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UKAZ
o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Republiki Belorusiji
Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Belorusiji s sedežem v Moskvi imenujem Dušana Snoja.
Št. 001-09-8/99
Ljubljana, dne 8. septembra 1999.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

UKAZ
o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Kirgizijski republiki
Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kirgizijski republiki s sedežem v Moskvi imenujem Dušana Snoja.
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Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

3662.

Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Uzbekistan

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

UKAZ
o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Republiki Uzbekistan
Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Uzbekistan s sedežem v Moskvi
imenujem Dušana Snoja.
Št. 001-09-10/99
Ljubljana, dne 8. septembra 1999.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Kirgizijski
republiki

Na podlagi četrte alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 21. člena
zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdajam
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Št. 001-09-9/99
Ljubljana, dne 8. septembra 1999.

Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Belorusiji

Na podlagi četrte alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 21. člena
zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdajam
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3663.

Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Kazahstan

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

UKAZ
o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Republiki Kazahstan
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Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Kazahstan s sedežem v Moskvi
imenujem Dušana Snoja.
Št. 001-09-11/99
Ljubljana, dne 8. septembra 1999.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

VLADA
3664.

Uredba o cestnini za uporabo cestnega predora
Karavanke

Na podlagi prvega in drugega odstavka 11. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o cestnini za uporabo cestnega predora
Karavanke
1. člen
Ta uredba določa merila za razvrstitev vozil v cestninske razrede, višino cestnine za posamezen cestninski razred in način plačevanja cestnine za uporabo cestnega predora Karavanke.
2. člen
Vozila, s katerimi se opravljajo prevozi skozi cestni
predor Karavanke, se glede na število osi in višino vozila nad
prvo osjo razvrščajo v pet cestninskih razredov:
1. razred: vozila z dvema osema in višino vozila
nad prvo osjo do 1,30 m;
2. razred: vozila z več kot dvema osema in višino
vozila nad prvo osjo do 1,30 m;
3. razred: vozila z dvema osema in višino vozila
nad prvo osjo nad 1,30 m;
4. razred: vozila s tremi osmi in višino vozila
nad prvo osjo nad 1,30 m;
5. razred: vozila z več kot tremi osmi in višino vozila
nad prvo osjo nad 1,30 m.
Za razvrščanje skupine vozil v cestninske razrede iz
prejšnjega odstavka se upošteva skupno število osi na vlečnem in priklopnem vozilu.
3. člen
Višina cestnine za uporabo cestnega predora Karavanke (v nadaljnjem besedilu: cestnina) je odvisna od cestninskega razreda, v katerega je razvrščeno vozilo.
Višina cestnine za prvi cestninski razred se določi v
tolarski protivrednosti za 90 avstrijskih šilingov (ATS), obračunani po srednjem tečaju iz tečajne liste Banke Slovenije
(v nadaljnjem besedilu: tečajna lista). Za drugi, tretji, četrti
in peti cestninski razred se cestnina določi tako, da se
znesek cestnine za prvi cestninski razred pomnoži s faktorjem 1,5 za drugi, 1,5 za tretji, 2,0 za četrti in 3,56 za peti
cestninski razred.
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4. člen
Cenik cestnine določi Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji d.d. tako, da zaokroženi zneski cestnine za posamezne cestninske razrede, določeni na podlagi drugega
odstavka prejšnjega člena, ne odstopajo od izračunanih za
več kot pet odstotkov.
Cenik cestnine se spremeni, če se srednji tečaj ATS
po tečajni listi spremeni za več kot pet odstotkov.
Višina cestnine mora biti objavljena na vstopni cestninski postaji predor Karavanke – jug. Cestnina se na ceniku
določi v tolarjih in ATS.
5. člen
Cestnina se lahko plačuje s tujimi valutami, ki so s
sklepom Vlade Republike Slovenije določene za plačevanje
cestnine na slovenskih cestah.
Višina cestnine v tuji valuti se izračuna iz njene tolarske
vrednosti po tečaju za odkup deviz poslovne banke, ki opravlja odkup deviz iz naslova plačila cestnine. Višina cestnine v
tuji valuti lahko odstopa od izračunane za največ deset odstotkov, če so odstopanja potrebna zaradi zagotovitve enake višine cestnine v tuji valuti na cestninskih postajah predor
Karavanke – jug in predor Karavanke – sever.
Pri plačilu cestnine s tujo valuto se preostanek plačila
nad zneskom cestnine vrne v tolarjih. Tolarski zneski vračila
se pri tem zaokrožijo na deset tolarjev navzdol.
6. člen
Ne glede na določbi drugega odstavka 3. člena in
drugega odstavka prejšnjega člena te uredbe se pri plačilu
cestnine v ATS upošteva naslednja višina cestnine po zaporedju cestninskih razredov: 90 ATS, 135 ATS, 135 ATS,
180 ATS in 320 ATS, preostanek plačila pa se vrača v ATS.
7. člen
Uporabnik cestnega predora Karavanke plača cestnino na vstopni cestninski postaji predor Karavanke – jug.
Plačilo cestnine je gotovinsko ali brezgotovinsko.
8. člen
Uporabnik, ki večkrat uporablja predor Karavanke, si
lahko pri plačevanju cestnine za osebno vozilo zagotovi
popust z nakupom naslednjih točkovnih kart:
– s prenosljivo točkovno karto, na katero se prizna
popust v višini 33,3 odstotka od zneska cestnine za število
voženj, ki jih dovoljuje karta, in z veljavnostjo eno leto od
dneva njene izdaje;
– z neprenosljivo točkovno karto, vezano na registrsko
številko osebnega vozila, na katero se prizna popust v višini
66,6 odstotka od zneska cestnine za število voženj, ki jih
dovoljuje karta, in z veljavnostjo en mesec od dneva njene
izdaje.
Točkovne karte lahko uporabnik predora Karavanke
kupi na cestninski postaji predor Karavanke – jug.
Brezgotovinsko plačilo cestnine se na cestninskih postajah predor Karavanke – jug in predor Karavanke – sever
lahko opravi s slovensko ali avstrijsko točkovno karto.
9. člen
Cestnina se lahko plačuje s kreditnimi karticami, ki jih
določi Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. in
označi na ceniku iz 4. člena te uredbe.
Podjetju, ki pri plačilu cestnine za tovorna vozila s
kreditno kartico DKV ali UTA v koledarskem letu preseže
tolarsko protivrednost 5000 ATS, določeno po istem tečaju kot cestnina, se za nadaljnja plačila cestnine prizna

