodek občana ali njegove družine štejejo vsi do-

hodki družine ali posameznika, dohodki od dela iz delovne-
ga razmerja, honorarnega, popoldanskega, pogodbenega
dela, vse oblike nadomestil osebnega dohodka, dohodki od
opravljanja kmetijske dejavnosti, samostojne poklicne ali
gospodarske dejavnosti, prejemki iz pokojninskega in inva-
lidskega zavarovanja kmetov, dohodki po predpisih o vars-
tvu borcev, veteranov in invalidov, civilnih invalidov vojne ter
žrtev vojnega nasilja, dohodki od premoženja in preživnine
ter vsi drugi dohodki.

IV. STANOVANJSKI STANDARDI ZA SOCIALNA
STANOVANJA

7. člen
Do uveljavitve normativov in standardov iz 11. člena

stanovanjskega zakona, se pri dodelitvi socialnih stanovanj v
najem uporabljajo naslednji površinski normativi:

Glede na število družinskih članov, za katere se rešuje
stanovanjski problem, se upravičencu dodeli v najem social-
no stanovanje naslednje površine:

Št. družinskih Stanovanjska Vrsta stanovanja
članov površina

s pom. stan.
prostori

1 do 24 m2 soba ali garsonjera
2 do 30 m2 garsonjera ali enosobno stan.
3 do 55 m2 enosobno, enoinpolsobno

ali dvosobno stanovanje
4 do 65 m2 enoinpolsobno, dvosobno

ali dvoinpolsobno stanovanje
5 in več do 70 m2 dvosobno, trisobno
članov ali večsobno stanovanje

Za vsakega naslednjega ožjega družinskega člana se
stanovanjska površina lahko poveča za 5 m2.

8. člen
Odstop navzgor od površinskih normativov, opredelje-

nih v prejšnjem členu je možen v primeru:
– če se upravičencu dodeli starejše stanovanje, zgraje-

no pred letom 1950, in sicer največ za 10 m2,
– če to zahtevajo družinske in socialno-zdravstvene

razmere kot npr. tri generacije v družini, težja invalidnost,
težja bolezen, ki terja trajno nego in podobno.

K odstopanju od površinskih normativov iz razlogov
navedenih v drugi alinei, odloča občinska uprava, upošteva-
je predhodno mnenje Centra za socialno delo.

9. člen
Od površinskih normativov iz 7. člena tega pravilnika

se lahko pri dodeljevanju socialnih stanovanj odstopa navz-
dol v primeru, če se upravičenec, ki mu je tako stanovanje
ponujeno, s tem strinja in poda pisno izjavo o strinjanju z
razpoložljivim stanovanjem.

V. ZAMENJAVA STANOVANJ

10. člen
Zamenjava najemnih stanovanj se lahko odobri:
– ostarelim in bolnim občanom oziroma njihovim druži-

nam iz zdravstvenih razlogov (predvsem zaradi naustreznega
nadstropja, stopnic, ogrevanja ipd.),

– občanu in njegovi družini, ki živi v izredno težkih
gmotnih razmerah, z namenom, da se jim omogoči pridobi-
tev starejšega stanovanja z nižjo najemnino,

– občanom, ki imajo nadstandardno stanovanje, za
manjše stanovanje.

11. člen
Zamenjava stanovanj je praviloma vezana na zamenja-

vo socialnih stanovanj, lahko pa se odobri tudi zamenjava z
drugimi najemnimi stanovanji, katerih lastnik je podjetje –
družba, ustanova ali druga pravna oseba, če je to v interesu
občine iz prednostne liste ali drugih občanov, ki v stanova-
nju že stanujejo.
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Soglasje k zamenjavi stanovanj izdaja lastnik stanova-
nja na podlagi predhodnega pisnega soglasja najemnikov o
zamenjavi stanovanj.

Dejanska zamenjava in podpis najemnih pogodb mora
biti opravljena najkasneje v 60 dneh po izdaji soglasja last-
nikov.

VI. OBLIKOVANJE OBČINSKE LISTE ZA DODELITEV
SOCIALNIH STANOVANJ V NAJEM

12. člen
Občina glede na razpoložljiva stanovanja in občinski

stanovanjski program, objavi preko lokalnih medijev javni
razpis za dodelitev socialnih stanovanj v najem.

13. člen
Razpis, ki ga oblikuje komisija za stanovanjske zadeve

(v nadaljevanju: komisija) v skladu s tem pravilnikom, mora
določati zlasti:

– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci do do-
delitve socialnega stanovanja v najem,

– podatke, ki jih morajo udeleženci navesti v vlogi,
– dokumentacijo, ki jo morajo udeleženci razpisa prilo-

žiti vlogi,
– število razpoložljivih socialnih stanovanj v občini,
– razpisni rok.

14. člen
Vlogi za pridobitev socialnega stanovanja v najem mo-

rajo udeleženci razpisa priložiti naslednje listine:
– potrdilo o državljanjstvu RS,
– potrdilo o stalnem bivališču, skupni delovni dobi in

številu družinskih članov,
– podatke o denarnih prejemkih, kakor tudi izjavo o

premoženjskem stanju, skladno s predpisi s področja so-
cialnega varstva,

– najemno pogodbo oziroma podnajemno pogodbo,
– drugo, z razpisom zahtevano dokumentacijo, s kate-

ro se izkazuje motne in socialne zdravstvene razmere.

15. člen
Po preteku roka, v katerem morajo interesenti vložiti

vloge, komisija za stanovanjske zadeve prouči utemeljenost
vlog na podlagi dokumentiranih poizvedb, potrebnih za obli-
kovanje prednostnega vrstnega reda za oddajo socialnih
stanovanj v najem, ki jih opravi pri pristojnih organih, organi-
zacijah in posameznikih.

Uprava določi udeležencem razpisa, katerih vloge so
nepopolne, rok za dopolnitev vlog.

Vloge, ki jih udeleženci razpisa ne dopolnijo v predpi-
sanem roku, se zavržejo s sklepom. Dokler predpisani rok
za dopolnitev vlog ne poteče, ni mogoče sestaviti prednost-
nega reda za oddajo socialnih stanovanj v najem.

16. člen
Župan imenuje tričlansko komisijo za ogled stanovanj-

skih razmer in proučitev drugih okoliščin, pomembnih za
razvrstitev udeleženca razpisa na prednostni red za oddajo
socialnih stanovanj v najem.

V komisijo se imenuje za člane:

– delavca strokovne službe, ki je obenem poročevalec
komisije,

– strokovnega delavca krajevno pristojnega centra za
socialno delo,

– delavca patronažne službe.

17. člen
Na podlagi tega pravilnika komisija ob ogledu stano-

vanjskih razmer in ostalih okoliščin izpolni zapisnik o točko-
vanju. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije za ogled in pro-
silec.

18. člen
Uprava na podlagi točkovalnih zapisnikov najkasneje v

roku 60 dni po izteku razpisnega roka določi seznam upravi-
čencev za oddajo socialnih stanovanj v najem in ga javno
objavi.

19. člen
Zoper uvrstitev na seznam upravičencev za oddajo so-

cialnih stanovanj v najem ima udeleženec razpisa pravico
ugovora, ki ga naslovi na župana občine v roku 8 dni po
prejemu sklepa. Župan odloči o ugovoru najkasneje v 30
dneh od prejema pritožbe.

20. člen
Vloge udeležencev, ki niso izpolnjevali razpisnih pogo-

jev ali so vloge oddali po končanem razpisu se zavržejo.

21. člen
Seznam upravičencev za oddajo socialnih stanovanj v

najem velja do novega razpisa in se v času njegove veljavno-
sti ne more spreminjati. Na vsak nov razpis je potrebno
vložiti novo vlogo z novo zahtevano dokumentacijo.

VII. DODELITEV SOCIALNEGA STANOVANJA V NAJEM

22. člen
Sklep o dodelitvi socialnega stanovanja v najem sprej-

me občinski svet občine.
Pred vročitvijo sklepa iz prvega odstavka tega člena,

uprava ponovno preveri, če upravičenec še izpolnjuje merila
za upravičenost do dodelitve socialnega stanovanja v najem.

23. člen
Pravica do uporabe socialnega stanovanja v najem je

časovno vezana na izpolnjevanje meril za upravičenost do
dodelitve socialnega stanovanja v najem, ki zadevajo pre-
moženjsko stanje upravičenca, kar se posebej opredeli v
najemni pogodbi.

Rok za izselitev, opredeljen v najemni pogodbi, ne sme
biti krajši od 90 dni.

Uprava preverja upravičenost do najema socialnega
stanovanja na dve leti.

24. člen
Socialna stanovanja se smejo tudi po izpraznitvi dodeli-

ti v najem le upravičencem do pridobitve socialnega stano-
vanja, razen v primeru, da v občini začasno ni potreb po
socialnih stanovanjih.
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VIII. IZJEMNA ODDAJA SOCIALNIH STANOVANJ V
NAJEM

25. člen
V primeru elementarne in podobne nesreče se priza-

detim lahko socialno stanovanje odda v najem za določen
čas, do odprave posledic nesreče, na podlagi odločitve
občinskega sveta.

IX. ZAMENJAVE SOCIALNIH STANOVANJ

26. člen
Občina omogoča menjave socialnih stanovanj znotraj

stanovanjskega fonda občine, upoštevaje spremenjene po-
trebe najemnikov stanovanj in njihove interese.

Sklep o dodelitvi stanovanj sprejme občinski svet občine.
V primeru, da udeleženec razpisa, ki je uvrščen na

seznam upravičencev za oddajo socialnih stanovanj v najem
ali se rešuje z izredno dodelitvijo socialnega stanovanja,
odkloni v najem ponujeno primerno socialno stanovanje,
izda župan občine sklep, s katerim se ga uvrsti na zadnje
mesto seznama upravičencev za oddajo socialnega stano-
vanja v najem.

X. MERILA ZA DODELJEVANJE SOCIALNIH STANOVANJ
V NAJEM

27. člen
Pri ugotavljanju upravičenosti za pridobitev stanovanj

se poleg zahtev splošnih in posebnih pogojev uporablja
osnove in merila, določena po tem pravilniku.

Merila služijo za ugotovitev obsega potreb po stanova-
njih in sestavo prednostnih list za posamezne kategorije
upravičencev.

Seštevek vrednosti meril služi za razporeditev upravi-
čencev v okviru posamezne kategorije upravičencev na po-
samezno prednostno listo.

28. člen
Merila, ki se točkujejo, so:

– stanovanjske razmere,

– število ožjih družinskih članov, ki živijo s prosilcem,

– socialne razmere,

– zdravstveno stanje,

– posebne okoliščine.

Pri enakem številu točk na podlagi meril ima prednost
pri dodelitvi socialnega stanovanja v najem po naslednjem
vrstnem redu prosilec:

– ki ima daljši čas stalnega bivanja v Občini Loški Potok,

– ki ima večje število otrok,

– ki ima nižji dohodek na družinskega člana.

29. člen
Stanovanjske razmere, v katerih živijo prosilec in nje-

govi družinski člani, se ocenjujejo glede na:
1. Stanovanjske razmere točke
a) prosilec stanovanja 250

b) točkovanje stanovanjske površine glede na kategorije:

Prosilec do 4 m2 5-8 m2 9-12 m2 13-16 m2 nad 16 m2

Podnajemnik
oziroma
brez najemne
pogodbe 220 190 160 130 100

Prosilec –
uporabnik,
ki stanuje
pri starših 190 160 130 100 70

Najemnik 160 130 100 70 40

Lastnik 130 100 70 40 –

c) mansardno stanovanje pod višino 1,30 m 20
d) kletno stanovanje

– standardna okna 10
– majhna okna 20

e) vlažno stanovanje  do 10
f) mračno – temno stanovanje  do 10
g) stanovanje brez kuhinje 20
h) stanovanje brez kopalnice 20
i) stanovanje s souporabo kuhinje 10
j) stanovanje s souporabo sanitarij 20
k) stanovanje s souporabo sanitarij (sorodniki) 10
l) stanovanje s sanitarijami izven stanovanja 20
m) stanovanje z arhitektonskimi ovirami

(če gre za invalida, ki je gibalno oviran) 20
n) stanovanje z vhodom neposredno

v bivalne prostore 10
o) stanovanje z nestandardno visokimi

stropi (nad 3 m) 10

2. Družinsko stanovanje
a) samski 10
b) zakonca – partnerja brez otrok 20
c) roditelj z enim otrokom (za vsakega

nadaljnjega otroka se prišteje 10 točk) 20
d) družina z enim otrokom 30
e) družina z dvema otrokoma 40
f) družina z družinskim članom

v skupnem gospodinjstvu iz 6. člena
stanovanjskega zakona 50

3. Socialno stanje
Vrednotijo se, če so nastopile najmanj eno le

to pred objavo razpisa
a) v stanovanju živi več generacij (najmanj 2

 družini) 10
b) mlada družina (šoloobvezni otroci) 20
c) ločeno življenje roditeljev in mladoletnih

otrok (rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu)
zaradi stanovanjskih razmer 40
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d) samohranilec-ka, ki živi z mladoletnim otrokom 20
e) ločeno življenje roditeljev zaradi neprimernih

stanovanjskih razmer 30
f) status prosilca z družinskim članom,

za katerega je po predpisih o zaposlovanju
ocenjeno, da je nezaposljiv (odločba) 20

4. Zdravstveno stanje
a) potrdilo specialista, da ima obolenje

trajne posledice 30
b) duševno prizadete osebe in osebe

nesposobne za delo (odločba) 30
5. Posebne okoliščine
a) dejansko – neprekinjeno stalno bivanje

v Občini Loški Potok
– od rojstva 100
– za vsako leto dejanskega stalnega bivanja

nad 5 let v občini se točkuje po 5 točk,
vendar največ 100 točk)  -

b) doba čakanja na dodelitev stanovanja
– 1 leto  10
– vsako nadaljnje leto po  5

XI. KONČNA DOLOČBA

30. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 360-01/99-1
Loški Potok, dne 9. aprila 1999.

Župan
Občine Loški Potok

Janez Novak, inž. l. r.

MAJŠPERK

1926. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Majšperk za leto 1998

Na podlagi 13. in 34.a člena zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odločba US in
56/98) in 18. člena statuta Občine Majšperk (Uradni list
RS, št. 27/95, 47/96 in 65/98), sta Občinski svet občine
Majšperk na seji dne 23. 3. 1999 in Občinski svet občine
Žetale na seji dne 16. 4. 1999 sprejela

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine

Majšperk za leto 1998

1927. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Majšperk

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 18. člena statuta Obči-
ne Majšperk (Uradni list RS, št 27/95, 47/96 in 65/98) je
Občinski svet občine Majšperk na seji dne 30. 3. 1999
sprejel

O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Majšperk

1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah

in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo.

2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s

skrajšano oznako: LC) in javne poti (s skrajšano oznako: JP).

3. člen
Lokalne ceste so: ceste med naselji v Občini Majšperk

in ceste med naselji v sosednjih občinah.

4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v Občini Majšperk in

naselji v sosednjih občinah so:

1. člen
Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Obči-

ne Majšperk za leto 1998.

2. člen
Prihodki in odhodki po zaključnem računu za leto 1998

so naslednji:
1. Proračun
– skupaj prihodki 547,753.235,19 SIT
– skupaj odhodki 493,889.730,61 SIT
– presežek prihodkov 53,863.504,58 SIT

3. člen
Presežek prihodkov proračuna v višini 53,863.504,58

SIT se po zaključnem računu za leto 1998 razporedi za
prenos v naslednje leto.

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

nem listu RS.

Št. 403-03-0003/98
Majšperk, dne 29. aprila 1999.

Župan
Občine Majšperk
Franc Bezjak l. r.
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Zap. Št. ceste Začetek ceste Potek ceste Konec ceste Dolžina ceste Preostala dolžina
št. ali odseka ali odseka ali odseka v občini (m) ceste v sosednji

občini (m)

1. 240010 240020 Sestrže–Mostečno 440540 1270

2. 240020 432 Podlože–Lokanja vas 440100 6980 7126

3. 240030 688 Majšperk–Vrhe 240110 716

4. 240060 689 Žetale–Vabča vas 690 5320 5050

5. 240070 240060 Sitež–Grdina 432 4536

6. 240080 240060 Poluce–Bolfenk–Kosovo sedlo 240070 8087

7. 240090 240120 Ptujska Gora–Slape 690 1028

8. 240100 432 Stoperce–Pridna vas 240060 6000 2000

9. 240110 432 Vrhe–Spodnji Gaj 2 7119 3157

10. 240120 690 Stogovci–Ptujska Gora 432 2390

11. 240130 690 Doklece–Janški vrh–Marinja vas 328040 7702

12. 440650 440500 Jelovec–Gnani vrh–Stoperce 432 2148 6520

13. 240140 240120 Ptujska Gora–Doklece 690 2576

14 240150 240020 Medvedce–Majšperk 240110 1345

15. 165040 165170 Cirkovce–Jurovska vas 240020 443 3398

16. 240190 432 Sevce–Ptujska Gora 240140 1374

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

Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec ceste Dolžina Preostala Namen
št. ali odseka ceste–odseka ali odseka ceste v dolžina uporabe

občini (m) ceste (m)

1. 740010 240020 Sesterže–Gajšt križišče 360 Dostopna

2. 740020 240020 Sesterže–Savinsko 240110 1180 Povezov.