Uradni list Republike Slovenije

Št.

76 / 17. 9. 1999 / Stran 9971

10-odstotni popust. Za plačilo prve cestnine s popustom
za tovorno vozilo se šteje tisto, katerega vrednost je v
celoti preko tega zneska.

na ribiških ladjah iz 1995, Kodeks o uzancah v zvezi z natančnostjo informacij in stabilnosti ribiških ladij FAO/ILO/IMO in
Kodeks o varnosti ribičev in ribiških ladij z dopolnili.

10. člen
Z dnem, ko začne veljati ta uredba, prenehata veljati
uredba o določitvi višine in načina plačevanja cestnine za
uporabo cestnega predora Karavanke (Uradni list RS, št.
6/94) in odredba o določitvi višine cestnine za cestni predor Karavanke (Uradni list RS, št. 69/95).

3
Za opravljanje storitev iz 1. člena tega sklepa se sklene
dodatek k Sporazumu med Republiko Slovenijo in Germanischer Lloydom sklenjenim dne 23. aprila 1997, v katerem
se natančno opredelijo obseg, kriteriji, pogoji in zahteve glede izvajanja tega pooblastila.

11. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

4
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 425-05/99-1
Ljubljana, dne 9. septembra 1999.

Št. 344-12/99-1
Ljubljana, dne 9. septembra 1999.

Vlada Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije

Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

3665.

Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

Sklep o določitvi organizacije za opravljanje
strokovno tehničnih del glede varnosti in
sposobnosti ribiških ladij in čolnov za plovbo in
ribolov

MINISTRSTVA
3666.

Na podlagi 98. člena zakona o pomorski in notranji
plovbi (Uradni list SFRJ, št. 22/77, 13/82, 30/85, 80/89 in
29/90) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97 in 23/99) izdaja
Vlada Republike Slovenije

SKLEP
o določitvi organizacije za opravljanje strokovno
tehničnih del glede varnosti in sposobnosti
ribiških ladij in čolnov za plovbo in ribolov
1
Za ugotavljanje sposobnosti ribiških ladij in čolnov, vpisanih v vpisnik ribiških ladij in vpisnik ribiških čolnov Republike Slovenije za plovbo in ribolov in izdajanje predpisanih listin
in knjig, se na območju Republike Slovenije določi ‘Germanische Lloyd’, Vorsetzen 32, Hamburg, ki vključuje slovensko
družbo ‘Slovenija Lloyd, d.o.o.’, Jakšičeva 5, Ljubljana.
2
Za opravljanje nalog iz prejšnjega člena uporablja Germanischer Lloyd svoja veljavna pravila za klasifikacijo in nadzor ribiških plovil, Konvencijo o varnosti ribiških ladij iz 1977
in protokola k tej konvenciji iz 1993, Konvencijo o standardih
za usposabljanje, izdajanje spričeval in stražarjenje za osebje

Pravilnik o določitvi obrazca prošnje za izdajo
dovoljenja za stalno prebivanje

Na podlagi 2. člena zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (ZUSDDD) (Uradni list RS, št. 61/99) izdaja minister
za notranje zadeve

PRAVILNIK
o določitvi obrazca prošnje za izdajo dovoljenja
za stalno prebivanje
1. člen
Prošnja za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje se
vloži na obrazcu, ki je priloga tega pravilnika.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0301-12/1 146/99
Ljubljana, dne 10. septembra 1999.
Borut Šuklje l. r.
Minister
za notranje zadeve
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Pravilnik o spremembi pravilnika o obrazcu zdravstvenega spričevala za živali in obrazcu veterinarske napotnice

Na podlagi trinajste alinee 114. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) in 99. člena
zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 25/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o spremembi pravilnika o obrazcu zdravstvenega spričevala za živali
in obrazcu veterinarske napotnice
1. člen
V pravilniku o obrazcu zdravstvenega spričevala za živali in obrazcu veterinarske napotnice (Uradni list RS, št. 56/99 in
59/99) se prilogi številka 1 in 4 nadomestita z novima prilogama, ki sta sestavni del tega pravilnika.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-84/98-2
Ljubljana, dne 7. septembra 1999.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
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3668.

Uskladitev zneskov povračil, nadomestil in
drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi

Na podlagi 9. člena zakona o organizaciji in delovnem
področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94 in 47/97) ter
v skladu z določbami zakona o višini povračil stroškov v zvezi
z delom in nekaterih drugih prejemkih (Uradni list RS, št.
87/97 in 9/98) Ministrstvo za notranje zadeve objavlja

USKLADITEV
zneskov povračil, nadomestil in drugih
prejemkov za zaposlene v državni upravi
V zneskih povračil, nadomestil in drugih prejemkov za
delavce zaposlene v državni upravi (Uradni list RS, št. 63/99)
se uskladita zneska, ki se določata na podlagi cene motornega bencina 98 – oktanov, tako da se znesek:
– pod 4. točko – kilometrina, poveča od 37,17 SIT na
38,52 SIT;
– pod 5. točko – povračilo stroškov za prevoz na delo
in z dela, če ni možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, za vsak kilometer poveča od 18,58 na 19,26 SIT.
Uskladitev velja od 27. 8. 1999 dalje.
Št. 0102/5-142/3-99/4
Ljubljana, dne 8. septembra 1999.
Minister
za notranje zadeve
Borut Šuklje l. r.

SODNI SVET
3669.

Sklep o ponovni objavi javnega poziva sodnikom
za prekrške k vložitvi kandidatur za prosta
mesta predstojnikov Sodnikov za prekrške

Na podlagi tretjega odstavka 258.c člena zakona o
prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90
in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 61/96 –
odločba US, št. 35/97, 73/97 – odločba US, št. 87/97 in
73/98) ter prvega odstavka 66. člena in 62. člena zakona o
sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94), je Svet sodnikov za
prekrške Republike Slovenije na 35. seji dne 7. 9. 1999
sprejel naslednji
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SKLEP
Svet sodnikov za prekrške Republike Slovenije ponovno objavlja javni poziv sodnikom za prekrške k vložitvi kandidatur za prosta mesta:
– predstojnika sodnika za prekrške s sedežem v Celju,
– predstojnika sodnika za prekrške s sedežem v Cerknici,
– predstojnika sodnika za prekrške s sedežem v Domžalah,
– predstojnika sodnika za prekrške s sedežem v Dravogradu,
– predstojnika sodnika za prekrške s sedežem v Gornji
Radgoni,
– predstojnika sodnika za prekrške s sedežem v Grosupljem,
– predstojnika sodnika za prekrške s sedežem v Hrastniku,
– predstojnika sodnika za prekrške s sedežem v Ilirski
Bistrici,
– predstojnika sodnika za prekrške s sedežem v Izoli,
– predstojnika sodnika za prekrške s sedežem na Jesenicah,
– predstojnika sodnika za prekrške s sedežem v Kamniku,
– predstojnika sodnika za prekrške s sedežem v Kranju,
– predstojnika sodnika za prekrške s sedežem v Krškem,
– predstojnika sodnika za prekrške s sedežem v Lendavi,
– predstojnika sodnika za prekrške s sedežem v Ljubljani,
– predstojnika sodnika za prekrške s sedežem v Litiji,
– predstojnika sodnika za prekrške s sedežem v Mariboru,
– predstojnika sodnika za prekrške s sedežem v
Ormožu,
– predstojnika sodnika za prekrške s sedežem v Radljah ob Dravi,
– predstojnika sodnika za prekrške s sedežem v Tolminu,
– predstojnika sodnika za prekrške s sedežem v Trbovljah,
– predstojnika sodnika za prekrške s sedežem v Velenju,
– predstojnika sodnika za prekrške s sedežem na
Vrhniki,
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Št.

– predstojnika sodnika za prekrške s sedežem v Zagorju ob Savi,
– predstojnika sodnika za prekrške s sedežem v Žalcu.
Kandidati naj prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev po zakonu o prekrških in zakonu o sodiščih pošljejo na naslov: Svet sodnikov za prekrške Republike Slovenije, Mala ulica 3, Ljubljana, v 15 dneh od objave
poziva v Uradnem listu RS.
Namestnik predsednika
Sveta sodnikov za prekrške
Milan Petek l. r.

3670.

Sklep o javnem pozivu sodnikom za prekrške
k vložitvi kandidatur za prosta mesta

76 / 17. 9. 1999 / Stran 9979

61/96 – odločba US, št. 35/97, št. 73/97 – odločba US,
87/97 in 73/98) ter prvega odstavka 66. člena in 62. člena
zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94), je Svet sodnikov za prekrške Republike Slovenije na 35. seji dne 7. 9.
1999 sprejel naslednji

SKLEP
Svet sodnikov za prekrške Republike Slovenije objavlja
javni poziv sodnikom za prekrške k vložitvi kandidatur za
prosto mesto predstojnika sodnika za prekrške s sedežem v
Lenartu.
Kandidati naj prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev po zakonu o prekrških in zakonu o sodiščih pošljejo na naslov: Svet sodnikov za prekrške Republike Slovenije, Mala ulica 3, Ljubljana, v 15 dneh od objave
poziva v Uradneml istu RS.
Namestnik predsednika
Sveta sodnikov za prekrške
Milan Petek l. r.

Na podlagi tretjega odstavka 258.c člena zakona o
prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/83, 42/85,
47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93,

OBČINE

CANKOVA
3671.