3. 740030 240020 Sesterže–Kolednik 740020 1040 P

4. 740040 240020 Žel. proga–Golob Golob 222 D

5. 740050 240020 Medvedce–Savinsko 240110 1178 P

6. 740070 240020 Medvedce–Širec Širec 291 D

7. 740080 240110 Belca–Fuks Fuks 300 D

8. 740090 688 Lešje–Eberli Šket 492 D

9. 740100 432 Breg–Ajdovšek 740180 1596 P

10. 741970 740100 Breg–Brumec Brumec 40 D

11. 740110 688 Lešje–Tacinger Tacinger 350 D

12. 740120 688 Lešje–Furman Furman 600 D

13. 740130 688 Lešje–Doberšek Doberšek 252 D

14. 740140 432 Dolinca–Lešje 688 1021 P

15. 740150 688 Lešje–Koritno–Dežno 946591 1555 250 P

16. 740160 740150 Koritno–Tkavc 740180 836 D

17. 740170 740150 Koritno–Bukošek 740180 766 D

18. 740180 432 Preša–Koritnjak 740150 1706 P

19. 740190 432 Sp. Sveča–Rabuda Dorič 1465 D

20. 740200 740210 Pesjak–Kališe Tomažin 1375 D

21. 740210 432 Pesjak–Butolen Butolen 1608 D

22. 740220 432 Preša–Skrblje 740230 2566 P

23. 740230 432 Skrblje–Jelovice 240080 5529 P

24. 740240 432 Breg–Skrblje 240060 1655 P

25. 741930 740240 Breg– Planika Breg 257 D

26. 740250 740240 Vabča vas–Jelovice 740230 2225 D

27. 740260 240080 Žolger–Parkelj 740250 746 D

28. 740270 240080 Vinkler–Krajni Krajni 503 D
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Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec ceste Dolžina Preostala Namen

št. ali odseka ceste–odseka ali odseka ceste v dolžina uporabe
občini (m) ceste (m)

29. 740280 240080 Bedrač–Jelovec 240080 703 D

30. 740290 240080 Sv. Bolfenk Cerkev 156 D

31. 740300 432 Breg–Vrtec Varžič 479 D

32. 740310 432 Breg–TVI Menza 132 D

33. 740320 690 Stanečka vas–Stogovci 240120 1214 P

34. 740330 740320 Stanečka vas–L. D. 740400 825 D

35. 740340 690 Ribnik Ribnik 215 D

36. 740350 690 Bezjak Bezjak 173 D

37. 740360 690 Kapela–Pislak 690 348 D

38. 740370 690 Majšperk–Podfošt 690 230 D

39. 740380 690 Majšperk–Šola 740370 353 D

40. 740390 432 Gajser–Vrhe 740400 575 D

41. 740400 432 Vrhe–Brezje–L. D. L.D. 1838 D

42. 740980 740400 Vrhe– Furman Furman 174 D

43. 740990 740400 Vrhe–Vodno zajetje Vod.z. 325 D

44. 740410 240060 Naraplje–Trate Pišek 763 D

45. 740420 240060 Naraplje–Lipno 740820 1562 D

46. 740430 240060 Naraplje–Kužner Kužner 1400 D

47. 740440 240060 Mikolič–Peskov breg 240130 1550 D

48. 741810 740440  Mikolič–Krivec Krivec 517 D

49. 740450 240060 Planjsko–Vildon 240130 1877 D

50. 741820 740450 Bedenik–Adam 740450 404 D

51. 741830 740450 Planjsko–Judnšek Križišče 400 D

52. 740460 240130 Puša–Pohoršek Sakelšek 610 D

53. 740470 740480 Kešpert–Lančkov breg Lanček 590 D

54. 740480 240060 Planjsko–Jelovice 740490 1460 D

55. 740490 240060 Sitež–Jelovice 240080 1980 D

56. 740500 240060 Sitež–Vinarje 240130 1050 D

57. 740510 240130 Kozarek.k.–Korez 740500 792 D

58. 740520 240070 Pajnkiher–Jelovice 740490 2090 P

59. 741840 740520 Jelovice–Grabe Zakelš. 681 D

60. 741850 740520 Jelovice–Planinc Fakin 501 D

61. 740530 240020 Sagadin–Korže Korže 500 D

62. 740540 240020 Podlože–Vinkler 240110 1443 P

63. 740550 432 Smreka–Lesar Lesar 238 D

64. 740560 432 Vila–Podlože 240020 975 P

65. 740570 432 Ptujska Gora–Planinc 240020 561 P

66. 740580 432 Ptujska Gora–Majerič Vauknik 165 D

67. 740590 432 Stara cesta 432 530 P

68. 740600 432 Križ–Ptujska Gora Gojkovič 378 D

69. 740610 432 Soršak–Akum. jez. Sotočje 7438 D

70. 740630 740620 Sevce–Piške 740700 1327 P

71. 741860 740630 Sevce–Fridel Vikend 451 D

72. 741870 740630 Sevce–Galun Galun 403 D

73. 741880 740630 Piške–Logar Logar 382 D

74. 740640 740700 Sevce–do Roka 740630 811 P

75. 740650 740700 Erbus–Sluga 740630 629 P

76. 740660 240020 Zg. Travniki 740610 671 P

77. 740670 740700 Ptujska Gora–kapela 240120 435 P

78. 740680 740670 Križišče–Čančar 740620 401 P
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Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec ceste Dolžina Preostala Namen

št. ali odseka ceste–odseka ali odseka ceste v dolžina uporabe
občini (m) ceste (m)

79. 741890 740680 Ptujs. Gora–Gojkovič Gojkovič 207 D
80. 740690 740620 Pt. Gora–pokopališče 240140 297 D
81. 740700 240120 Ptujska Gora–Lovrenc 165090 1943 980 P
82. 741900 740700 Podlože–Rudel 740650 217 D
83. 741910 740700 Rudel–Artič Klarič 828 D
84. 741920 740700 Piške–Trebež Predikaka 627 D
85. 740710 740700 Bauman–Unuk 741910 148 P
86. 740720 740700 Piške–Polskava Križišče 662 D
87. 740970 240140 Doklece–Erbus Erbus 186 D
88. 740730 240140 c.na Veliko ravno Vinkler 721 D
89. 740740 240140 Rodošek–Slape Somost. 1025 D
90. 740750 240120 Pt. Gora–Zolar Zolar 384 D
91. 740760 240090 Fišer–regionalka 690 771 P
92. 740770 240090 Božičko–Kamenšek Kamenšek 690 D
93. 740780 690 Slape–Voduš Voduš 251 D
94. 740790 740900 Slape–Muršek Muršek 447 D
95. 740800 740900 Slape–Širovnik Širovnik 473 D
96. 740810 740900 Slape–Brezje 740820 1300 D
97. 740820 240060 Vabča vas–Lipno 740900 2309 D
98. 740830 240060 Vabča vas–Slape Križišče 500 D
99. 740840 740900 Slape–Lipni potok 740880 755 D
100. 740850 740900 Janški vrh–Krček Krček 300 D
101. 740860 740900 Lipno–Šparkasa Drevenšek 525 D
102. 740870 740900 Lipno–Lahovo Korže 320 D
103. 740880 240130 Doklece–Lipni pot. Sajko 2332 D
104. 741940 740880 Lipni potok–Taciga Taciga 622 D
105. 741950 740880 Lipni potok–Belšak Belšak 505 D
106. 740890 240130 Likovec–Grušovnik Grušovnik 374 D
107. 740900 690 Slape–Peskov breg 240130 2602 P
108. 740910 240130 Doklece–Preložnik Preložnik 650 D
109. 740920 240130 Janški vrh–Selinšek Selinšek 524 D
110. 741190 740930 Janški vrh–Dolena Dolena 2000 190 P
111. 740930 740920 Janški vrh–Špicperg Križišče 1107 D
112. 741960 740930 Janški vrh–Gajser Gajser 860 D
113. 740940 240130 Peskov breg–Serdinše Serdinšek 185 D
114. 740950 240130 Peskov breg–Potočnik Potočnik 441 D
115. 740960 240130 Peskov breg–Bukovec Bukovec 630 D
116. 740670 690 Valant–Perko Perko 590 D
117. 740780 690 Škrila–Jazbec Jazbec 80 P
118. 741010 432 Zg. Sveča–Rosovec 947221 1506 P
119. 741020 432 Zg. Sveča–Slapečjak Polajžar 1400 D
120. 741030 432 Stoperce–Fiderški vrh 947221 1626 P
121. 741040 432 Zg. Sveča–Semečec Vodohran 1386 D
122. 741050 432 Zg. Sveča–Prašjek Lampret 805 D
123. 741060 240070 Grdina–Repetitor Lampret 998 D
124. 741070 432 Stoperce–Stiperce Hronek 927 D
125. 741080 240070 Grdina–Pečice Lorber 658 D
126. 741090 240070 Grdina–Puzela Lampret 450 D
127. 741100 240070 Grdina–Črešnjeva graba Kralj 468 D
128. 741110 240070 Grdina–Stojnšek–Ledine 240100 2387 P
129. 741710 741100 Kupčinji vrh– Sv. Mohor cerkev 721 D
130. 741120 240070 Dol pri Stopercah Vtič 994 D
131. 741130 432 Stoperce–Sučje Lampret 2958 D
132. 741140 432 Stoperce–Strmec Mesarič 1091 D
133. 741150 24010 Kupčinji vrh–Puše Korez 1226 D
134. 741160 240100 Kupčinji vrh–Ledine Frlež 346 D
135. 741170 240100 Kupčinji vrh–Rebenice Vodušek 518 D
136. 741180 240100 Kupčinji vrh–vas Tadič 157 D
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6. člen
H kategorizaciji občinskih cest določenih s tem

odlokom je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe
o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št.
48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije RS za ceste
347-05-144/98-03/Brank od 21. 7. 1998 in 11. 3. 1999.

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

gospodarjenju z javnimi potmi v Občini Ptuj (Uradni vestnik
občin Ormož in Ptuj, št. 21/85).

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 344-01-0003/98
Majšperk, dne 9. decembra 1998.

Župan
Občine Majšperk
Franc Bezjak l. r.

1928. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in
nagradah članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih občinskih organov ter o
povračilih stroškov

Na podlagi 17. člena statuta Občine Majšperk (Uradni
list RS, št. 23/99) 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 Majšperk na 5. redni seji dne 11. 5. 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 plače in delovnih razmerij občinskih funk-

cionarjev se smiselno uporabljajo določbe zakona o funk-
cionarjih v državnih organih (Uradni list SRS, št. 30/90,
18/91, 22/91; Uradni list RS, št. 2/91-I in 4/93) in določ-
be zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih orga-
nih 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 v obliki nagrade, 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.

3. člen
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine

Majšperk, ki sodi v šesto skupino občin, določen količnik
osnovne plače v višini 5,0. Županu pripada funkcijski doda-
tek 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.

Podžupan opravlja funkcijo nepoklicno in mu pripada
največ 30% županove plače za poklicno opravljanje funk-
cije.

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 oziroma nagra-
da za nepoklicno opravljanje funkcije člana občinskega sve-
ta, je podlaga za ugotovitev najvišjega možnega letnega
obsega sredstev, iz katerih se izplačujejo plače članom ob-
činskega sveta ter nagrade članom delovnih teles občinske-
ga sveta, ki niso člani občinskega sveta in članom nadzorne-
ga odbora ter drugih organov Občine Majšperk.

II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLAČE

5. člen
Del plače za nepoklicno opravljanje funkcije podžupa-

na, ki vključuje tudi del plače za opravljanje funkcije člana
občinskega sveta znaša bruto 30% vrednotenja plače župa-
na po zakonu.

Del plače za opravljanje funkcije člana občinskega sve-
ta znaša bruto 12% vrednotenja plače župana po zakonu.

6. člen
Del plače podžupana oziroma člana občinskega sveta

se izplačuje mesečno in obračunava za nazaj, ne glede, če
ta mesec ni bila sklicana seja ali sta bili sklicani dve ali več
sej.

Podžupanu se mesečni del plače ne izplača, če zaradi
bolezni ali druge odsotnosti več kot 30 dni ne more opravlja-
ti svoje funkcije.

Članu občinskega sveta se mesečni del plače ne izpla-
ča, če se v tem mesecu ni udeležil sklicane seje občinskega
sveta ali njegovega delovnega telesa oziroma se mu izplača
sorazmerni del plače, če je bilo sej občinskega sveta oziro-
ma delovnih teles več. Pri tem se seja delovnega telesa
vrednoti v polovični vrednosti seje občinskega sveta.

O ne izplačilu mesečnega dela plače podžupanu oziro-
ma članu občinskega sveta odloči s sklepom komisija, ki je
pristojna za mandatna vprašanja občinskega sveta.

Članu občinskega sveta se lahko letno izplača največ
enajst mesečnih plač.
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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.

Plače 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.

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 in se izplača v obliki nagrade, ki ima značaj
prejemka iz naslova opravljanja dela na drugi podlagi.

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 ČLANOM DELOVNIH TELES

10. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani

občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odbo-
ru občinskega sveta in članom v odborih župana določi
nagrada v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji na
podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezno koledar-
sko leto.

Sejnina za posamezno sejo znaša 15% možnega me-
sečnega zneska dela plače člana občinskega sveta. Župan
lahko v primeru večje zahtevnosti dela delovnega telesa ali
odbora odobri sejnino v višini največ 30% možnega meseč-
nega zneska dela plače člana občinskega sveta.

11. člen
Predsednik nadzornega odbora občine ima pravico do

nagrade-sejnine v višini največ 5% plače župana, člani nad-
zornega odbora pa imajo pravico do nagrade-sejnine v višini
največ 3% plače župana. Nagrade ne smejo niti mesečno
niti letno preseči najvišjega možnega zneska, ki je določen
za člana občinskega sveta.

V primeru vodenja nadzora, je nagrada člana nadzor-
nega odbora enaka kot je določena za predsednika nadzor-
nega odbora.

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 in višino nagrad iz
prejšnjega odstavka sprejme občinski svet najkasneje v pet-
najstih dneh po razpisu referenduma ali volitev.

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 Majšperk. Stroški prevoza se povrne-
jo v skladu s predpisi.

Občinski funkcionar ima tudi pravico do povračila
stroškov prevoza na seje in v zvezi z opravljanjem funkcije,
če mesečno za ta namen opravi več kot 30 km. Stroški se
obračunavajo in 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.

Člani delovnih teles pa lahko uveljavljajo materialne
stroške za svoje delo.

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,
razen za povračila stroškov prevoza na seje in v zvezi z
opravljanjem funkcije, ki se izplačajo trimesečno.

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.



Uradni list Republike Slovenije Št. 38 / 21. 5. 1999 / Stran 4533

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

18. člen
Plače, nagrade in povračila, ki pripadajo občinskim

funkcionarjem, predsedniku in članom nadzornega odbora
ter članom komisij in odborov občinskega sveta, ki niso
člani občinskega sveta, se izplačajo za nazaj in sicer od 1.
1. 1999.

Pri proračunu 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
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o

določanju plač in drugih prejemkov drugih funkcionarjev
Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 38/96).

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 032-03-0001/98
Majšperk, dne 11. maja 1999.

Župan
Občine Majšperk
Franc Bezjak l. r.

MEŽICA

1929. Sklep o določitvi športnih objektov občinskega
pomena na področju športa v Občini Mežica

Na podlagi 29. člena o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 70/97 in 10/98), 64.
člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 16.
člena statuta Občine Mežica (MUV, št. 7/95) je Občinski
svet občine Mežica na 44. seji dne 3. 12. 1998 sprejel

S K L E P
o določitvi športnih objektov občinskega

pomena na področju športa v Občini Mežica

1
S tem sklepom se določijo naslednji športni objekti

občinskega pomena v Občini Mežica, ki so namenjeni ure-
sničevanju javnega interesa na področju športa:

– letno kopališče Mežica (parc. št. 744/1, 746, 747
in 748 k.o. Mežica, vl. št. 392 k.o. Mežica),

– letno telovadišče Mežica (parc. št. 764 k.o. Mežica,
vl. št. 392 k.o. Mežica),

– nogometno igrišče Mežica (parc. št. 928/2, 943/1
in 945 k.o. Mežica, vl. št. 392 k.o. Mežica),

– stavbišča in funkcionalna zemljišča letnega kopališča,
letnega telovadišča in nogometnega igrišča (parc. št. 746,
764 in 936 k.o. Mežica, vl. št. 392 k.o. Mežica).

2
Nepremičnine se bodo kot lastnina Občine Mežica

knjižile v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča Slovenj Gradec
na predlog Občine Mežica, v roku navedenem v 64. členu
zakona o športu.

3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 062-02-44/98
Mežica, dne 3. decembra 1998.

Predsednica
Občinskega sveta

občine Mežica
mag. Vida Potočnik, dipl. ek. l. r.

MORAVSKE TOPLICE

1930. Sklep o določitvi ekonomske cene programov v
javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtci Občine
Moravske Toplice

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96), 3. člena pravilnika o plačilih staršev za
programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96) in 16. člena
statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99)
je Občinski svet občine Moravske Toplice na seji dne 29. 4.
1999 sprejel

S K L E P
o določitvi ekonomske cene programov v javnem

vzgojno-varstvenem zavodu Vrtci Občine
Moravske Toplice

1
Ekonomska cena programov v javnem vzgojno-

varstvenem zavodu Vrtci Občine Moravske Toplice na otro-
ka znaša 40.300 SIT mesečno.

Občina Moravske Toplice dodatno krije del prispevka
staršev v višini 2.500 SIT na otroka - za otroke, ki obiskujejo
Vrtec Občine Moravske Toplice, katerih starši imajo stalno
prebivališče na območju Občine Moravske Toplice.

2
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v

Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. maja 1999.

Št. 28/99
Moravske Toplice, dne 29. aprila 1999.

Župan
Občine Moravske Toplice

Franc Cipot, dipl. org. ekon. l. r.
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1931. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka za Krajevno
skupnost Martjanci – za naselje Martjanci

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85) ter 3. in 56. člena zakona o referendu-
mu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 –
odl. US, 38/96 in 43/96) in 84. člena statuta Občine
Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99) je Svet krajev-
ne skupnosti Martjanci na seji dne 30. 4. 1999 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka za Krajevno skupnost Martjanci –
za naselje Martjanci

1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samo-

prispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Martjan-
ci, ki obsega naselje Martjanci.

2. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, bodo uporablje-

na za:
– odplačilo dolga za kanalizacijo in pločnike,
– obnovitev ali izgradnjo novega vodovodnega omrežja,
– izgradnjo ograje na pokopališču in parkirišča,
– ureditev hale na igrišču,
– ureditev stranskih ulic,
– vzdrževanje poljskih cest,
– vzdrževanje obstoječih vaških objektov,
– ureditev okolice med vrtcem in nogometnim igriščem,
– sofinanciranje društev in delovanja KS,
– izgradnjo kabelskega TV sistema.

3. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 6. junija 1999 od 7. do

19. ure na volišču v vaškem domu v Martjancih.

4. člen
Samoprispevek bo uveden za obdobje 5 let, in sicer od

1. 7. 1999 do 30. 6. 2004.

5. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo občani, ki so

vpisani v splošni volilni imenik Krajevne skupnosti Martjanci
v naselju Martjanci in vsi zaposleni občani, ki prejemajo
plačo in še niso vpisani v splošni volilni imenik.

Pravico glasovati na referendumu imajo tudi obrtniki
oziroma samostojni podjetniki, ki nimajo stalnega bivališča v
naselju Martjanci, imajo pa sedež dejavnosti v naselju Mart-
janci.

6. člen
Zavezanci za samoprispevek so občani, ki imajo stalno

prebivališče v naselju Martjanci ter obrtniki in samostojni
podjetniki s sedežem dejavnosti v naselju Martjanci, ki nima-
jo stalnega bivališča v naselju Martjanci.

Zavezanci bodo samoprispevek plačevali v denarju v
naslednji višini:

– 2% od neto plače in nadomestil zaposlenih, avtor-
skih honorarjev in pogodbenega dela,

– 5% od katastrskega dohodka od kmetijske dejav-
nosti,

– 4% od zavarovalne osnove obrtnikov oziroma samo-
stojnih podjetnikov, ki imajo sedež dejavnosti na območju
naselja Martjanci,

– 2% od pokojnin,
– 2.000 SIT mesečno občani s stalnim bivališčem v

naselju Martjanci, ki so na začasnem delu v tujini,
– 1.000 SIT mesečno prejemniki pokojnin iz tujine, s

stalnim bivališčem v naselju Martjanci.

7. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci po do-

ločbah 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS,
št. 35/85).

8. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,

zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač in na-
domestil in pokojnin, pogodbenega dela in avtorskih hono-
rarjev pri vsakem izplačilu.

Kmetijskim proizvajalcem ter obrtnikom in samostojnim
podjetnikom, bo obračunavalo in odtegovalo samoprispe-
vek Ministrstvo za finance Republike Slovenije, Davčni urad
– izpostava Murska Sobota.

Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
je potrebno Krajevni skupnosti Martjanci dostaviti seznam
zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.

Zavezanci, ki prejemajo plačo iz tujine, plačujejo samo-
prispevek dvakrat letno na žiro račun Krajevne skupnosti
Martjanci, in sicer do 30. 6.  za prvih šest mesecev in do
31. 12. za drugih šest mesecev tekočega leta. Krajevna
skupnost Martjanci pošlje zavezancem položnice za plačilo.

9. člen
Program iz 2. člena tega sklepa je po ocenah iz mese-

ca aprila 1999 ocenjen na ca. 80,000.000 SIT. S krajev-
nim samoprispevkom se bo v petih letih zbralo predvidoma
28,000.000 SIT.

S krajevnim samoprispevkom zbrana sredstva se bodo
v celoti namenila za izvajanje programa iz 2. člena tega
sklepa, zbirala pa se bodo na zbirnem računu Krajevne
skupnosti Martjanci št. 51900-842-078-82523, s pripisom
“samoprispevek KS Martjanci“.

10. člen
Krajevna skupnost lahko sredstva samoprispevka, ki

so začasno prosta, vroči pri banki za določen čas.

11. člen
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku,

se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo
davkov.

12. člen
Vrstni red izvajanja programa določi Svet KS Martjanci.

13. člen
Nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s

samoprispevkom zbranih sredstev opravlja Svet krajevne
skupnosti Martjanci, ki najmanj enkrat letno o tem poroča
zboru občanov.

Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka
kontrolira Agencija za plačilni promet, Podružnica Murska
Sobota ter Ministrstvo za finance Republike Slovenije, Davč-
ni urad – izpostava Murska Sobota, v okviru svojih pristoj-
nosti.
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14. člen
Na referendumu glasujejo volilni upravičenci, s tajnim

glasovanjem na glasovnici, na kateri je naslednje besedilo:

Krajevna skupnost Martjanci
GLASOVNICA

za glasovanje na referendumu, dne 6.  junija 1999, o
uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za dobo pet let,
to je od 1. 7. 1999 do 30. 6. 2004, v KS Martjanci – v
naselju Martjanci, za financiranje naslednjih programov:

– odplačilo dolga za kanalizacijo in pločnike,
– obnovitev ali izgradnjo novega vodovodnega omrežja,
– izgradnjo ograje na pokopališču in parkirišča,
– ureditev hale na igrišču,
– ureditev stranskih ulic,
– vzdrževanje poljskih cest,
– vzdrževanje obstoječih vaških objektov,
– ureditev okolice med vrtcem in nogometnim igriščem,
– sofinanciranje društev in delovanja KS,
– izgradnjo kabelskega TV sistema.

GLASUJEM
“ZA” “PROTI”

Glasujete tako, da obkrožite besedo “za”, če se strinja-
te z uvedbo krajevnega samoprispevka, oziroma besedo
“proti”, če se ne strinjate z uvedbo samoprispevka.

15. člen
Finančna sredstva za izvedbo samoprispevka zagotovi

Krajevna skupnost Martjanci.

16. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v

Uradnem listu RS ter na krajevno običajen način.

Št. 1-6/99
Martjanci, dne 30. aprila 1999.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti

Martjanci
Franc Kodila l. r.

1932. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za
Krajevno skupnost Selo-Fokovci – za naselje
Selo

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85) ter 3. in 56. člena zakona o referendu-
mu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 –
odl. US, Uradni list RS, št. 38/96 in 43/96) in izida referen-
duma za uvedbo krajevnega samoprispevka dne 2. 5. 1999
objavljamo

S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za Krajevno

skupnost Selo-Fokovci – za naselje Selo

1. člen
Na območju Krajevne skupnosti Selo-Fokovci v naselju

Selo se po odločitvi krajanov naselja Selo na referendumu
dne 2.  maja 1999 uvede krajevni samoprispevek v denarju.

2. člen
Samoprispevek v denarju se uvede za obdobje 5 let, in

sicer od 1. 6. 1999 do 31. 5. 2004.

3. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, bodo uporablje-

na za:
– ureditev krajevnih cest in vaških poti,
– vzdrževanje mrliške vežice in vaško gasilskega do-

ma,
– ureditev javne tehtnice,
– delovanje društev, organizacij in KS,
– sodelovanje pri ureditvi vodovodnih omrežij.

4. člen
Zavezanci za samoprispevek so občani, ki imajo stalno

prebivališče v naselju Selo ter lastniki vikendov, vinskih kleti,
stanovanjskih, poslovnih in drugih objektov na območju KS
Selo-Fokovci – v naselju Selo, ki nimajo stalnega prebivali-
šča na območju Krajevne skupnosti Selo-Fokovci.

Zavezanci bodo samoprispevek plačevali v denarju v
naslednji višini:

– 2% od neto plače in nadomestil zaposlenih, avtor-
skega in pogodbenega dela,

– 10% od katastrskega dohodka od kmetijske dejav-
nosti,

– 4% od zavarovalne osnove obrtnikov oziroma samo-
stojnih podjetnikov,

– 2% od pokojnin,
– 2.000 SIT mesečno občani za začasnem delu v tuji-

ni,
– 1.000 SIT mesečno prejemniki pokojnin iz tujine,
– 1.000 SIT mesečno od vikendov, vinskih kleti, sta-

novanjskih, poslovnih in drugih objektov zgrajenih na ob-
močju Krajevne skupnosti Selo-Fokovci – v naselju Selo.

5. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci po do-

ločbah 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list RS,
št. 35/85 in 48/96).

6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,

zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač in na-
domestil in pokojnin, pogodbenega dela in avtorskih hono-
rarjev pri vsakem izplačilu.

Kmetijskim proizvajalcem ter obrtnikom in samostojnim
podjetnikom bo obračunavalo in odtegovalo samoprispevek
Ministrstvo za finance Republike Slovenije, Davčni urad –
izpostava Murska Sobota.

Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
je potrebno Krajevni skupnosti Selo-Fokovci dostaviti sez-
nam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.

Zavezanci, ki prejemajo plačo ali pokojnino iz tujine in
lastniki vikendov, vinskih kleti, stanovanjskih, poslovnih in
drugih objektov, plačujejo samoprispevek dvakrat letno na
žiro račun Krajevne skupnosti Selo-Fokovci, in sicer do 30.
6.  za prvih šest mesecev in do 31. 12 za drugih šest
mesecev tekočega leta. Krajevna skupnost Selo-Fokovci
pošlje zavezancem položnice za plačilo.

7. člen
S krajevnim samoprispevkom zbrana sredstva se bodo

v celoti namenila za izvajanje programa iz 2. člena tega sklepa
v naselju Selo, zbirala pa se bodo na zbirnem računu Krajev-
ne skupnosti Selo-Fokovci št. 51900-842-078-82203,
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s pripisom “samoprispevek KS Selo-Fokovci – za naselje
Selo“.

8. člen
Krajevna skupnost lahko sredstva samoprispevka, ki

so začasno prosta, vroči pri banki za določen čas.

9. člen
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku,

se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo
davkov.

10. člen
Vrstni red izvajanja programa določi Svet KS Selo-Fo-

kovci in vaški odbor naselja Selo.

11. člen
Nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s

samoprispevkom zbranih sredstev opravlja Svet krajevne
skupnosti Selo-Fokovci, ki najmanj enkrat letno o tem poro-
ča zboru občanov.

Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka
kontrolira Agencija za plačilni promet, Podružnica Murska
Sobota ter Ministrstvo za finance Republike Slovenije, Davč-
ni urad – izpostava Murska Sobota, v okviru svojih pristojno-
sti.

12. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS, uporablja pa se od 1. 6. 1999.

Št. 3/99
Selo, dne 2.  maja 1999.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti

Selo-Fokovci
Stanislav Gorčan l. r.

1933. Poročilo Volilne komisije KS Selo-Fokovci o
izidu glasovanja na referendumu o uvedbi
krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti
Selo-Fokovci – za naselje Selo in Fokovci dne 2.
5. 1999

P O R O Č I L O
Volilne komisije KS Selo-Fokovci o izidu

glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega
samoprispevka v Krajevni skupnosti Selo-

Fokovci – za naselje Selo in Fokovci
dne 2. 5. 1999

1
Na območju Krajevne skupnosti Selo-Fokovci, v nase-

ljih Selo in Fokovci je bil na referendumu za uvedbo krajev-
nega samoprispevka, izvedenem v nedeljo dne 2. 5. 1999,
ugotovljen naslednji izid glasovanja:

Naselje Selo:
– v volilni imenik je bilo vpisanih 268 volilcev
– referenduma se je udeležilo 170 ali 63,43% volilcev
– ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 136 ali

50,75% volilcev

– PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 34 ali
12,68% volilcev

– neveljavnih glasovnic ni bilo.

2
Na podlagi izida glasovanja volilna komisija ugotavlja,

da je bil izglasovan predlog za uvedbo krajevnega samopri-
spevka na območju Krajevne skupnosti Selo-Fokovci za
naselje Selo za obdobje 5 let, in sicer od 1. 6. 1999 do 31.
5. 2004.

Naselje Fokovci:
– v volilni imenik je bilo vpisanih 201 volilcev
– referenduma se je udeležilo 112 ali 55,72% volilcev
– ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 75 ali 37,32%

volilcev
– PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 37 ali

18,40% volilcev
– neveljavnih glasovnic ni bilo.

3
Na podlagi izida glasovanja volilna komisija ugotavlja,

da ni bil izglasovan predlog za uvedbo krajevnega samopri-
spevka na območju Krajevne skupnosti Selo-Fokovci za
neselje Fokovci za obdobje 5 let, in sicer od 1. 6. 1999 do
31. 5. 2004.

Št. 2/99
Selo, dne 2. maja 1999.

Predsednica
Volilne komisije

KS Selo-Fokovci
Tanja Milosavljevič l. r.

1934. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za
celotno območje Krajevne skupnosti Ratkovci –
 v naseljih Ratkovci, Kančevci in Lončarovci

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85) ter 3. in 56. člena zakona o referendu-
mu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 –
odl. US, Uradni list RS, št. 38/96 in 43/96) in izida referen-
duma za uvedbo krajevnega samoprispevka dne 2. 5. 1999
objavljamo

S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za celotno

območje Krajevne skupnosti Ratkovci – v
naseljih Ratkovci, Kančevci in Lončarovci

1. člen
Na območju Krajevne skupnosti Ratkovci v naseljih

Ratkovci, Kančevci in Lončarovci se po odločitvi krajanov
naselij Ratkovci, Kančevci in Lončarovci na referendumu
dne 2.  maja 1999 uvede krajevni samoprispevek v denarju.

2. člen
Samoprispevek v denarju se uvede za obdobje 5 let, in

sicer od 1. 6. 1999 do 31. 5. 2004.

3. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, bodo uporablje-

na za:
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– izgradnjo mrliških vežic v Kančevcih in Lončarovcih,
– izgradnjo prizidka in adaptacijo mrliške vežice v Rat-

kovcih,
– vzdrževanje vaških objektov,
– vzdrževanje objektov komunalne infrastrukture,
– vzdrževanje pokopališč,
– ureditev in vzdrževanje javne razsvetljave,
– sofinanciranje delovanja KS in društev.

4. člen
Zavezanci za samoprispevek so občani, ki imajo stalno

prebivališče v naseljih Ratkovci, Kančevci in Lončarovci ter
lastniki vikendov, vinskih kleti, stanovanjskih in poslovnih
objektov in nosilci dejavnosti s sedežem na območju KS
Ratkovci, ki nimajo stalnega prebivališča na območju krajev-
ne skupnosti Ratkovci.

Zavezanci bodo samoprispevek plačevali v denarju v
naslednji višini:

– 2% od neto plače in nadomestil zaposlenih, avtor-
skega in pogodbenega dela,

– 10% od katastrskega dohodka od kmetijske dejav-
nosti,

– 4% od zavarovalne osnove obrtnikov oziroma samo-
stojnih podjetnikov s stalnim prebivališčem oziroma sede-
žem dejavnosti na območju Krajevne skupnosti Ratkovci,

– 2% od pokojnin,
– 2.000 SIT mesečno občani na začasnem delu v

tujini,
– 1.000 SIT mesečno prejemniki pokojnin iz tujine,
– 1.000 SIT mesečno od vikendov, vinskih kleti, sta-

novanjskih in poslovnih objektov zgrajenih na območju Kra-
jevne skupnosti Ratkovci.

5. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci po do-

ločbah 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list RS,
št. 35/85 in 48/96).

6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,

zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač in na-
domestil in pokojnin, pogodbenega dela in avtorskih hono-
rarjev pri vsakem izplačilu.

Kmetijskim proizvajalcem ter obrtnikom in samostojnim
podjetnikom bo obračunavalo in odtegovalo samoprispevek
Ministrstvo za finance Republike Slovenije, Davčni urad –
izpostava Murska Sobota.

Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
je potrebno Krajevni skupnosti Ratkovci dostaviti seznam
zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.

Zavezanci, ki prejemajo plačo ali pokojnino iz tujine in
lastniki vikendov, vinskih kleti, stanovanjskih in poslovnih
objektov, plačujejo samoprispevek dvakrat letno na žiro ra-
čun Krajevne skupnosti Ratkovci, in sicer do 30. 6.  za prvih
šest mesecev in do 31. 12. za drugih šest mesecev tekoče-
ga leta. Krajevna skupnost Ratkovci pošlje zavezancem po-
ložnice za plačilo.

7. člen
Program iz 2. člena tega sklepa je po ocenah iz mese-

ca marca 1999 ocenjen na ca. 20,000.000 SIT. S krajev-
nim samoprispevkom se bo v petih letih zbralo predvidoma
10,000.000 SIT.

S krajevnim samoprispevkom zbrana sredstva se bodo
v celoti namenila za izvajanje programa iz 2. člena tega
sklepa, zbirala pa se bodo na zbirnem računu Krajevne

skupnosti Ratkovci št. 51900-842-078-82180, s pripisom
“samoprispevek KS Ratkovci – z navedbo naselja“.

8. člen
Krajevna skupnost lahko sredstva samoprispevka, ki

so začasno prosta, vroči pri banki za določen čas.

9. člen
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku,

se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo
davkov.

10. člen
Vrstni red izvajanja programa določi Svet KS Ratkovci

in vaški odbor naselij Ratkovci, Kančevci in Lončarovci.

11. člen
Nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s

samoprispevkom zbranih sredstev opravlja Svet krajevne
skupnosti Ratkovci, ki najmanj enkrat letno o tem poroča
zboru občanov.

Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka
kontrolira Agencija za plačilni promet, Podružnica Murska
Sobota ter Ministrstvo za finance Republike Slovenije, Davčni
urad – Izpostava Murska Sobota, v okviru svojih pristojnosti.

12. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS, uporablja pa se od 1. 6. 1999.

Št. 5-11/99
Ratkovci, dne 2.  maja 1999.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti

Ratkovci
Stanko Kovač l. r.

1935. Poročilo Volilne komisije KS Ratkovci o izidu
glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega
samoprispevka v Krajevni skupnosti Ratkovci –
za naselja Ratkovci, Kančevci in Lončarovci dne
2. 5. 1999

P O R O Č I L O
Volilne komisije KS Ratkovci o izidu glasovanja

na referendumu o uvedbi krajevnega
samoprispevka v Krajevni skupnosti Ratkovci –
za naselja Ratkovci, Kančevci in Lončarovci dne

2. 5. 1999

1
Na območju Krajevne skupnosti Ratkovci, v naseljih

Ratkovci, Kančevci in Lončarovci je bil na referendumu za
uvedbo krajevnega samoprispevka, izvedenem v nedeljo
dne 2. 5. 1999, ugotovljen naslednji izid glasovanja:

Naselje Ratkovci:
– v volilni imenik je bilo vpisanih 62 volilcev
– referenduma se je udeležilo 40 ali 64,51% volilcev
– ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 33 ali 53,22%

volilcev
– PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 7 ali

11,29% volilcev
– neveljavnih glasovnic ni bilo.
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2
Na podlagi izida glasovanja volilna komisija ugotavlja,

da je bil izglasovan predlog za uvedbo krajevnega samopri-
spevka na območju Krajevne skupnosti Ratkovci za neselje
Ratkovci za obdobje 5 let, in sicer od 1. 6. 1999 do 31. 5.
2004.

Naselje Kančevci:

– v volilni imenik je bilo vpisanih 68 volilcev

– referenduma se je udeležilo 52 ali 76,47% volilcev

– ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 35 ali 51,47%
volilcev

– PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 17 ali
25,0% volilcev

– neveljavnih glasovnic ni bilo.

3
Na podlagi izida glasovanja volilna komisija ugotavlja,

da je bil izglasovan predlog za uvedbo krajevnega samopri-
spevka na območju Krajevne skupnosti Ratkovci za neselje
Kančevci za obdobje 5 let, in sicer od 1. 6. 1999 do 31. 5.
2004.

Naselje Lončarovci:
– v volilni imenik je bilo vpisanih 72 volilcev
– referenduma se je udeležilo 58 ali 80,55% volilcev
– ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 45 ali 62,5%

volilcev
– PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 13 ali

18,05% volilcev
– neveljavnih glasovnic ni bilo.

4
Na podlagi izida glasovanja volilna komisija ugotavlja,

da je bil izglasovan predlog za uvedbo krajevnega samopri-
spevka na območju Krajevne skupnosti Ratkovci za neselje
Lončarovci za obdobje 5 let, in sicer od 1. 6. 1999 do 31.
5. 2004.

Št. 4-11/99
Ratkovci, dne 2. maja 1999.

Predsednica
Volilne komisije KS Ratkovci

Suzana Panker l. r.

MOZIRJE

1936. Odlok  o spremembi in dopolnitvi odloka o
ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Mozirje

Na podlagi 3. in. 8. člena zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 8/96), 1., 40., 42. člena zakona o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96), 1. člena zakona o osnovni šoli (Uradni list RS,
št. 12/96) in statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo zgor-
njesavinjskih občin) je Občinski svet občine Mozirje na 6.
redni seji dne 26. 4. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka

o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Mozirje

1. člen
V odloku o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda

Osnovna šola Mozirje (Uradno glasilo Občin Mozirje, Nazar-
je, Gornji Grad, Ljubno in Luče, št. 4/97 in Uradni list RS,
št. 15/99) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:

Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Mozirje,
Šolska ulica 23, Mozirje.

Sedež zavoda: Šolska ulica 23, Mozirje.
Skrajšano ime zavoda: OŠ Mozirje.
V sestavo OŠ Mozirje sodijo še:
Podružnična šola Rečica ob Savinji, Rečica ob Savi-

nji 55.
Podružnična šola Šmihel, Šmihel 28.
Podružnična šola Lepa Njiva, Lepa Njiva 87.
Oddelek s prilagojenim programom in učnim načrtom,

Šolska ulica 23, Mozirje.
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po os-

novnošolskem izobraževanju na območju šolskega okoliša,
ki obsega:

1. Za matično šolo:
naslednja naselja: Mozirje, Dobrovlje pri Mozirju, Dol

Suha del (PO 48), Ljubija, Loke pri Mozirju, Radegunda del
(PO 37), Brezje del (PO 12, 13, 14, 15).

2. Za podružnično šolo Lepa Njiva:
naslednja naselja: Lepa Njiva.
3. Za podružnično šolo Rečica ob Savinji:
naslednja naselja: Rečica ob Savinji, Dol Suha del (PO

36), Grušovlje, Homec, Nizka, Poljane, Sp. Pobrežje, Sp.
Rečica, Trnovec, Šentjanž, Varpolje, Zg. Pobrežje.

4. Za podružnico Šmihel na Mozirjem:
naslednja naselja: Šmihel nad Mozirjem, Radegunda

del (PO 38,49), Brezje del (PO 16).
5. Oddelek s prilagojenim programom in učnim načr-

tom:
opravlja dejavnost izobraževanja otrok s posebnimi po-

trebami na območju šolskega okoliša, ki zajema teritorij
občin Gornji grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje in Solčava.

Zavod po predhodnem soglasju z ustanoviteljem orga-
nizira delo v novi podružnični šoli ali ukine obstoječo, če so
za to podani zakonski razlogi.

2. člen
Na koncu 10. člena odloka se doda naslednje besedi-

lo: “in drugih šolskih okolišev”.

3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati pet-

najsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 012-1/99-13
Mozirje, dne 26. aprila 1999.

Župan
Občine Mozirje

Jože Kramer, dipl. inž. l. r.
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NOVO MESTO

1937. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorsko ureditvenih pogojih za Novo mesto
(izven mestnega jedra) in predmestna središča

Na podlagi 17. člena statuta Mestne občine Novo me-
sto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 8/96, 68/96 in
58/98), 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list
SRS, št. 18/84 in 15/89) ter prvega odstavka 2. člena
zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem ob-
dobju (Uradni list RS, št. 48/90) je Občinski svet mestne
občine Novo mesto na 4. seji dne 22. 4. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

prostorsko ureditvenih pogojih za Novo mesto
(izven mestnega jedra) in predmestna središča

1. člen
(uvodne določbe)

Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve odloka o pro-
storsko ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega
jedra) in predmestna središča (Uradni list RS, št. 7/92,
32/93, 22/95, 37/95, 41/95, 35/97 in 40/98), ki se
nanašajo na: spremembo načina urejanja prostora.

2. člen
V 43. členu odloka se v točki 5.20 Posebna merila in

pogoji za urejanje ureditvenih območij spremenijo pogoji in
glasijo:

(1) II/A4 – Kandijska cesta
1 - NAMEN UO: terciarne dejavnosti, bivanje, primarne

dejavnosti (v smislu možnosti vzdrževanja obstoječe kmetij-
ske namembnosti)

2 - PREDPISAN TIP GE: mestna GE, do preureditve
celotnega UO (velja za obstoječo namembnost) dopustna
ruralna gradbena enota – domačija (oblikuje se lahko le
okoli notranjega dvorišča; vse stavbe GE so lahko visoke
največ P+1)

3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovno sta-
novanjska ali poslovna mestna stavba II, visoka največ P+1;
tip ruralne domačije z notranjim dvoriščem (velja za obstoje-
čo namembnost)

4 - POMOŽNE STAVBE so lahko visoke največ P+1.
(2) II/N1 – Vznožje Recljevega hriba
1 - NAMEN UO: terciarne dejavnosti, bivanje
2 - PREDPISAN TIP GE: mestna GE,
3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovno sta-

novanjska ali poslovna mestna stavba II, visoka največ P+1;
4 - POMOŽNE STAVBE so lahko visoke največ P+1.
5 - OMEJITVE POSEGOV: v 10 m pasu od roba Kan-

dijske ceste prepovedani novi posegi, razen nujnih vzdrže-
valnih del do rekonstrukcije Kandijske ceste

3. člen
(pričetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 352-01-16/98-12
Novo mesto, dne 22. aprila 1999.

Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

1938. Odlok o spremembi lokacijskega načrta lokalne
ceste Dolž-Pangrč Grm-Gabrje z avtobusno
postajo Gabrje

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in
71/93) in 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 8/96 in 68/96) je Ob-
činski svet mestne občine Novo mesto na 4. seji dne 22. 4.
1999 sprejel

O D L O K
o spremembi lokacijskega načrta lokalne ceste

Dolž-Pangrč Grm-Gabrje z avtobusno postajo
Gabrje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev spremem-

be in dopolnitve 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, dopolnjene 1997 ter programske za-
snove za spremembo lokacijskega načrt ceste Dolž – Pan-
grč Grm – Gabrje, sprejme sprememba lokacijskega načrta,
ki ga je aprila 1998 izdelal K.A.B. d.o.o. projektiranje in
urbanizem, Novo mesto, Glavni trg 2, pod številko projekta
LN-2/98.

2. člen
Lokacijski načrt iz 1. člena vsebuje tekstualne opise in

grafične prikaze, ki se nanašajo na mejo območja ter na
lego, potek, zmogljivost, velikost in oblikovanje objektov,
naprav in ureditev.

Tekstualni del obsega:
1. Poročilo
2. Odlok o LN
3. Soglasja organov, organizacij in skupnosti.
Grafični del obsega:
1. Izsek iz prostorskih sestavin dolgoročnega in sred-

njeročnega družbenega plana občine Novo mesto za ob-
močje Mestne občine Novo mesto, dopolnjenega od leta
1990 do leta 1997 M 1:5000

2. Izsek iz prostorskih sestavin dolgoročnega in sred-
njeročnega družbenega plana občine Novo mesto za ob-
močje Mestne občine Novo mesto, dopolnjenega od leta
1990 do leta 1997 z vrisom trase M 1:5000

3. Kopije katastrskega načrta z vrisom meje območja
M 1:2880
4. Geodetska podloga M 1:1000,
5.1 Situacija objekta v širšem merilu M 1:5000
5.2 Situacija cest M 1:1000
5.3 Vzdolžni prerezi M 1:1000/100
5.4 Karakteristični prečni prerezi M 1:200
6.0 Idejna zasnova mostov
7.0 Načrt gradbenih parcel s

tehničnimi elementi zakoličbe M 1:1000
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II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA

3. člen
Spremenjeni del trase lokalne ceste, vsi spremljajoči

objekti in naprave obsegajo parcele ali dele parcel po kata-
strskih občinah Cerovec in Hrušica, in sicer po naslednjih
parcelah:

parcele 1473/7, 1479, k.o. Cerovec;
869/6, 869/19 pot, 869/7, 869/8, 869/17, potok

Klanfer 1342, 883/2, 883/1, 886, 884, 887, 888, 890,
881, 880/2, 880/3, 878, pot 1335/5 879, 877, 875/2,
892, 873, stp. 206, pot 1336, pot 1335/1, pot 1334/6,
1049, 1055, 1057, potok Sovpat 1343, 1150, 1138,
1150, pot 1334/5, 1148, 1152, 1191, 1190, 1192, pot
1334/3, 1189, pot 1334/2, 1185, 1186, 1188 in 1203
vse k.o. Hrušica.

III. FUNKCIJE OBMOČJA

4. člen
Območje iz 3. člena je primarno namenjeno cestnemu

odseku.
Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega:
– predvideno območje izključne rabe ceste na podlagi

projektnih rešitev s priključki poljskih ter krajevnih poti,
– površine za nadomestno gradnjo objektov, ki so pred-

videni za rušitev,
– površine za prestavitve infrastrukturnih vodov in na-

prav,
– površine za vodnogospodarske ureditve in zavarova-

nja.
Območje izključne rabe zemljišč: 13.655 m2, od tega

cestišče 6.135 m2.

IV. PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA

5. člen
Osnovi tehnični parametri so naslednji:
Cesta je:
– novogradnja v asfaltni izvedbi,
– lokalna cesta V razreda,
– teren je gorski,
– minimalna hitrost Vr=30 km/uro,
– zavorna razdalja 20 m,
– širina vozišča je 2x2,50m, vozišče ima enostranski

prečni nagib 2,5%,
– bankini imata 4% nagib na zunanjo stran,
– minimalni radij Rmin =25 m,
– minimalna prehodnica Amin=25 m,
– dolžina ceste je 1.227,15 m.
– max. vertikalni sklon 12%.
Vertikalni potek trase je prilagojen tehničnim zahtevam

ter priključkom lokalnih poti, kakor tudi terenskim prilikam,
začetni naklon je povzet iz lokacijskega načrta in znaša -
15.86% (v km 1+420,00), cesta se zaključi z naklonom
3.83% (v km 2+250,00) tj. naveže na obstoječo lokalno
cesto.

6. člen
Normalni prečni profil skupaj: 6,00m
širina voznega pasu 2x2,50m
širina bankine 2x0,50m
Zgornji ustroj: 50,0 cm
– asfaltbeton 3,00cm
– bitumeniziran drobir 6,00cm
– tampon 40,00cm.

7. člen
Odvodnjavanje
Odtok meteorne vode omogočimo s prečnim in vzdolž-

nim sklonom vozišča. Elementi odvodnjavanja cestišča mo-
rajo zadoščati vodnim količinam s prispevnih površin pri 15
min. nalivu intenzitete 163,0 l/sec/ha.

Odvodnjavanje vozišča je urejeno s prečnim nagibom
ali pa proti asfaltni muldi z vtočnimi jaški s stranskim vtokom.
Vtočne jaške med seboj povežemo z Raudril cevmi DK
profila 250 mm. Izpust meteorne vode se izvaja po terenu.

8. člen
Oprema ceste
Lokalna cesta bo opremljena s horizontalno in vertikal-

no prometno signalizacijo po veljavnih predpisih za to vrsto
opreme. Horizontalna signalizacija so vzdolžne označbe –
polne in prekinjene črte, prečne oznake – prehodi za pešce
so predvideni v naselju Pangrč Grm.

9. člen
Objekti na cesti
Križišča Stacionaža
obstoječa cesta km 0+000,00
poljska pot km 0+055,93
poljska pot km 0+390,44
dostopna pot km 0+509,65
dostopna pot km 0+600,00
poljska pot km 0+746,70
poljska pot km 0+797,46
dostopna pot km 1+064,53
dostopna pot km 1+164.40
obstoječa cesta km 1+227,15

V. POGOJI ZA KOMUNALNE IN DRUGE UREDITVE
DRUGE UREDITVE

10. člen
Križanje komunalnih objektov in naprav
Predvidena cesta tangira obstoječe komunalne vode:
– Vodovod v km 1+130 prečka traso predvidene ce-

ste, potrebna zaščita se izvaja po navodilih JP Komunala;
– NN zračni vod v km 0+470, kjer zračni vod prečka

traso predvidene ceste in ga ni potrebno prestavljati;
– NN zračni vod v km 1+110, kjer bo potrebna presta-

vitev droga izven cestišča;
– TK zračni vod v km 1+130, kjer zračni vod prečka

traso predvidene ceste in ga ni potrebno prestavljati;
Drugih tangenc komunalnih vodov ni.

VI. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO
IN KRAJINSKO OBLIKLOVANJE

11. člen
Varovanje kulturne in naravne dediščine
Ureditev nove ceste, oziroma njenega obcestnega pro-

stora se izvede tako, da ne bo pomenila tujka v sicer jasno
čitljivem prostoru, ki ga zaznamujeta potoka Klanfar in Sov-
pat.

12. člen
Ureditve zelenih površin
Vegetacija se odstrani le tam, kjer bo to res nujno

potrebno.
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S primerno detajlno reliefno in vegetacijsko obdelavo
ceste se ohrani krajinski vzorec.

Pobočja usekov in nasipov se uredijo z biotehniškimi
ukrepi (vrbovi popleti in ostale metode). Regulirane struge
vodotokov je potrebno urejati sonaravno z uporabo avtohto-
nih drevesnih vrst.

13. člen
Vodnogospodarske ureditve: hkrati z izgradnjo ceste

se na novo uredita mostova Klanfar in Sovpat ter delne
regulacije potokov na mestu prečkanj.

Mostovi Zač. stac. Končna stac.
Klanfer 202.00 210.00
Sovpat 865.60 876.00
Korigirajo se struge potokov, ki leže pod novo traso

ceste, vendar le v delu neposredno ob cesti. Regulirane
vodotoke je potrebno sonaravno urediti.

Normalni profili regulacij se dimenzionirajo na merodaj-
no visoko vodo. Na območju travnikov in njiv se ureditve
vodotokov dimenzionirajo na 100-letne visoke vode, pri mo-
stovih bo varnostna višina 50 cm.

VII. POSEBNA MERILA IN POGOJI

14. člen
Varstvo vodnih virov
Zaradi izlitja škodljivih snovi pri prometnih nesrečah je

potrebno preventivno ščititi odseke ceste, ki potekajo v
bližini vodotokov ali jih križajo. V ta namen se na teh mestih
izvede podaljšano odbojno ograjo, ki preprečuje prevrnitev
vozil v vodotok.

15. člen
Varstvo vodnih virov
Na območjih, kjer cesta posega na zaokrožene kose

kmetijskih zemljišč ali se prekinjajo obstoječi sistemi, se
uredijo povezave oziroma nadomeščajo dostopne poti na
kmetijska zemljišča v času izgradnje in po izgradnji.

Prst se v času gradnje odstrani in začasno deponira
tako, da se ohrani njena plodnost in količina.

16. člen
Protihrupni ukrepi: niso potrebni.

17. člen
Škodljive emisije plinov: posebnih zaščit v zvezi s pove-

čanjem emisij plinov v ozračje, zaradi povečanega števila
vozil, se ne predvideva. Ob pričakovani vse večji uporabi
neosvinčenega bencina, pa se pričakuje bistveno zmanjša-
nje emisije škodljivih snovi v ozračje zaradi prometa.

18. člen
Zaščita pred požarom
Požarna varnost objektov ob cesti se zaradi posega ne

bo spremenila.

19. člen
Rušitve in nadomeščanje objektov
S predvideno gradnjo so prizadeta gospodarska po-

slopja v taki meri, da bo potrebno rušenje in zagotovitev
primernega nadomestila. To so objekti oziroma posesti:

Rušitve in nadomeščanje objektov
S predvideno gradnjo so prizadeta gospodarska po-

slopja v taki meri, da bo potrebno rušenje in zagotovitev
primernega nadomestila. To so objekti oziroma posesti:

– kozolec: na parceli št. 877 se prestavi severno od
ceste na isti parceli,

– kozolec: na parceli št. 1148 se prestavi vzhodno od
ceste na isti parceli,

– kozolec: na parceli št. 1169 se prestavi vzhodno od
ceste na isti parceli.

VIII. ETAPNOST IZVEDBE

20. člen
Načeloma bodo najprej izgrajeni premostitveni objekti.

Naslednja faza je izgradnja cestnega pasu na obstoječi poti
vključno z razširitvami prepustov.

Gradnja se izvaja tako da bo lokalni promet med izgrad-
njo tekel nemoteno.

IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV

21. člen
Poleg nalog iz drugih določb tega odloka morajo inve-

stitorji posegov v prostor in izvajalci lokacijskega načrta:
– odpraviti v najkrajšem možnem času vse morebitne

negativne posledice, ki bi nastale zaradi graditve in obrato-
vanja ceste;

– promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo
prihajalo do zastojev na cestnem omrežju;

– zagotoviti dostope do vseh zemljišč in objektov v
času gradnje in po njenem zaključku;

– izdelati načrt zunanje ureditve ceste in pravočasno
zagotoviti sadilni material za ozelenitev;

– vzdrževati vse regulacije brežin.
Za vse predvidene posege v stavbna zemljišča bo inve-

stitor zagotovil sredstva za pravične odškodnine, skupaj z
občinskim organom odgovornim za kmetijstvo in premoženj-
sko-pravne zadeve pa skušal zagotoviti nadomestne obdelo-
valne površine predvsem za tiste lastnike, ki jim je kmetijstvo
edini vir preživljanja.

X. TOLERANCE

22. člen
Pri realizaciji tega projekta so dopustna manjša odsto-

panja od načrtovane trase, če se na podlagi geoloških,
geomehanskih in drugih ugotovitev poiščejo ekonomsko in
tehnično utemeljene rešitve.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

23. člen
S tem odlokom se razveljavijo deli lokacijskega načrta za

lokalno cesto, ki ga je izdelal TOPOS Dolenjske Toplice,
lokacijski načrt št. LDD-4/94, (odlok objavljen v Uradnem
listu RS, št. 50/94), in sicer v členih in določbah, ki se
nanašajo na odsek lokalne ceste od km 1+420,00 do km
2+250,00, v dolžini 830m (dolžina novega odseka ceste
znaša 1227,15m) v določbah, ki se nanašajo na parcele št.:

869/6, 869/19, 869/7, 869/8, 869/4, 1342 po-
tok, 870/2, 1166, 1167, 1168, 870/4-pot, 870/1,
870/3, 1335/3, stp. 183, 1175, 1335/1, 1177, 1173,
1343 pot, 1155, 1156, 1158, 1180/1, 1184, 1181,
1183, 1182, 1334/2-pot, 1185, 1186, 1179, 1335/2,
1157, 1191, 1334/3-pot, 1192, 1189, 1203, vse k.o.
Hrušica.
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24. člen
Za predviden novi odsek ceste v dolžini 1227,15m se

spremenijo določbe istega lokacijskega načrta, ki ga je izde-
lal TOPOS Dolenjske Toplice, št. LDD-4/94, (odlok, objav-
ljen v Uradnem listu RS, št. 50/94) in se upoštevajo določila
tega odloka za parcele:

1473/7, 1479, k.o. Cerovec;
869/6, 869/19 pot, 869/7, 869/8, 869/17, potok

Klanfer 1342, 883/2, 883/1, 886, 884, 887, 888, 890,
881, 880/2, 880/3, 878, pot 1335/5 879, 877, 875/2,
892, 873, stp. 206, pot 1336, pot 1335/1, pot 1334/6,
1049, 1055, 1057, potok Sovpat 1343, 1150, 1138,
1150, pot 1334/5, 1148, 1152, 1191, 1190, 1192, pot
1334/3, 1189, pot 1334/2, 1185, 1186, 1188 in 1203,
k.o. Hrušica.

25. člen
Lokacijski načrt je na vpogled na Mestni občini Novo

mesto, Sekretariat za urejanje prostora, Zavod za družbeno
planiranje in načrtovanje.

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

listu RS.

Št. 352-01-3/97-12
Novo mesto, dne 22. aprila 1999.

Župan
Mestne občine

Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

1939. Poročilo o izidu volitev za krajevni
samoprispevek v Krajevni skupnosti Birčna vas

P O R O Č I L O
o izidu volitev za krajevni samoprispevek v

Krajevni skupnosti Birčna vas

Na podlagi poročila volilne komisije, ki je ugotovila in
objavila rezultat volitev, za uvedbo plačevanja krajevnega
samoprispevka in je bil razpisan za obdobje od 1. 6. 1999
do 31. 5. 2004, v Krajevni skupnosti Birčna vas, je izid
naslednji:

– volilnih upravičencev je bilo 941 – 100%,
– glasovalo je 633 volivcev – 67,26%,
– od tega “ZA” 442 – 46,97%,
– “PROTI” 191 – 20,29%,
– neuporabnih glasovnic je bilo 308 – 32,74%.
Iz navedenega je razvidno, da referendum ni uspel in

uvedba krajevnega samoprispevka ni možna.

Št. 53/99
Birčna vas, dne 12. maja 1999.

Predsednica
Volilne komisije
KS Birčna vas

Silva Golob l. r.

PODLEHNIK

1940. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda OŠ Podlehnik

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 6. člena statuta Občine Podlehnik je
Občinski svet občine Podlehnik na 3. seji dne 18. 3. 1999
sprejel

O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega

zavoda OŠ Podlehnik

1. člen
Ustanoviteljica javnega vzgojno-izobraževalnega zavo-

da OŠ Podlehnik je Občina Podlehnik.

2. člen
Ime javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda (v nadalj-

njem besedilu: šola) je Osnovna šola Martin Korez Podleh-
nik.

Skrajšano ime je OŠ Martina Korez.
Sedež šole je: Podlehnik 7/a.

3. člen
Šola Martin Korez Podlehnik je ustanovljena za oprav-

ljanje osnovnošolskega izobraževanja kot javne službe za
šolski okoliš, ki obsega: Dežno pri Podlehniku, Gorca, Jab-
lovec, Kozminci, Ložina, Podlehnik, Rodni vrh, Sedlašek,
Spodnje Gruškovje, Strajna, Zakl in Zgornje Gruškovje.

4. člen
Šola opravlja javno službo na področju:
M/80-101 dejavnost vrtcev,
M/80-102 osnovnošolsko splošno izobraževanje,
M/70-200 dajanje v najem lastnih nepremičnin,
M/50-510 storitve menz,
M/92-320 obratovanje objektov za kulturne prireditve,
M/92-511 dejavnost knjižnic,
M/92-610 obratovanje športnih objektov.

5. člen
Šola Podlehnik ima pečat okrogle oblike premera 35

mm. Sredi pečata je grb Republike Slovenije, na obodu je
izpisano ime šole.

Ravnatelj šole sprejme sklep o hrambi in uporabi peča-
ta šole in delavcih, ki so zanje odgovorni.

6. člen
Organi šole so:
– svet šole,
– ravnatelj šole,
– pomočnik ravnatelja šole,
– učiteljski zbor,
– oddelčni učiteljski zbor,
– razrednik,
– svet staršev.

7. člen
Predstavnika ustanovitelja imenuje Občinski svet obči-

ne Podlehnik.
Predstavnika delavcev šol in vrtca volijo delavci šole na

neposrednih in tajnih volitvah.
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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 šol 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.

8. 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,
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 na
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 po 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, ko 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.

Volitve 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 dobi-
jo 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 ugotovi in razglasi volilna komisija naj-
kasneje 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 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.

9. člen
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj nasled-

nje nepremičnine:
Za matično šolo: Podlehnik, zk. vl. št. 173
in opremo 48,956.897,38 SIT, ki jo je šola uporablja-

la za opravljanje dejavnosti do uveljavitve tega odloka in jo
izkazuje v bilanci stanja na dan 31. 12. 1998.

10. člen
Šola pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz

državnega proračuna in iz proračuna občine v skladu z zako-
ni in statutom Občine Podlehnik, iz prispevkov staršev, lah-
ko tudi iz drugih virov.

11. 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 10. členom tega odloka.

12. 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.

13. člen
Šola ima žiro račun pri agenciji za plačilni promet oziro-

ma pri poslovni banki.

14. člen
Delo šole je javno.
Javnost dela šole se zagotavlja s poročili staršem, novi-

narjem in drugim predstavnikom javnosti. Starši, novinarji in
drugi predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati sejam in
drugim oblikam organov šole ter vzgojno-izobraževalnemu
delu šole, razen v primeru, ko je to določeno z zakonom ali
drugimi predpisi ali jim ravnatelj šole dovoli.

O delu šole obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo
pooblasti.

15. 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.
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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

poslovnost 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.

16. člen
Svet šole deluje do izteka mandata, za katerega so bili

njegovi člani izvoljeni oziroma imenovani.

17. člen
Mandat ravnatelja šole se nadaljuje do izteka časa, za

katerega je bil imenovan.

18. člen
Šola Podlehnik je pravna naslednica OŠ Podlehnik, ki

je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču na Ptuju,
pod št. Srg 96/00060 in prevzema vse pravice in obvezno-
sti te šole.

19. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejema. Objavi se v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 16/99-3
Podlehnik, dne 18. marca 1999.

Župan
Občine Podlehnik
Vekoslav Fric l. r.

POSTOJNA

1941. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorskih
ureditvenih pogojev Kremenca I, Postojna

Na podlagi 33. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 74/98), 36. in
99. člena statuta Občine postojna (Uradni list RS, št. 1/96
in 68/97), 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
26/90, 18/93, 71/93 in 44/97) izdajam

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih

pogojev Kremenca I, Postojna

1
Javno se razgrne osnutek prostorskih ureditvenih po-

gojev za območje Kremenca I, Postojna, ki ga je izdelala
Area - Line, d.o.o., Cerknica, pod št. 99/IV-74, v aprilu
1999.

2
Osnutek iz 1. točke tega sklepa bo razgrnjen v avli

v I. nadstropju Občine postojna, Ljubljanska 4, Postojna in
na sedežu Krajevne skupnosti Postojna, 30 dni od objave v
Uradnem listu Republike Slovenije.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravna-
va. Javnost bo o tem pravočasno obveščena na krajevno
običajen način.

3
Občani in organizacije lahko podajo pisne pripombe,

mnenja in druge predloge na kraju razgrnitve ali pa jih poš-
ljejo prizadeti krajevni skupnosti ali Občini Postojna.

4
Ta sklep začne veljati takoj.

Postojna, dne 14. maja 1999.

Župan
Občine Postojna

Josip Bajc, jur. l. r.

SEVNICA

1942. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Sevnica za leto 1998

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US, 56/98) in 84. člena
statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 23/95, 50/98 in
65/98) je Občinski svet občine Sevnica na seji dne 28. 4.
1999 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Sevnica

za leto 1998

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sevnica

za leto 1998.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 1998

izkazuje:

Bilanca prihodkov in Račun financiranja
odhodkov

v SIT v SIT

Prihodki 1.221,803.092 50,000.000
Odhodki 1.251,900.440 11,469.023
Presežek 38,530.977
Primanjkljaj 30,097.348

Presežek prihodkov nad odhodki v višini
8,433.629 SIT se prenese v proračun Občine Sevnica za
leto 1999 in se uporabi za plačila nastalih in neporavnanih
obveznosti v letu 1998.

3. člen
Ostanek sredstev stalne proračunske rezerve v znesku

1,800.926,30 SIT se prenese v leto 1999.

4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Občine Sev-

nica za leto 1998 je sestavni del tega odloka.
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5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 40100-0001/99
Sevnica, dne 28. aprila 1999.

Župan
Občine Sevnica

Kristijan Janc l. r.

1943. Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 1999

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94, 45/97 – odl. US in 56/98) ter 22. člena in 6.
poglavja statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 23/95,
50/98 in 65/98) je Občinski svet občine Sevnica na seji
dne 28. 4. 1999 sprejel

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

1. člen
Proračun Občine Sevnica sestavljata splošni in poseb-

ni del. Splošni del predstavlja bilanco prihodkov in odhod-
kov ter račun financiranja, posebni del pa sestavljajo odhod-
ki po uporabnikih in posameznih postavkah.

2. člen
Predvideni prihodki in odhodki proračuna Občine Sev-

nica za leto 1999 znašajo:

Bilanca Račun
prihodkov in odhodkov financiranja

v SIT v SIT

Prihodki 1.485,350.939
Odhodki 1.471,050.939 14,300.000
Presežek 14,300.000
Primanjkljaj 14,300.000

Pregled in razporeditev prihodkov in odhodkov v bilan-
ci prihodkov in odhodkov ter v računu financiranja in razpo-
reditev odhodkov po uporabnikih in posameznih postavkah
so sestavni del tega odloka.

3. člen
V rezerve proračuna Občine Sevnica se izloča 0,5%

skupno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in od-
hodkov.

4. člen
Sredstva proračuna se med letom delijo med vse po-

rabnike v skladu z dinamiko prihodkov.

5. člen
Za izvrševanje proračuna Občine Sevnica je odgovo-

ren župan Občine Sevnica.
Župan sme, če pri financiranju nalog nastanejo nepri-

čakovane težave, ali če se odloči za varnejšo ali bolj smotr-
no porabo sredstev zaradi ohranitve proračunskega ravno-
težja, začasno spremeniti namen in višino sredstev, ki so
razporejena v posebnem delu proračuna.

O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti
Občinski svet občine Sevnica in predlagati ukrepe oziroma
spremembe proračuna.

6. člen
Uporabniki sredstev proračuna morajo izvrševati svoje na-

loge v mejah sredstev, ki so jim določena s tem proračunom.
Uporabniki sredstev proračuna poročajo županu o re-

alizaciji nalog najmanj dvakrat letno, in sicer ob polletju in ob
zaključku leta oziroma po potrebi.

7. člen
Župan odloča o:
– uporabi tekoče proračunske rezerve za financiranje

posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju
proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče
predvideti zadostnih sredstev,

– uporabi sredstev rezerv za zagotovitev sredstev pro-
računa, kadar prihodki pritekajo neenakomerno, katera mo-
rajo biti vrnjena do konca leta,

– najetju posojila za začasno kritje odhodkov, če se
zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov ne more urav-
novesiti izvrševanje proračuna, vendar le do višine 5 % spre-
jetega proračuna, kar mora biti odplačano do konca prora-
čunskega leta.

8. člen
Namembnost in smotrnost porabe sredstev občinske-

ga proračuna in finančno poslovanje uporabnikov proračun-
skih sredstev nadzoruje Nadzorni odbor občine Sevnica in o
svojih ugotovitvah poroča občinskemu svetu.

9. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o začasni vezavi pre-

seženih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove real-
ne vrednosti.

10. člen
Do višine sprejetih postavk v finančnem načrtu, ki je

sestavni del tega odloka, za odsvojitev nepremičnin ni po-
trebno pridobiti posebnega soglasja občinskega sveta.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 40200-0001/99
Sevnica, dne 28. aprila 1999.

Župan
Občine Sevnica

Kristijan Janc l. r.

1944. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v
Občini Sevnica

Na podlagi VI. poglavja zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, Uradni list RS, št.
33/98 in 24/92 – odl. US), v skladu z zakonom o financira-
nju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in pete alinee 17. ter
22. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 23/95,
50/98 in 65/98) je Občinski svet občine Sevnica na seji
dne 28. 4. 1999 sprejel
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O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v
Občini Sevnica

1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v

Občini Sevnica (Uradni list RS, št, 58/95, 4/96, 41/97,
47/97 in 18/98, v nadaljevanju: odlok) se v 6. členu za
besedama »lokacijsko dovoljenje« doda še »ali enotno grad-
beno dovoljenje«.

2. člen
V 10. členu odloka se nadomestijo besede »indeksom

rasti cen na drobno« z »indeksom cen življenjskih potreb-
ščin«, skladno z zakonom o nadomestitvi indeksa drobno-
prodajnih cen z indeksom cen življenjskih potrebščin (Urad-
ni list RS, št. 1/99).

3. člen
V odloku se v 13. členu besedilo »sporočijo oddelku za

okolje in prostor Občine Sevnica Krajevne skupnosti Bo-
štanj, Loka, Blanca, Krmelj, Sevnica in Tržišče, in sicer do
31. decembra za naslednje leto« nadomesti s »pridobi od-
delek za okolje in prostor Občine Sevnica«.

Doda se nov dostavek, ki glasi:
»Kolikor zavezanec ne sporoči podatkov za odmero

nadomestila, jih lahko oddelek za okolje in prostor Občine
Sevnica pridobi sam na podlagi uradnih evidenc.«

4. člen
V 14. členu odloka se na koncu prvega odstavka doda

besedilo »ter priložiti pisna dokazila«.

5. člen
V 16. členu odloka se besedilo »krajevni skupnosti, na

območju katere se stavba nahaja« nadomesti z novim »od-
delku za okolje in prostor Občine Sevnica«.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 46200–0014/99
Sevnica, dne 28. aprila 1999.

Župan
Občine Sevnica

Kristijan Janc l. r.

1945. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o organizaciji in delovnem področju Občinske
uprave občine Sevnica

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US,
57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga,
9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98 in
74/98), 22. in 59. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list
RS, št. 23/95, 50/98 in 65/98) je Občinski svet občine
Sevnica na seji dne 28. 4. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o organizaciji in delovnem področju Občinske
uprave občine Sevnica

1. člen
V odloku o organizaciji in delovnem področju Občinske

uprave občine Sevnica (Uradni list RS, št. 23/95 in 18/98,
v nadaljevanju: odlok) se v 3. členu v prvem odstavku za
besedilom »komisij in odborov občinskega sveta« doda be-
sedilo:

»ter druga delovna telesa«.
Za besedilom 3. člena se doda tretji odstavek, ki glasi:
»Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava lahko so-

deluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih
pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji ter drugimi or-
ganizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj, določenih po-
datkov ter obvestil in preko skupnih delovnih teles.«

2. člen
4. člen odloka se spremeni tako, da glasi:
»Občinska uprava lahko v soglasju z županom naroči

izvajanje nekaterih strokovnih nalog v skladu z zakoni pri
zunanjih organizacijah in posameznikih.«

3. člen
5. člen odloka se črta.

4. člen
V prvem odstavku 7. člena odloka se za besedilom

»tajnik občine« doda vejica in besedilo, ki glasi:
»po njunem pooblastilu pa lahko tudi drugi delavci ob-

činske uprave. Javnost dela se zagotavlja s pošiljanjem gra-
div za seje občinskega sveta predstavnikom sredstev javne-
ga obveščanja, predstavnikom političnih strank in predsed-
nikom svetov krajevnih skupnosti, z uradnimi sporočili za
javnost, novinarskimi konferencami, okroglimi mizami in z
drugimi oblikami sodelovanja s predstavniki sredstev javne-
ga obveščanja in na druge ustrezne načine, ki omogoča
javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.«

5. člen
V 8. členu odloka se doda tretji odstavek, ki glasi:
»Notranje organizacijske enote vodijo vodje oddelkov,

ki jih imenuje in razrešuje župan in so za svoje delo odgovor-
ni županu in direktorju občinske uprave. Splošno službo
vodi direktor občinske uprave. Delavci občinske uprave
opravljajo naloge, določene z zakoni, statutom in drugimi
predpisi občine in po navodilih predstojnika.«

6. člen
Spremeni se 9. člen odloka tako, da glasi:
»Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja

in zastopa občino ter nadzoruje, usmerja in daje navodila za
vodenje občinske uprave.

Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske
uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.

Direktor občinske uprave:
– izdaja odločbe v upravnem postopku na 1. stopnji,
– skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje

nalog občinske uprave,
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– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in
vodi ter sodeluje v najzahtevnejših projektnih skupinah v
občini,

– organizira in koordinira delo delavcev v občinski upra-
vi in jim nudi strokovno pomoč,

– razporeja delo med delavci v občinski upravi,

– skrbi za delovno disciplino.

Direktor občinske uprave mora imeti visoko izobrazbo
in z zakonom predpisane pogoje za odločanje o upravnih
stvareh.

Župan lahko pooblasti direktorja občinske uprave za
podpisovanje določenih aktov poslovanja.

Direktor občinske uprave je za svoje delo odgovoren
županu.«

7. člen
Spremeni se 18. člen odloka, da glasi:

»O izločitvi vodje notranje organizacijske enote občin-
ske uprave ali zaposlenega v občinski upravi odloča direktor
občinske uprave, ki v primeru izločitve vodje ali delavca o
stvari tudi odloči.

O izločitvi direktorja občinske uprave ali župana odloča
občinski svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.

O sporih o pristojnosti med organi občinske uprave
odloča župan.«

8. člen
V 24. členu odloka se pred besedilom doda nov odsta-

vek, ki glasi:

»Posamezno nalogo občinske uprave, ki je določena z
zakonom, statutom in s tem odlokom, opravi tisti delavec, v
katerega delovno področje naloga spada po vsebini ali po
pravilniku o sistemizaciji. Če je naloga takšna, da po svoji
naravi ne spada v delovno področje nobenega od delavcev
občinske uprave, jo opravi delavec, ki ga določi direktor
občinske uprave. Za svoje delo so delavci občinske uprave
odgovorni županu in direktorju občinske uprave, disciplin-
sko in odškodninsko pa županu.«

9. člen
Spremeni se 26. člen odloka, da glasi:

»V nespremenjenih členih se naziv »tajnik občine« spre-
meni v naziv »direktor občinske uprave«.«

10. člen
Spremeni se 27. člen odloka, da glasi:

»Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organi-
zaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Sevni-
ca začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.«

Št. 01200-0002/99
Sevnica, dne 28. aprila 1999.

Župan
Občine Sevnica

Kristijan Janc l. r.

1946. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih
programov v vrtcih v Občini Sevnica

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96) in 3. člena pravilnika o plačilih staršev za
programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98 in 84/98)
je Občinski svet občine Sevnica na seji dne 28. 4. 1999
sprejel

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

v vrtcih v Občini Sevnica

1. člen
1. Ekonomske cene vzgojno-varstvenih programov v

Vrtcu Ciciban Sevnica po posameznih programih znašajo
mesečno na otroka:

SIT
a) dnevni programi (6-9 ur)
– prva starostna skupina (1 do 3 let) 55.927
– druga starostna skupina (3 do 7 let) 42.998
b) poldnevni program (od 4 do 6 ur) z

zajtrkom in kosilom 34.255
(starost od 1 do 7 let)
c) poldnevni program (od 4 do 6 ur) z

zajtrkom in kosilom 28.651
(starost od 2 do 6 let)
d) poldnevni program (od 4 do 6 ur)
z enim obrokom 25.069
(starost od 2 do 6 let)
e) logopedski oddelek (mesečna cena

oddelka) 336.201
2. Ekonomske cene vzgojno-varstvenih

programov v VVE pri OŠ Krmelj po posameznih
programih znašajo mesečno na otroka:

a) dnevni programi (6-10 ur) 38.009
kombinirani oddelek (2-6 let)
3. Ekonomske cene vzgojno-varstvenih

programov v VVE pri OŠ Milana Majcna Šentjanž
po posameznih programih znašajo mesečno na
otroka:

a) dnevni programi (6-10 ur) 40.494
kombinirani oddelek (2-6 let)

2. člen
Višina plačila staršev se določi na podlagi pravilnika o

plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št.
44/96 in 1/98 in 84/98).

3. člen
Cene iz 1. člena tega sklepa so v veljavi od 1. 5. 1999

dalje.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 60200-0002/99
Sevnica, dne 28. aprila 1999.

Župan
Občine Sevnica

Kristijan Janc l. r.
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1947. Program priprave prostorskih sestavin
sprememb in dopolnitev dolgoročneg aplana
Občine Sevnica za obdobje do leta 2000 in
srednjeročnega plana Občine Sevnica za
obdobje od 1986 do 1990

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planira-
nju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90) in 22. člena statuta Občine Sevnica (Uradni
list RS, št. 23/95) je Občinski svet občine Sevnica na seji
dne 28. 4. 1999 prejel

P R O G R A M    P R I P R A V E
  P R O S T O R S K I H    S E S T A V I N

 S P R E M E M B    I N    D O P O L N I T E V
dolgoročnega plana Občine Sevnica za obdobje

do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine
Sevnica za obdobje od 1986 do 1990

(v nadaljevanju: prostorske sestavine plana)

1. VSEBINA PROGRAMA

1. člen
S tem programom se podrobneje določijo:
– namen sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin,
– vsebina in zaporedje strokovnih opravil v postopku

priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin,

– organizacija priprave strokovnih gradiv,
– organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi,
– terminski plan za izdelavo in sprejemanje sprememb

in dopolnitev prostorskih sestavin.

2. NAMEN SPREMEMB IN DOPOLNITEV PROSTORSKIH
SESTAVIN

2. člen
Namen je pridobitev stavbnih parcel za Savske elek-

trarne Ljubljana. V imenu države in oškodovancev iščejo
skupno zadovoljivo rešitev za izgradnjo nadomestnih objek-
tov, ki so predvideni za rušenje zaradi izvedbe HE Boštanj.
Rešitve sestojijo iz pridobitve nadomestnih parcel, priprave
dokumentacije in izvedbe objektov v dogovoru obeh part-
nerjev. Glede na to, da ustreznih parcel, ki bi odgovarjale
oškodovancem ni na razpolago, se pristopa k spremembi
planskega akta za parcele, ki so potencialno zanimive za
oškodovance (bližina zemljišč, ki jih že imajo v lasti) in so
tudi s prostorsko funkcionalnega vidika smiselne za pozida-
vo, kot zaokrožitev naselja oziroma priključitev k obstoječi
pozidavi. Parcele, ki so predmet sprememb in dopolnitev
planskega akta so v lasti Savskih elektrarn oziroma oškodo-
vanca. Glede na veljaven planski akt se tri parcele nahajajo
na I. območju kmetijskega zemljišča, dve na II. območju in
ena v območju gozda. Pri parcelah, ki so v I. območju
kmetijskih zemljišč gre za lokacijo nadomestne kmetije in za
zemljišče, ki je tangirano z izgradnjo HE tako, da ga je
potrebno zaradi nizke lege zasipati.

3. VSEBINA IN ZAPOREDJE STROKOVNIH OPRAVIL

3. člen
Spremembe in dopolnitve planskega akta se nanašajo na

spremembo namenske rabe zemljišč za naslednje parcele:

k.o. Šmarje
parc. št. 532, 535, 444, 446, 443/1
k.o. Ledina
parc. št. 684/1
k.o. Kompolje
parc. št. 371/1, 371/5.
Dopolnitve prostorskih sestavin planskega akta Občine

Sevnica se pripravijo v naslednjih fazah:
A) Pripravljalna dela
– analiza obstoječih strokovnih podlog s primerjavo z

vsebino planskega akta,
– ugotovitev vsebine potrebnih sprememb in dopolni-

tev planskega akta Občine Sevnica,
– potrditev potrebne vsebine na občinskih organih.
B) Priprava osnutka sprememb in dopolnitev planske-

ga akta
a) Tekstualni del:
– obrazložitev sprememb in dopolnitev,
– programska zasnova za izgradnjo objektov,
– besedilo odloka o spremembah in dopolnitvah plan-

skega akta Občine Sevnica;
b) Grafični del:
– vris spremembe rabe v karte v merilu 1:5000,
– karte v merilu 1:2500 tematske,
– grafika programskih zasnov v merilu 1: 2000 z usme-

ritvami za gradnjo;
C) Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev sestavin

prostorskega plana Občine Sevnica,
D) Izdelava dopolnjenega osnutka sprememb in dopol-

nitev sestavin prostorskega plana Občine Sevnica,
E) Posredovanje dopolnjenega osnutka sprememb in

dopolnitev prostorskih sestavin plana občine z gradivom za
uveljavljanje izjemnega posega Sevnica na: MOP, Urad za
prostorsko planiranje,

F) Sprejetje sprememb in dopolnitev prostorskih sesta-
vin plana Občine Sevnica na občinskem svetu.

4. ORGANIZACIJA PRIPRAVE STROKOVNIH GRADIV

4. člen
Nosilec strokovnih aktivnosti pri nalogah iz tega progra-

ma je Savaprojekt, d.d., Krško.
Nosilec je določen s strani naročnika Savske elektrar-

ne, d.o.o., s pogodbo o pripravi in izvedbi sprememb in
dopolnitev sestavin prostorskega plana Občine Sevnica.

5. SODELUJOČI V POSTOPKU PRIPRAVE SPREMEMB
IN DOPOLNITEV SESTAVIN PROSTORSKEGA PLANA

OBČINE SEVNICA

5. člen
A) Organi in organizacije:
– Občina Sevnica, oddelek za okolje in prostor,
– RS Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– RS MOP, Uprava za varstvo narave, izpostava Novo

mesto,
– RS Upravna Enota Sevnica - oddelek za okolje in

prostor,
– RS Upravna Enota Sevnica - oddelek za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano,
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota

Brežice,
– Savske elektrarne Ljubljana,
– Elektro Celje, izpostava Sevnica,
– Telekom Slovenije,
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– Komunala Sevnica,
– Cestno podjetje Novo mesto,
B) Krajevni skupnosti:
– KS Boštanj,
– KS Sevnica.

6. TERMINSKI PLAN

6. člen
Terminski plan:
– sprejetje programa priprave na občinskem svetu

28. 4. 1999,
– osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sesta-

vin plana Občine Sevnica 15. 5. 1999,
– javna razgrnitev osnutka 30. 5.–30. 6. 1999,
– stališče občinskega sveta do pripomb na osnutek

30. 7. 1999,
– dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev 30. 8.

1999,
– dostava dopolnjenega osnutka na MOP - UPP 30. 8.

1999,
– priprava predloga 15. 9. 1999,
– sprejemanje sprememb in dopolnitev na občinskem

svetu 30. 10. 1999.

7. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republi-

ke Slovenije in začne veljati z dnem sprejema na Občinskem
svetu občine Sevnica.

Št. 35200-0084/99
Sevnica, dne 28. aprila 1999.

Župan
Občine Sevnica

Kristijan Janc l. r.

TABOR

1948. Sklep o vrednosti točke stavbnega zemljišča v
letu 1999

Občinski svet občine Tabor je na podlagi 56. člena
zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in
statutarnega sklepa Občine Tabor (Uradni list RS, št. 89/98)
na 5. redni seji dne 3. 5. 1999 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke stavbnega zemljišča

v letu 1999

1
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča na območju Občine Tabor za leto 1999
znaša 0,0600 SIT/m2.

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

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

Tabor, dne 3. maja 1999.

Županja
Občine Tabor

Vida Slakan l. r.

TURNIŠČE

1949. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Lendava za območje Občine Turnišče

Na podlagi 31. in 43. člena zakona o urejanju prostora
(Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), 2. člena zakona o
planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni
list RS, št. 48/90), ter na podlagi 19. člena statuta Občine
Turnišče (Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine
Turnišče na 4. seji dne 29. 4. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih

sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Lendava za območje Občine Turnišče

1. člen
(uvodne določbe)

Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Len-
dava (Uradne objave, št. 13/87, 21/88, 2/89, 17/90 in
Uradni list SRS, št. 57/92, 11/95 in 61/97).

2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na območje

kmetijskih zemljišč v k.o. Turnišče, k.o. Nedelica, in k.o.
Gomilica v spremembi namenske rabe zaradi gradnje stano-
vanjskih hiš in čistilne naprave.

3. člen
Dopolni se kartografski del dolgoročnega in srednje-

ročnega plana bivše Občine Lendava za območje Občine
Turnišče, in sicer:

a) karte v merilu 1:25.000,
1. osnovna raba prostora,
2. kmetijstvo, gozdarstvo;
b) karta v merilu 1:5.000, z oznako Turnišče 36 in

Turnišče 45 zaradi spremembe namenske rabe kmetijskih
zemljišč v zazidljiva zemljišča.

4. člen
Te spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dol-

goročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za ob-
močje Občine Turnišče pričnejo veljati osmi dan po objavi v
Uradnem listu RS.

Št. 04-10/99
Turnišče, dne 29. aprila 1999.

Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l. r.

VIDEM

1950. Odlok o proračunu Občine Videm za leto 1999

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 16. člena statuta Občine
Videm (Uradni list RS, št. 18/99) je Občinski svet občine
Videm na 5. redni seji z dne 20. 4. 1999 sprejel
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O D L O K
o proračunu Občine Videm za leto 1999

1. člen
S proračunom Občine Videm za leto 1999 (v nadalj-

njem besedilu: občinski proračun), se zagotavljajo sredstva
za financiranje javne porabe v Občini Videm v letu 1999.

2. člen
Občinski proračun za leto 1999 obsega 334,466.000

tolarjev, in sicer v bilanci prihodkov in odhodkov:
Prihodki 338,466.000 SIT
Odhodki 338,466.000 SIT
Pregled prihodkov in odhodkov in njihova razdelitev sta

zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov ter računa financira-
nja, ki so sestavni del občinskega proračuna.

Skupni obseg prihodkov in odhodkov proračuna se
med letom usklajuje v rebalansu, ki ga sprejme svet občine.

3. člen
Od prihodkov proračuna se izloči najmanj 0,5% sred-

stev proračuna in se nameni za sredstva rezerv občine.
Izločanje v rezerve se praviloma opravi vsak mesec, vendar
najkasneje do 31. decembra tekočega leta.

4. člen
Uporabniki so dolžni uporabljati sredstva proračuna le

za namene, za katere so opredeljeni v proračunu.

5. člen
Sredstva občinskega proračuna se med letom uporab-

nikom dodeljujejo enakomerno, če ni v zakonu, v pogodbi
ali s posebnim aktom občinskega sveta določeno drugače.

6. člen
Kot sredstva za delo se občinskim organom, upravi in

javnim zavodom zagotavljajo: sredstva za plače, za druge
osebne prejemke, za prispevke delodajalca, za materialne
in druge stroške ter sredstva za investicijske izdatke.

Sredstva za delo delavcev se zagotavljajo mesečno,
glede na skupine delovnih mest, funkcij, osnovne plače in
dodatki.

Sredstva za materialne stroške občinske uprave in jav-
nih zavodov se določijo v okviru potreb in možnosti prora-
čuna.

Sredstva za druge odhodke na podlagi pogodb, faktur
oziroma na podlagi pisnih zahtevkov.

7. člen
Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela ter

storitve se morajo oddati izvajalcem v skladu z določili zako-
na o javnih naročilih.

8. člen
Uporabniki proračuna morajo svoje naloge izvrševati v

mejah sredstev, ki so jim dodeljena s proračunom.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun proračuna

obveznosti, ki presegajo določena sredstva.

9. člen
Odredbodajalec sredstev vseh delov proračuna za vse

dejavnosti je župan.
Za izvrševanje proračuna Občine Videm je odgovoren

župan.

10. člen
Župan lahko zmanjša obseg sredstev razporejenih za

določene namene ali zadrži uporabo teh sredstev, če pri-
hodki občinskega proračuna med letom ne dotekajo v pred-
videni višini. O svoji odločitvi in predlaganih ukrepih mora
predhodno obvestiti svet občine.

11. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o:
– o uporabi tekoče proračunske rezerve za financira-

nje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejema-
nju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo
mogoče predvideti zadostnih sredstev in o tem obvešča
občinski svet,

– prenosih sredstev med različnimi postavkami istega
namena, na podlagi objektivnih razlogov, ki so usklajeni s
porabniki,

– uporabi sredstev rezerv za premostitev likvidnostnih
problemov proračuna,

– uporabi sredstev rezerv za namene iz 12. člena za-
kona o financiranju občin,

– kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne po-
rabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, ki mora
biti odplačano do konca proračunskega leta,

– o začasni uporabi likvidnostnih proračunskih presež-
kov zaradi ohranjanja njihove realne vrednosti.

12. člen
Vsi prihodki, ki jih občinska uprava doseže s svojo

dejavnostjo in prihodki od prodaje ter najema občinskega
proračuna so prihodek občinskega proračuna.

13. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je

občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O
dajanju soglasij odloča svet občine.

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

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

Št. 015-03-1/99
Videm, dne 20. aprila 1999.

Župan
Občine Videm

Franc Kirbiš, inž. l. r.

VODICE

1951. Sklep o načinu financiranja političnih strank

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Urad-
ni list RS, št. 62/94) in 12. ter 72. člena statuta Občine
Vodice (Uradni list RS, št. 49/95) je Občinski svet občine
Vodice na 5. seji dne 22. 4. 1999 sprejel

S K L E P
o načinu financiranja političnih strank

I
Političnim strankam, katerih listam so pripadli mandati

za člane občinskega sveta pripadajo sredstva iz proračuna
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Občine Vodice, mesečno v višini 37 SIT za vsak dobljeni
glas na volitvah za občinski svet.

II
Sredstva se strankam dodeljujejo mesečno na njihov

žiro račun.

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

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

Št. 032-01-001/99-038
Vodice, dne 13. maja 1999.

Župan
Občine Vodice

Anton Kokalj l. r.

ZREČE

1952. Odlok o organiziranosti in delovnem področju
Občinske uprave občine Zreče

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), 16. člena statuta Občine Zreče
(Uradni list RS, št. 28/99) 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 Zreče na redni seji
dne 3. 5. 1999 na predlog župana sprejel

O D L O K
o organiziranosti in delovnem področju

Občinske uprave občine Zreče

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ustanovi občinska uprava, določi

organiziranost in delovno področje ter urejajo druga vpraša-
nja v zvezi z delovanjem Občinske uprave občine Zreče.

2. člen
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge

naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih po-
dročjih, ki so določena 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 in drugih oblikah sodelovanja s predstavniki sredstev
javnega obveščanja oziroma na drug ustrezen način, ki omo-
goča 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. ORGANIZIRANOST IN DELOVNO PODROČJE
OBČINSKE UPRAVE

5. člen
Za opravljanje nalog občinske uprave se v Občini Zre-

če ustanovi enovit organ: OBČINSKA UPRAVA OBČINE
ZREČE , s sedežem v Zrečah, Cesta na Roglo 13b, Zreče,
(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,

– 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,
– normativnopravnih zadev,
– upravnih zadev,
– javnih financ,
– turizma, kmetijstva in drugih gospodarskih dejavnosti,
– družbenih dejavnosti,
– varstva okolja in urejanja prostora,
– gospodarskih javnih služb in infrastrukture,
– inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– oskrbe s pitno vodo.
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 in njegovih delovnih
teles, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, za člane
občinskega sveta, nadzorni odbor ter druge občinske or-
gane;

– kadrovske zadeve;
– sprejem in odprava pošte ter arhiviranje za potrebe

občinskih organov;
– gospodarjenje s tehnično opremo;
– 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 normativnopravnih zadev občinska uprava

opravlja naslednje naloge:
– priprava splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč,

ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski
organi;
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– sestavljanje pogodb, oceno sprejetih pogodb in prav-
no spremljanje pogodb;

– strokovnopravno 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, režijski obrat, krajev-
ne 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 gospodarskih dejavnosti (kmetijstvo, obrt,

drobno gospodarstvo, turizem, stanovanjsko gospodarstvo)
občinska uprava opravlja naslednje naloge:

– pripravlja predloge programskih usmeritev in predlo-
ge programov razvoja posameznih gospodarskih dejavnosti;

– 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 s tega področja.

12. člen
Na področju družbenih dejavnosti občinska uprava

opravlja naslednje naloge:
– pripravlja razvojne usmeritve in predloge razvojnih

programov 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 predloge programskih izhodišč za spreje-
manje prostorskih 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 predloge programov varstva okolja, opera-

tivne programe in študije ranljivosti okolja za območje občine;
– pripravlja predloge sanacijskih programov za odpra-

vo 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 organizacijo gospo-

darskih javnih služb;
– sodeluje pri pripravi programov razvoja gospodarskih

javnih služb in izvaja nadzor nad njihovim izvajanjem;
– pripravlja projekte in investicijske programe in oprav-

lja nadzor nad investicijami;
– gospodari s stavbnimi zemljišči v skladu z zakonom o

stavbnih zemljiščih;
– skrbi za vzdrževanje občinskih cest v skladu z zako-

nom o javnih cestah;
– ureja in vzdržuje plakatna mesta;
– skrbi za oskrbo občanov s pitno vodo;
– skrbi za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih

in padavinskih voda;
– opravlja druge naloge na tem področju.

16. člen
Občinska uprava v režijskem obratu opravlja dejavnosti

naslednjih gospodarskih javnih služb:
– gospodarjenja s stavbnimi zemljišči;
– vzdrževanje občinskih cest, zimske službe ter ureja-

nja in vzdrževanja parkirišč;
– urejanja in vzdrževanja mest za plakatiranje in oglaše-

vanje,
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
– 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.

Režijski obrat je nesamostojen obrat v okviru občinske
uprave.

17. člen
Občinska uprava opravlja naloge Turistično informacij-

skega centra; promocija občine, informiranje obiskovalcev,
zbiranje podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev, pri-
java obiskovalcev.

18. člen
Naloge občinske inšpekcije opravlja občinska uprava v

skupnem organu občinske uprave.
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Občinska inšpekcija opravlja nadzor nad izvajanjem
občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja
zadeve iz svoje pristojnosti.

V okviru skupnega inšpekcijskega organa občinska
uprava opravlja naloge občinskega redarstva.

Na tem področju občinska uprava opravlja nadzor nad
izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi
občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.

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

19. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in

zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za
vodenje občinske uprave.

20. 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 izobrazbo.

21. 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.

22. 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 župana in tajnika občine.
Za svoje delo so odgovorni tajniku občine, disciplinsko in
odškodninsko pa županu.

23. 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.

24. 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.

25. 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

26. člen
Župan Občine Zreče v roku enega meseca po uveljavi-

tvi tega odloka izda pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v
Občinski upravi občine Zreče, ki je podlaga za razporeditev
delavcev na ustrezna delovna mesta.

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

organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o
delavcih v Občinski upravi občine Zreče (Uradni list RS, št.
26/95 in 1/96) in odlok o ustanovitvi sklada stavbnih zem-
ljišč (Uradni list RS, št. 17/96).

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

nem listu RS.

Št. 015-04-01/99
Zreče, dne 3. maja 1999.

Župan
Občine Zreče

Jože Košir l. r.

1953. Odlok o spremembi odloka o turistični taksi v
Občini Zreče

Na podlagi 23. in 24. člena zakona o pospeševanju
turizma (Uradni list RS, št. 57/98) ter 16. in 93. člena
statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99) je Občinski
svet občine Zreče na seji dne 3. 5. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o turistični taksi

v Občini Zreče

1. člen
V 3. členu odloka o turistični taksi v Občini Zreče (Urad-

ni list RS, št. 76/98) se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Plačila turistične takse so oproščeni tudi spremljevalci

oseb, ki prihajajo na zdravljenje in rehabilitacijo v naravnih
zdraviliščih na podlagi zdravniške napotnice, kjer je oprede-
ljena oseba, ki je napotena na zdravljenje in oseba, ki sprem-
lja bolnika.«
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2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 423-05-02/98
Zreče, dne 3. maja 1999.

Župan
Občine Zreče

Jože Košir l. r.

1954. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka za območje Krajevne
skupnosti Resnik

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo), 3. in 56. člena
zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS,
št. 15/94, 13/95 – odl. US, 34/96 – odl. US, Uradni list
RS, št. 38/96 in 43/96 – odl. US) je Svet krajevne skupno-
sti Resnik na seji dne 17. 4. 1999 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka za območje Krajevne skupnosti
Resnik

1. člen
 Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samo-

prispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Resnik,
ki vključuje naselji Resnik in Rogla.

2. člen
S samoprispevkom zbrana sredstva bodo uporabljena

za sofinanciranje naslednjega programa:
SIT

1. obnova šole v Resniku 100,000.000
2. obnova krajevnih cest 10,000.000
3. ureditev športnega igrišča 1,000.000
4. ureditev elektrike 1,000.000
5. javna razsvetljava 2,000.000
6. asfaltiranje ceste Skomarje–Resnik 25,000.000
7. popravilo ceste Vidmar–Filčenk  10,000.000
8. izgradnja ceste Spodnji Jereb–Brdnik 5,000.000

3. člen
Program iz 2. člena tega sklepa je ocenjen na

154,000.000 tolarjev. S krajevnim samoprispevkom bo v
petih letih zbrano 3,700.000 tolarjev. Za izvedbo programa
bo potrebno zagotoviti še sredstva proračuna Občine Zreče
ter druga sredstva.

4. člen
Z referendumom bo uveden krajevni samoprispevek za

obdobje petih let od 1. 7. 1999 do 30. 6. 2004.

5. člen
Zavezanci za samoprispevek so občani, ki imajo stalno

prebivališče na območju Krajevne skupnosti Resnik. Zave-
zanci bodo samoprispevek plačevali v denarju v naslednji
višini:

– 2% od neto plače in nadomestil zaposlenih, nagrade
in od plačila dopolnilnega dela, avtorskega dela in pogodbe-
nega dela,

– 2% od neto zavarovalne osnove samostojnih podjet-
nikov,

– 2% od neto osnove za plačilo prispevkov lastnikov
družb, ki si ne izplačujejo plače,

– 1% od neto pokojnin,
– 2% od katastrskega dohodka,
– 2% povprečne letne neto plače v Republiki Sloveniji

delavci začasno zaposleni v tujini s stalnim prebivališčem na
območju Krajevne skupnosti Resnik,

6. člen
Oprostitve plačila samoprispevka so določene v 12.

členu zakona o samoprispevku.
Plačevanja samoprispevka so oproščeni tudi tisti obča-

ni, ki ne plačujejo dohodnine oziroma tisti občani iz tega
odstavka, katerim je znesek obračunanega samoprispevka
višji od obračunane oziroma odmerjene dohodnine, in sicer
nad višino obračunane oziroma odmerjene dohodnine.

7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,

zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali na-
domestil in pokojnin pri vsakem izplačilu.

Kmetijskim proizvajalcem bo obračunaval in odtegoval
samoprispevek Davčni urad Celje, izpostava Slovenske Ko-
njice. Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
je potrebno Krajevni skupnosti Resnik dostaviti seznam za-
vezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.

Zavezanci, ki so zaposleni v tujini plačujejo samopris-
pevek enkrat letno na žiro račun Krajevne skupnosti Resnik
in sicer do 31. 12. tekočega leta. Krajevna skupnost pošlje
zavezancem položnice za plačilo.

8. člen
Dan glasovanja na referendumu je nedelja, 13. junij

1999 od 7. do 19. ure. Referendum bo izvedla volilna
komisija krajevne skupnosti na običajnem glasovalnem me-
stu.

9. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo zbirala na

posebnem žiro računu Krajevne skupnosti Resnik številka:
50700-842-141-82149.

Nadzor nad zbiranjem porabo in gospodarjenjem s sa-
moprispevkom zbranih sredstev, opravlja Svet krajevne skup-
nosti Resnik, ki je dolžan vsako leto poročati zboru krajanov
o višini zbranih in porabljenih sredstev.

10. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so

vpisani v splošni volilni imenik Krajevne skupnosti Resnik in
vsi zaposleni občani, ki prejemajo plačo in še niso vpisani v
splošni volilni imenik.

11. člen
Na referendumu bodo občani glasovali tajno in nepo-

sredno z glasovnicami naslednje vsebine:

Krajevna skupnost Resnik

GLASOVNICA

Za glasovanje na referendumu v Krajevni skupnosti
Resnik dne 20. junija 1999 za uvedbo krajevnega samopri-
spevka za dobo 5 let od 1. 7. 1999 do 30. 6. 2004.
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Sredstva samoprispevka bodo namensko porabljena
za:

 – obnova šole v Resniku
– obnova krajevnih cest
– ureditev športnega igrišča
– ureditev elektrike
– javna razsvetljava
– asfaltiranje ceste Skomarje- Resnik
– popravilo ceste Vidmar-Filčenk
– izgradnja ceste Spodnji Jereb- Brdnik

GLASUJEM
»ZA« »PROTI«

Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo
»ZA«, če se strinja, oziroma »PROTI«, če se ne strinja z
uvedbo samoprispevka.

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

za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, je 14.
5. 1999.

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

nem listu RS.

Št. 006-03-01/99
Resnik, dne 17. aprila 1999.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti

Resnik
 Ivan Kovše l. r.

ŽALEC

1955. Pravilnik o plačah in nagradah občinskih
funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles
občinskega sveta ter članov drugih občinskih
organov ter o povračilih stroškov

Na podlagi 100.b 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 Žalec na seji dne
15. 4. 1999 sprejel

P R A V I L N I K
o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev,

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 ter nagrad občin-

skih funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe zakona
o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90,
18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93) in določbe zakona o razmer-
jih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokal-

nih 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 dolo-
ča drugače.

Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcio-
narji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziro-
ma nagrade, če funkcijo opravljajo nepoklicno.

Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, članom nadzornega odbora, občinske
volilne komisije ter drugim organom občine pripadajo nagra-
de za njihovo delo, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika
v skladu z določbami 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 opravlja svojo funkcijo poklicno.
Podžupani opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.

3. člen
Z zakonom določeni najvišji dovoljeni obseg sredstev

(15% županove plače), v okviru katerega se lahko oblikuje
nagrada za nepoklicno opravljanje funkcije člana občinske-
ga sveta, ter 80% plače župana, kadar gre za nagrado
podžupanu, je podlaga za ugotovitev najvišjega možnega
letnega obsega sredstev, iz katerih se izplačujejo nagrade
članom občinskega sveta ter nagrade članom delovnih teles
občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta in članom
nadzornega odbora ter drugih organov Občine Žalec.

Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotovijo v prora-
čunu in v posameznem proračunskem letu v skladu z zako-
nom.

II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLAČE

4. člen
Osnova za obračun plače je znesek, ki je kot izhodišč-

na plača za prvi tarifni razred, za polni delovni čas, dogovor-
jen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.

Plača župana se ugotovi tako, da se osnova za obra-
čun plače pomnoži s količnikom za plačo župana. Znesek
se poveča za funkcijski dodatek ter dodatek za delovno
dobo.

5. člen
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine

Žalec, ki sodi v tretjo skupino občin, določen količnik os-
novne plače v višini 8,0. Županu pripada funkcijski dodatek
v višini 50% količnika ter dodatek za delovno dobo v skladu
z zakonom.

6. člen
Podžupan za opravljanje svoje funkcije (nadomeščanje

župana v primeru odsotnosti ali zadržanosti, vodenje sej
občinskega sveta, koordinacijo dela delovnih teles, pomoč
županu pri izvrševanju nalog) prejema nagrado v višini 26,5%
plače župana.

Podžupanu, ki je v skladu s sklepom občinskega sveta
določen, da bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije
župana opravljal funkcijo župana in jo dejansko izvršuje, mu
za čas opravljanja funkcije župana pripada 80% plače, ki bi
jo dobil župan.

Skladno s tem pravilnikom se podžupanu izda odločba
o višini nagrade.
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7. člen
Član občinskega sveta lahko za opravljanje funkcije

člana občinskega sveta prejme največ 15% plače župana. V
okviru tega zneska se članu občinskega sveta določi plačilo
za posamezni mesec glede na delo, ki ga je opravil, in sicer
za:

– udeležbo na sejah občinskega sveta 6%,
– predsedovanje sejam delovnega telesa 3%,
– udeležbo na sejah delovnega telesa, katerega član je

2%.
Skladno s tem pravilnikom se članu občinskega sveta

izda odločba o višini nagrade. Izplačilo se opravi na podlagi
evidence (zapisnikov sej občinskega sveta in delovnih teles
občinskega sveta) o opravljenem delu članov občinskega
sveta, ki jo vodi občinska uprava.

8. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani

občinskega sveta, se za opravljanje dela v delovnem telesu
občinskega sveta določi nagrada v obliki sejnine, ki za posa-
mezno sejo znaša 2% plače župana.

9. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo

pravico do nagrade v višini 8% za predsednika in 6% plače
župana za člana.

Nagrada pripada predsedniku in članom nadzornega
odbora in se oblikuje glede na opravljeno delo, kot sejnina,
ki se izplača za udeležbo na seji.

Za vsako pripravljeno poročilo, ki ga odbor predloži
občinskemu svetu ali drugemu organu, določenim s statu-
tom občine, prejeme predsednik še 4% nagrade, člani pa
2% kot plačilo za izvedbo nadzora po programu dela ali
sklepu občinskega sveta.

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.

10. člen
Predsednik, namestnik predsednika, člani in namestni-

ki članov občinske volilne komisije ter tajnik in namestnik
tajnika občinske volilne komisije imajo za opravljanje dela v
zvezi z izvedbo volitev in lokalnih referendumov v skladu z
zakonom pravico do nagrade, katere višino določi Republiš-
ka volilna komisija. Nagrade in plačilo za izvedbo nalog po
sklepu komisije se izplačajo na podlagi sklepa občinske
volilne komisije.

Nagrade članom občinske volilne komisije v času traja-
nja mandata se oblikujejo kot sejnina, ki se izplača za ude-
ležbo na seji komisije enako kot za delovno telo občinskega
sveta.

11. člen
Odločbo o plači profesionalnemu funkcionarju ter o

višini nagrade neprofesionalnemu funkcionarju in članu de-
lovnih teles občinskega sveta in drugih organov, ki jih ime-
nuje občinski svet, izda komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja ter priznanja.

Plača profesionalnega funkcionarja je pravica, ki mu
pripada na podlagi sklenjenega delovnega razmerja za dolo-
čen čas, za čas trajanja opravljanja funkcije.

Nagrada neprofesionalnemu funkcionarju in članu de-
lovnega telesa občinskega sveta in članov drugih organov,
ki jih imenuje občinski svet se izplačuje v obliki sejnine, ki se
izplača za udeležbo na seji.

12. 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. 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 Žalec. 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.

IV. NAČIN IZPLAČEVANJA

15. člen
Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil stroš-

kov se zagotovijo v proračunu občine.

16. člen
Plače profesionalnih in neprofesionalnih funkcionarjev

ter članom delovnih teles občinskega sveta ter drugim čla-
nom organov občine in delovnih teles se izplačujejo meseč-
no za pretekli mesec najkasneje do 5. dne za pretekli me-
sec.

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.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

18. člen
Plače, nagrade in povračila, ki pripadajo občinskim

funkcionarjem, predsedniku in članom nadzornega odbora
ter članom komisij in odborov občinskega sveta, ki niso
člani občinskega sveta, se izplačajo za nazaj, in sicer od
dneva potrditve mandata oziroma imenovanja.
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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 veljajo za določitev nagrade

za seje delovnih teles občinskega sveta, veljajo tudi za izpla-
čilo sejnin članom štaba za civilno zaščito in članom drugih
komisij, odborov, svetov, delovnih skupin, ki jih ustanovi ali
imenuje občinski svet ali župan.

20. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o

določitvi plač in drugih prejemkov funkcionarjev občine in
članov delovnih teles občinskega sveta (Uradni list RS, št.
56/96).

21. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 11007/0001/99
Žalec, dne 15. aprila 1999.

Župan
Občine Žalec

Lojze Posedel, dipl. ek. l. r.

ŽIRI

1956. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za
območje Občine Škofja Loka

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju
prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90),
zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84,
15/89), zakona o urejanju naselij in drugih posegov v pro-
stor (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 na podlagi
15. in 109. člena statuta Občine Žiri (Uradni vestnik Gorenj-
ske, št. 1/95) je Občinski svet občine Žiri na 32. seji dne
30. 10. 1998 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in

dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev
za območje Občine Škofja Loka

1
Za dobo enega meseca se javno razgrne osnutek spre-

memb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za ob-
močje občine Škofja Loka, ki jih je izdelal Domplan, d.d.,
Kranj, Bleiweisova ul. 14, pod št. projekta UD 326-68/98,
v septembru 1998.

2
Osnutek bo javno razgrnjen v prostorih Občine Žiri, Trg

svobode 2, Žiri.
3

V času javne razgrnitve bo Občina Žiri organizirala jav-
no obravnavo o osnutku in o tem obvestila občane in zainte-
resirane organizacije na običajen način.

4
Zainteresirani lahko v času javne razgrnitve vpišejo svo-

je pripombe in predloge v knjigo pripomb, ali pa jih pismeno
posredujejo Občini Žiri, Trg svobode 2, Žiri.

5
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z

dnem objave v Uradnem listu RS.

Št. 326-68/98
Žiri, dne 6. maja 1999.

Župan
Občine Žiri

Bojan Starman l. r.

ŽIROVNICA

1957. Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto
1999

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94, 45/97 in 56/98) in 18. člena statuta Občine
Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine
Žirovnica na 6. redni seji dne 28. 4. 1999 sprejel

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

1. člen
Proračun Občine Žirovnica za leto 1999 sestavljata

splošni del, to so bilanca prihodkov in odhodkov, račun
finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja in posebni
del, ki vsebuje podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov
po namenih z obrazložitvami.

V bilanci prihodkov in odhodkov so na strani prihodkov
izkazani načrtovani davčni prihodki, nedavčni prihodki, kapi-
talski prihodki, prejete donacije in transferni prihodki obči-
ne. Na strani odhodkov so izkazani planirani tekoči odhodki,
tekoči transferi, investicijski odhodki in investicijski transferi.

V posebnem delu proračuna so prihodki razvrščeni po
vrstah prihodkov, kot jih opredeljuje zakon o financiranju
občin, in sicer na prihodke za financiranje primerne porabe,
prihodke iz naslova finančne izravnave, prihodke od uprav-
ljanja in razpolaganja s premoženjem, druge prihodke po
25. členu zakona o financiranju občin ter prihodke od sofi-
nanciranj. Na strani odhodkov so odhodki načrtovani po
dejavnostih.

V računu finančnih terjatev in naložb so planirana vrači-
la danih posojil in prodaja kapitalskih deležev ter dana poso-
jila in povečanje kapitalskih deležev.

V računu financiranja se izkazuje zadolževanje občine
in odplačevanje dolgov, ki je povezano s financiranjem salda
bilance prihodkov in odhodkov.

2. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov obsega planirane pri-

hodke v višini 298,385.000 SIT in odhodke v višini
295,855.000 SIT. Presežek plana prihodkov in odhodkov
znaša 2,530.000 SIT.

Račun finančnih terjatev in naložb zajema predvidena
prejeta vračila danih posojil v višini 2,210.000 SIT in dana
posojila v višini 4,000.000 SIT. Razlika med danimi in preje-
timi posojili znaša 1,790.000 SIT.
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Račun financiranja Občine Jesenice za leto 1999 ob-
sega odplačila posojil v višini 740.000 SIT. Neto zadolževa-
nje proračuna znaša 740.000 SIT.

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

skih organov in občinske uprave, sredstva za izvajanje de-
javnosti na področju osnovnega izobraževanja, otroškega
varstva, socialnega varstva, kulture, športa, raziskovalne de-
javnosti, zdravstva in drugih družbenih dejavnosti, sredstva
za pospeševanje gospodarstva, komunalno cestno gospo-
darstvo, stanovanjsko dejavnost, urejanje prostora, požarno
varstvo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, mr-
liško ogledno službo, druge javne potrebe in sredstva za
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.

4. člen
Občina Žirovnica v letu 1999 razpolaga s sredstvi, ki

bodo vplačana v njen proračun do konca leta. Sredstva
proračuna za leto 1999 se nakazujejo proračunskim porab-
nikom do konca proračunskega leta, to je do 31. 12. 1999.

5. člen
Sredstva se delijo med letom enakomerno med vse

uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od
zapadlosti obveznosti, če ni v zakonu, posebnem aktu obči-
ne, splošnem delu proračuna ali s pogodbo med občino in
uporabnikom drugače določeno.

Sredstva za plače, prispevke delodajalca in osebne
prejemke delavcev občinske uprave in delavcev v javnih
zavodih se zagotavljajo po merilih in na način, kot je določe-
no v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, v
skladu s kolektivno pogodbo in v skladu z zakonom. Sred-
stva za amortizacijo se izvajalcem zagotavljajo v višini, nave-
deni v posebnem delu proračuna.

Sredstva, ki jih proračunski porabniki dosežejo z lastno
dejavnostjo, se uporabljajo za pokrivanje materialnih stroš-
kov, investicijskega vzdrževanja in investicij, če ni z zako-
nom ali odlokom drugače določeno.

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

ki so določeni s proračunom.
Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnje-

ni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisanimi pogoji za
uporabo sredstev.

Uporabniki smejo v imenu občine prevzemati obvezno-
sti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za
posamezne namene.

Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že
opravljenih storitev in dobav. Dogovarjanje predplačil je mož-
no le ob primernem zavarovanju predplačil.

Sredstva, ki se dodelijo na podlagi javnih razpisov,
dodeljuje s sklepom župan na predlog komisije, ki jo imenu-
je župan.

7. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan oziroma

od njega pooblaščena oseba. Vodja računovodsko finančne
službe kontrolira in odgovarja za pravilnost nalogov in
odredb, za usklajenost izplačil z višino in namenom porabe,
za zakonitost in upravičenost porabe pa odgovarjajo delavci
občinske uprave, zadolženi za posamezna področja.

8. člen
Sredstva tekoče proračunske rezerve za financiranje

posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju

proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zagotoviti zadostnih
sredstev, se oblikujejo v višini 5,240.000 SIT. Poleg tega
se za druge namene oblikuje tekoča proračunska rezerva v
višini 2,560.000 SIT. O uporabi sredstev tekoče proračun-
ske rezerve odloča župan, ki o porabi sredstev trimesečno
obvešča občinski svet.

9. člen
Sredstva obvezne proračunske rezerve se oblikujejo v

višini 0,5 % prihodkov proračuna. Izločanje v rezervo se
izvršuje praviloma mesečno, najkasneje pa do konca leta.

Rezerve se uporabljajo:
1. za odhodke, nastale kot posledica izrednih razmer;
2. za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki

pritekajo neenakomerno;
3. za kritje proračunskega primanjkljaja;
4. za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizade-

tim pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč.
Sredstva za namene iz 1., 3. in 4. točke se dajejo brez

obveznosti vračanja, sredstva iz 2. točke pa morajo biti
vrnjena v rezerve do konca leta.

O uporabi sredstev obvezne rezerve za namene iz 1.,
3. in 4. točke prejšnjega odstavka odloča občinski svet, za
namene iz 2. točke v celoti in za namene iz 1. in 4. točke do
višine 200.000 SIT za posamezni namen pa odloča župan.

10. člen
Župan je pooblaščen, da deponira prosta likvidna

sredstva proračuna pri finančnih organizacijah.

11. člen
Občina se v letu 1999 lahko zadolži za financiranje

investicij v infrastrukturne objekte. Zadolžitev se lahko izve-
de z najetjem posojila v skladu z zakonom. Posojilo bo
vrnjeno iz virov sredstev proračuna.

O vsaki posamezni zadolžitvi odloča občinski svet.

12. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih soustanoviteljica

je občina Žirovnica, se smejo dolgoročno zadolževati le s
soglasjem soustanovitelja.

Občina sme dati poroštvo za izpolnitev obveznosti jav-
nih podjetij in zavodov, katerih ustanoviteljica je, v skladu z
zakonom.

O soglasju in poroštvu iz prvega in drugega odstavka
tega člena odloča občinski svet.

13. člen
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago

listine, s katerimi se ugotavljata obveznost in višina izplačila.

14. člen
Nabava opreme, investicijska, vzdrževalna dela in stori-

tve je potrebno oddajati s pogodbo in v skladu z zakonom o
javnih naročilih.

15. člen
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad finančnim, mate-

rialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov glede
na namen, obseg in dinamiko porabe sredstev in smotrnost
uporabe sredstev proračuna.

Če pri proračunskem nadzoru ugotovi, da se sredstva
ne uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena,
lahko predlaga, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o tem
obvesti občinski svet.

Za zakonitost, upravičenost in namembnost porabe
sredstev zavodov oziroma drugih porabnikov proračuna od-
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govarjajo direktorji oziroma predstojniki in vodja računovods-
tva pri zavodu oziroma drugem porabniku proračuna.

16. člen
Uporabniki proračuna so dolžni predložiti finančne na-

črte za leto 1999 najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega
odloka. V finančnem načrtu mora biti za vsak podatek dana
primerjava s preteklim letom. Uporabniki so dolžni do 28. 2.
2000 občini predložiti poročila o delu, zaključne račune za
leto 1999 in realizacijo finančnega načrta za leto 1999 s
primerjavami podatkov s planiranimi in s podatki iz pretekle-
ga leta.

17. člen
Župan je pooblaščen, da v okviru posameznega po-

dročja spremeni namen in višino sredstev za posamezne
namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za
katere so bila zagotovljena sredstva, vendar največ do 10%.

18. člen
Splošni in posebni del proračuna sta sestavna dela

tega odloka.

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

nem listu RS.

Žirovnica, dne 28. aprila 1999.

Župan
Občine Žirovnica

Anton Dežman, prof. l. r.

VLADA

1958. Uredba o organizaciji in delovanju upravnih zvez

Na podlagi tretjega odstavka 69. člena zakona o obram-
bi (Uradni list RS, št. 82/94, 44/97, 87/97 in 13/98 –
odločba US) in 21. člena zakona o Vladi Republike Sloveni-
je (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97) izdaja
Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o organizaciji in delovanju upravnih zvez

1. člen
Ta uredba določa organizacijo, pogoje in način delova-

nja upravnih zvez v Republiki Sloveniji.

2. člen
Upravne zveze so samostojno organizirane zveze, na-

menjene in prilagojene potrebam državnih organov, gospo-
darskih družb, zavodov in drugih organizacij, katerih dejav-
nost je posebnega pomena za obrambo države, ter za zago-
tavljanje zvez sodelovanja med državnimi organi in Sloven-
sko vojsko.

Upravne zveze se uporabljajo tudi za obveščanje orga-
nov lokalne samouprave ter po potrebi za delovanje službe
za opazovanje in obveščanje.

3. člen
Delovanje upravnih zvez zagotavljajo enote za zveze s

centri zvez, ki jih organizira Ministrstvo za obrambo (v nadalj-
njem besedilu: ministrstvo).

Za strokovno vodenje, usposabljanje in delovanje
upravnih zvez je odgovorna organizacijska enota ministrstva,
pristojna za telekomunikacije.

4. člen
Organizacijo, kadrovsko in materialno formacijo enot

za zveze določi minister za obrambo po načelih, ki veljajo za
vojaške enote.

Poveljniki enot za zveze so za izvajanje svojih nalog
odgovorni vodjem uprav za obrambo oziroma ministru za
obrambo.

5. člen
Za zagotavljanje izvajanja priprav civilne obrambe in

obrambnih ukrepov ter za prenos sporočil in informacij za
redno dejavnost ministrstva, delujejo centri zvez v ministrstvu
in upravah za obrambo v potrebnem obsegu že v miru.

6. člen
Center zvez praviloma sestavljajo naslednji elementi:

radio center, radio-relejni center ali končna RR postaja,
telefonsko-telegrafski center, center ali postaja kriptozašči-
te z ekspeditom centra zvez in kurirska postaja.

7. člen
Center zvez na podlagi ocene in strokovno tehničnih

potreb organizira in vzdržuje HT, VHF in UHF radijske zveze,
radiorelejne zveze, optične in žične telekomunikacijske po-
vezave, telegrafske (teleprinterske) zveze, podatkovne zve-
ze, kurirske zveze ter skrbi za osnovno tehnično vzdrževanje
sredstev in opreme.

Center zvez mora biti organiziran tako, da lahko deluje
v vseh razmerah in na različnih lokacijah. Na spremenjeni
lokaciji se lahko postavi eden ali več pomožnih centrov zvez.

8. člen
Centri zvez v miru:
– prenašajo ukaze, odredbe, obvestila in druga sporo-

čila v zvezi z ukrepi za pripravljenost, mobilizacijo ter drugimi
obrambnimi ukrepi državnim organom, gospodarskim druž-
bam, zavodom in drugim organizacijam, katerih dejavnost je
posebnega pomena za obrambo države,

– zagotavljajo izvajanje ukrepov kriptozaščite in proti-
elektronske zaščite,

– opravljajo druge naloge, ki jih določita vlada in mini-
ster za obrambo.

9. člen
Center zvez ministrstva zagotavlja upravne zveze s cen-

tri zvez uprav za obrambo.
Centri zvez uprav za obrambo zagotavljajo upravne zve-

ze z izpostavami za obrambo in upravnimi enotami.
Centri zvez v izpostavah za obrambo zagotavljajo uprav-

ne zveze z organi lokalne samouprave in z gospodarskimi
družbami in zavodi, katerih dejavnost je posebnega pomena
za obrambo.

Centri zvez zagotavljajo tudi zveze sodelovanja s pri-
stojnimi poveljstvi, enotami in zavodi Slovenske vojske.

10. člen
V miru se za potrebe upravnih zvez uporablja javni

sistem zvez, direktne zveze po obhodnih poteh ter teleko-
munikacijski in informacijski sistem zvez ministrstva.

V izrednem stanju in v vojni se za potrebe upravnih zvez
prednostno uporabljajo zveze, ki jih organizirajo enote za
zveze. Za potrebe upravnih zvez kot prednostnega uporab-
nika se lahko uporabijo tudi načrtovane osnovne in rezervne
zmogljivosti javnih in zaprtih telekomunikacijskih omrežij,
razen zvez Ministrstva za notranje zadeve, Slovenske vojske
in zvez za potrebe zaščite in reševanja.
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11. člen
V sistemu upravnih zvez imajo prednost uporabe pri

prenašanju nujnih sporočil, ukazov in signalov za nevarnost
državni organi, pristojni za vodenje obrambe.

Seznam uporabnikov se določi v načrtu upravnih zvez
ministrstva.

12. člen
Ministrstvo opravlja na področju upravnih zvez zlasti

naslednje naloge:
– zagotavlja delovanje upravnih zvez v miru,
– proučuje in načrtuje organizacijo upravnih zvez in jo

usklajuje z drugimi imetniki sistemov zvez,
– načrtuje in izvaja strokovno usposabljanje kadrov,
– načrtuje in zagotavlja kadrovsko in materialno-tehnič-

no popolnitev enot za zveze,
– izdeluje načrte uporabe upravnih zvez v miru, izred-

nem stanju in v vojni,
– načrtuje, organizira in izvaja vzdrževanje materialno-

tehničnih sredstev zvez in opreme.

13. člen
V enote za zveze se razporejajo vojaški obvezniki, ki

imajo ustrezno strokovno tehnično znanje, psihofizične last-
nosti in izpolnjujejo merila in pogoje za delo na področju
obrambe.

Delavci ministrstva, ki v miru opravljajo naloge s po-
dročja upravnih zvez, se razporejajo na ustrezne tovrstne
dolžnosti tudi v vojni.

14. člen
Opremljanje in oskrbo enot za zveze, vključno z mate-

rialno-tehničnimi sredstvi, orožjem in intendantsko opremo,
zagotavlja organizacijska enota ministrstva, pristojna za tele-
komunikacije.

Pripadniki enot za zveze imajo uniforme, ki so enake
osnovni bojni uniformi, predpisani za vojaške osebe, na
desnem rokavu uniforme pa nosijo oznako pripadnosti eno-
tam za zveze.

15. člen
Varovanje posameznih elementov upravnih zvez, ljudi,

dokumentov in sredstev se zagotavlja s fizičnim in tehničnim
varovanjem. Pripadniki enot za zveze so lahko oboroženi
samo z osebnim pehotnim orožjem.

16. člen
Zavarovanje prometa prek vseh vrst sredstev zvez se

zagotavlja s spoštovanjem prometnih pravil in navodil, izvaja-
njem ukrepov protielektronske zaščite in z uporabo tehnič-
nih sredstev, ki omogočajo zaščiten prenos sporočil.

Radijska sredstva zvez se uporabljajo samo v primeru,
če ni možno uporabiti drugih vrst zvez.

17. člen
Organizacija in delovanje upravnih zvez se uskladi s to

uredbo v treh mesecih od njene uveljavitve.

18. člen
Z uveljavitvijo te uredbe preneha veljati uredba o orga-

nizaciji in delovanju upravnih zvez družbenopolitičnih skup-
nosti (Uradni list RS, št. 16/90).

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 823-02/99-1
Ljubljana, dne 13. maja 1999.

Vlada Republike Slovenije

Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

1959. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
cenah za obračunavanje del in nalog
vodnogospodarske javne službe

Na podlagi 11. člena uredbe o načinu izvajanja vodno-
gospodarske javne službe v Republiki Sloveniji (Uradni list
RS, št. 57/96) je Vlada Republike Slovenije na 109. seji
dne 13. maja 1999 sprejela

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o cenah za
obračunavanje del in nalog vodnogospodarske

javne službe

1. člen
V odloku o cenah za obračunavanje del in nalog vodno-

gospodarske javne službe (Uradni list RS, št. 57/97) se v 2.
členu v četrti alinei številka ‘7’ nadomesti s številko ‘6’.

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

3. člen
Besedilo 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
‘Cene strojnih storitev na uro in prevoznih storitev se

izračunavajo na podlagi kalkulacijskih elementov za obliko-
vanje cen za strojne oziroma prevozne storitve v gradbeniš-
tvu, ki jih določa Gospodarska zbornica Slovenije, Združe-
nje za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala ter na
podlagi neposrednih primerjav in prilagoditev s cenami, ki
temeljijo na tržnih podatkih.

Izhodiščne vrednosti cen strojnih in prevoznih storitev
sprejme Vlada Republike Slovenije do 31. decembra teko-
čega leta za naslednje koledarsko leto.

4. člen
6. člen se črta.

5. člen
V šesti vrstici 7. člena se rimska številka ‘V’ nadomesti z

rimsko številko ‘IV’.
6. člen

Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
‘Razlike v ceni za strojne storitve in prevoze se obraču-

navajo z indeksom cen življenjskih potrebščin, ki ga objavlja
Statistični urad Republike Slovenije.’

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
‘Obračun razlike (za material, strojne storitve, prevoze,

plače) se izvrši vsakokrat v skupni vrednosti indeksa, ko ta
preseže pet odstotkov.’

7. člen
V drugi vrstici 10. člena se številka ‘8’ nadomesti s

številko ‘7’, številka ‘9’ pa se nadomesti s številko ‘8’.

8. člen
Dosedanji 7., 8., 9. in 10. člen se preštevilčijo tako,

da postanejo 6., 7., 8. in 9. člen.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 380-06/97-2
Ljubljana, dne 13. maja 1999.

Vlada Republike Slovenije

Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik
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1960. Sklep o določitvi leta 2000 za Prešernovo leto –
leto kulture

Na podlagi 21. člena zakona o Vladi Republike Slove-
nije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97) ter
2. in 3. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na
področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) je Vlada Repub-
like Slovenije na 109. seji dne 13. maja 1999 sprejela

S K L E P
o določitvi leta 2000 za Prešernovo leto – leto

kulture

I
V Republiki Sloveniji se leto 2000 določi za Prešerno-

vo leto – leto kulture.
II

Vlada Republike Slovenije imenuje Odbor za pripravo
in izvedbo Prešernovega leta – leta kulture ter določi koordi-
natorja, ki predseduje odboru. Naloga odbora bo priprava in
sprejem programa nalog in aktivnosti v zvezi z izvedbo Pre-
šernovega leta – leta kulture.

III
Odbor iz II. točke tega sklepa sestavljajo predstavniki

pristojnih ministrstev, organov in institucij civilne družbe,
zadolženih za delo na tem področju in sicer:

– Ministrstvo za kulturo
– Ministrstvo za šolstvo in šport
– Ministrstvo za znanost in tehnologijo
– Ministrstvo za zunanje zadeve
– Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence po svetu
– Urad Vlade Republike Slovenije za informiranje
– Slovenska akademija znanosti in umetnosti
– Radiotelevizija Slovenija
– Univerza v Ljubljani
– Univerza v Mariboru
– Narodna in univerzitetna knjižnica Ljubljana
– Filozofska fakulteta in Raziskovalni inštitut pri Filozof-

ski fakulteti v Ljubljani
– Kulturniška zbornica Slovenije
– Društvo slovenskih pisateljev
– Društvo književnih prevajalcev
– Občina Žirovnica
– Občina Ribnica
– Mestna občina Ljubljana
– Mestna občina Kranj
– Mestna občina Novo mesto.

IV
Koordinacijo nalog odbora se poveri ministru, pristoj-

nemu za kulturo.
Na podlagi sprejetega programa nalog in aktivnosti iz II.

točke tega sklepa lahko minister, pristojen za kulturo, do-
polni sestavo odbora iz III. točke tega sklepa, vendar največ
za tretjino s tem sklepom določene sestave.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 650-02/99-1
Ljubljana, dne 13. maja 1999.

Vlada Republike Slovenije

Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

1961. Sklep o valorizaciji nadomestila za invalidnost in
določitvi višine dodatka za tujo nego in pomoč

Na podlagi 10. člena zakona o družbenem varstvu
duševno in telesno prizadetih oseb (Uradni list RS, št.
41/83) 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 110. seji dne 20. maja 1999 spre-
jela

S K L E P
o valorizaciji nadomestila za invalidnost in

določitvi višine dodatka za tujo nego in pomoč

I
Nadomestilo za invalidnost po zakonu o družbenem

varstvu duševno in telesno prizadetih oseb znaša od
1. aprila 1999 dalje 34.971,65 tolarja.

II
Dodatek za tujo nego in pomoč po zakonu o družbe-

nem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb znaša od 1.
aprila 1999 dalje:

- za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravlja-
nju vseh osnovnih življenjskih potreb 19.983,80 tolarja,

in
- za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravlja-

nju večine osnovnih življenjskih potreb 9.991,90 tolarja.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 195-00/98-2
Ljubljana, dne 20. maja 1999.

Vlada Republike Slovenije

Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

1962. Sklep o izhodiščnih cenah strojnih in prevoznih
storitev v letu 1999

Na podlagi 3. člena odloka o cenah za obračunavanje
del in nalog vodnogospodarske javne službe (Uradni list RS,
št. 57/97, 38/99) je Vlada Republike Slovenije na 109. seji
dne 13. maja 1999 sprejela

S K L E P

1. člen
Izhodiščne cene strojnih in prevoznih storitev v letu

1999 so določene v tabelah I, II in III in so sestavni del tega
sklepa.
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2. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 380-06/97-2
Ljubljana, dne 13. maja 1999.

Vlada Republike Slovenije

Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

Koeficient za preračun obračunske ure v efektivno uro v
višini 1,20
Obračunska ura stroja za obračun del, ki se izvajajo v režiji.

Priloga I. STROJNE STORITVE NA URO

Priloga II. TRANSPORTNA SREDSTVA

Priloga III. TRANSPORTNE RAZDALJE
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koeficient za preračun obračunske ure v efektivno uro
prevoza v višini do 1,15
20% povečanje cene za prevoze kamnitih agregatov
10% zmanjšanje cene za prevoze v razdalji nad 50 kilo-
metrov

VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR
1873. Zakon o dopolnitvi zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD-A) 4469
1874. Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o sodiščih (ZS-B) 4469
1875. Zakon o spremembi zakona o delavcih v državnih organih

(ZDDO-G) 4470
1876. Zakon o dopolnitvah zakona o blagovnih rezervah (ZBR-A) 4470
1877. Odlok o spremembah odloka o sestavi in imenovanju Prei-

skovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije o
vpletenosti nosilcev javnih funkcij v poskuse diskreditiranja
slovenskih policistov in vojakov, ki so leta 1991 sodelovali v
osamosvojitveni vojni na Koroškem 4471

1878. Odlok o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Komisije Dr-
žavnega zbora Republike Slovenije za peticije 4472

1879. Odlok o spremembah odloka o sestavi in izvolitvi Komisije
Državnega zbora Republike Slovenije za politiko enakih mož-
nosti 4472

1880. Odlok o spremembi odloka o izvolitvi pridružene delegacije
Državnega zbora Republike Slovenije v Severnoatlantski
skupščini 4472

1881. Odlok o spremembi odloka o sestavi in imenovanju Prei-
skovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije o
vpletenosti nosilcev javnih funkcij v poskuse diskreditiranja
slovenskih policistov in vojakov, ki so leta 1991 sodelovali v
osamosvojitveni vojni na Koroškem 4473

VLADA
1958. Uredba o organizaciji in delovanju upravnih zvez 4559
1959. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o cenah za

obračunavanje del in nalog vodnogospodarske javne služ-
be 4560

1882. Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Republike Slovenije za
varstvo kulturne dediščine 4473

1960. Sklep o določitvi leta 2000 za Prešernovo leto – leto kulture 4561
1961. Sklep o valorizaciji nadomestila za invalidnost in določitvi

višine dodatka za tujo nego in pomoč 4561
1962. Sklep o izhodiščnih cenah strojnih in prevoznih storitev v

letu 1999 4561

MINISTRSTVA
1883. Odredba o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji 4475
1884. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarske-

ga načrta gozdnogospodarske enote Brezova reber 4478
1885. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarske-

ga načrta gozdnogospodarske enote Gorjanci 4479
1886. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarske-

ga načrta gozdnogospodarske enote Krka 4479
1887. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarske-

ga načrta gozdnogospodarske enote Žužemberk 4480
1888. Pravilnik o spremembah pravilnika o podrobnejših pogojih

za organizacijo nivojskega pouka v 9-letni osnovni šoli 4480
1889. Pravilnik o sofinanciranju asistentov stažistov 4480
1890. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o usposabljanju in vključeva-

nju mladih raziskovalcev v raziskovalne, visokošolske in dru-
ge organizacije 4482

SODNI SVET
1891. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto višjega sod-

nika 4482
1892. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika višjega so-

dišča 4483
1893. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika višjega so-

dišča 4483
1894. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega

sodišča 4483
1895. Sklep Sodnega sveta Republike Slovenije o javnem pozivu

sodnikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto 4483
1896. Akt o spremembi akta o določitvi števila sodniških mest na

Vrhovnem sodišču Republike Slovenije 4483

OBČINE
LJUBLJANA

1897. Sklep o ukinitvi javnega dobra 4484
BELTINCI

1898. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samo-
prispevka za območje KS Lipovci 4484
BENEDIKT

1899. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske upra-
ve občine Benedikt 4485
BOROVNICA

1900. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Borovnica
za leto 1998 4488

1901. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah čla-
nov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih ob-
činskih organov ter o povračilih stroškov 4488
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BREŽICE
1902. Program priprave spremembe in dopolnitve za območje za-

zidalnega načrta Terme Čatež (ZN Terme Čatež) 4490
CANKOVA

1903. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi jav-
nega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cankova 4492
ČRENŠOVCI

1904. Odlok o odmeri in plačilu komunalnega prispevka za pripra-
vo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine
Črenšovci 4492

1905. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samo-
prispevka za območje Krajevne skupnosti Bistrica 4494
GROSUPLJE

1906. Poročilo volilne komisije o izidu glasovanja na referendumu
za uvedbo samoprispevka v KS Mlačevo, ki je bil izveden
dne 18. 4. 1999 4495
IVANČNA GORICA

1907. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Kra-
jevne skupnosti Krka 4495

1908. Poročilo Krajevne volilne komisije KS Krka o izidu glasova-
nja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za
območje KS Krka 4496
JESENICE

1909. Spremembe in dopolnitve poslovnika o delu Občinskega
sveta občine Jesenice 4497
KOČEVJE

1910. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi 4499
1911. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi 4499

KRIŽEVCI
1912. Odlok o ustanovitvi in pristojnostih vaških odborov Občine

Križevci 4499
1913. Sklep o načinu financiranja političnih strank v občini 4500
1914. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah čla-

nov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih ob-
činskih organov ter o povračilih stroškov 4500
KUZMA

1915. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave
Občine Kuzma 4503

1916. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Kuz-
ma 4505
LAŠKO

1917. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za le-
to 1998 4507

1918. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih na območju Občine Laško 4507

1919. Odlok o ustanovitvi Agencije za razvoj turizma in podjetniš-
tva občine Laško 4508

1920. Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Občine Laško 4511
LENART

1921. Program priprave noveliranih prostorskih ureditvenih pogo-
jev v Občini Lenart 4514
LOŠKI POTOK

1922. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Loški Potok
za leto 1998 4517

1923. Odlok o razglasitvi podružnične cerkve sv. Florjana v Retjah
za kulturni spomenik 4517

1924. Sklep o določitvi javnih objektov na področju športa v Obči-
ni Loški Potok 4523

1925. Pravilnik o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Obči-
ni Loški Potok 4523
MAJŠPERK

1926. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Majšperk za
leto 1998 4527

1927. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Majšperk 4527
1928. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah čla-

nov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih ob-
činskih organov ter o povračilih stroškov 4531
MEŽICA

1929. Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena na
področju športa v Občini Mežica 4533
MORAVSKE TOPLICE

1930. Sklep o določitvi ekonomske cene programov v javnem
vzgojno-varstvenem zavodu Vrtci Občine Moravske Toplice 4533

1931. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samo-
prispevka za Krajevno skupnost Martjanci – za naselje Mart-
janci 4534

1932. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za Krajevno skup-
nost Selo-Fokovci – za naselje Selo 4535

1933. Poročilo Volilne komisije KS Selo-Fokovci o izidu glasova-
nja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka v
Krajevni skupnosti Selo-Fokovci – za naselje Selo in Fokov-
ci dne 2. 5. 1999 4536

1934. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za celotno ob-
močje Krajevne skupnosti Ratkovci – v naseljih Ratkovci,
Kančevci in Lončarovci 4536

1935. Poročilo Volilne komisije KS Ratkovci o izidu glasovanja na
referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka v Krajev-
ni skupnosti Ratkovci – za naselja Ratkovci, Kančevci in Lon-
čarovci dne 2. 5. 1999 4537
MOZIRJE

1936. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi vzgoj-
no-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mozirje 4538
NOVO MESTO

1937. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko
ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra)
in predmestna središča 4539

1938. Odlok o spremembi lokacijskega načrta lokalne ceste Dolž-
Pangrč Grm-Gabrje z avtobusno postajo Gabrje 4539

1939. Poročilo o izidu volitev za krajevni samoprispevek v Krajevni
skupnosti Birčna vas 4542
PODLEHNIK

1940. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavo-
da OŠ Podlehnik 4542
POSTOJNA

1941. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih po-
gojev Kremenca I, Postojna 4544
SEVNICA

1942. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sevnica za
leto 1998 4544

1943. Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 1999 4545
1944. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu

za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica 4545
1945. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji

in delovnem področju Občinske uprave občine Sevnica 4546
1946. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih

v Občini Sevnica 4547
1947. Program priprave prostorskih sestavin sprememb in dopol-

nitev dolgoročneg aplana Občine Sevnica za obdobje do
leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Sevnica za ob-
dobje od 1986 do 1990 4548
TABOR

1948. Sklep o vrednosti točke stavbnega zemljišča v letu 1999 4549
TURNIŠČE

1949. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za
območje Občine Turnišče 4549
VIDEM

1950. Odlok o proračunu Občine Videm za leto 1999 4549
VODICE

1951. Sklep o načinu financiranja političnih strank 4550
ZREČE

1952. Odlok o organiziranosti in delovnem področju Občinske
uprave občine Zreče 4551

1953. Odlok o spremembi odloka o turistični taksi v Občini Zreče 4553
1954. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samo-
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