Odlok o proračunu Občine Cankova za leto
1999

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98), 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
20/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 95. člena
statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 21/99) je Občinski svet občine Cankova na 7. redni seji dne 3. 9. 1999
sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Cankova za leto 1999
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna
Občine Cankova za leto 1999 (v nadaljevanju: proračun
občine) in upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter s
premoženjem.
2. člen
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja.
V bilanci prihodkov se izkazujejo načrtovani prihodki za
zagotovljeno porabo in prihodki za druge namene.

V bilanci odhodkov se izkazujejo načrtovani tekoči odhodki, investicijski odhodki in oblikovanje rezerv.
V računu financiranja se izkazuje načrtovana zadolžitev
občine.
3. člen
Prihodki proračuna občine za leto 1999 se določijo v
višini 191,056.000 SIT. Prihodki proračuna občine za leto
1999 se porazdelijo za:
– tekoče odhodke
133,156.000 SIT
– investicijske odhodke
55,400.000 SIT
– sredstva rezerv
2,500.000 SIT
Razčlenjen pregled prihodkov in odhodkov proračuna
občine in njihova porazdelitev sta zajeta v bilanci prihodkov,
bilanci odhodkov in v računu financiranja.
4. člen
Uporabniki sredstev proračuna občine smejo uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki so opredeljeni v
bilanci odhodkov, ki je sestavni del proračuna.
5. člen
Sredstva proračuna občine se med letom enakopravno
in v skladu s potrebami delijo med vse nosilce oziroma
porabnike proračuna do višine doseženih prihodkov, če z
odlokom ali aktom občinskega sveta oziroma, če v pogodbi
med občino in uporabnikom sredstev ni drugače določeno.
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6. člen
Sredstva proračuna se med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije med vse uporabnike proračuna vendar v odvisnosti od zapadlih obveznosti ter
ob upoštevanju likvidnostnega proračuna občine.
7. člen
Sredstva za delovanje uporabnikov se zagotavljajo za:
– sredstva za plače,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za druge odhodke.
8. člen
Sredstva za plače se občinski upravi mesečno zagotavlja glede na število zaposlenih in funkcionarjev, koeficiente
za določanje plač za posamezna delovna mesta oziroma
funkcij, osnova za obračun plač, ki jo določi republiška
vlada, dodatno obremenjenost, osnovno uspešnost in delovno dobo.
9. člen
Uporabniki proračuna občine morajo izvrševati svoje
naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti do višine sredstev, ki so jim za te namene odobrena v proračunu.
Na račun proračuna ne smejo prevzeti nobenih obveznosti, ki bi presegala za ta namen določena proračunska
sredstva.
10. člen
Uporabniki proračuna so dolžni pristojnemu organu
občine predložiti finančne načrte za leto 1999 ter zaključne
račune za leto 1998 do 31. marca 1999.
11. člen
Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnostjo
in namembnostjo porabe teh sredstev opravlja nadzorni odbor.
12. člen
Od prihodkov proračuna za leto 1999 izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov, se izloči 0,5% v obvezne rezerve občine.
Sredstva rezerve se uporabljajo v skladu z zakonom in
statutom občine.
13. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za tekočo proračunsko rezervo.
Sredstva za tekočo proračunsko rezervo se uporabljajo:
– za nepredvidene naloge za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva,
– za namene, za katere se med letom izkaže, da v
proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu,
– za kritje proračunskega primanjkljaja.
Porabljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo se
razporedijo pri uporabnikih na postavko na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, pa se zanje odpre nova postavka.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan, ki mora o tem obvestiti občinski svet na prvi
naslednji seji.
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14. člen
Za izvrševanje proračuna občine je odgovoren župan.
15. člen
Župan občine odloča:
– o prenosu sredstev med posameznimi nameni proračuna občine določenim v bilanco odhodkov,
– o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih
presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitvi tekoče likvidnosti proračuna,
– o podpisu pogodb za financiranje investicijskih objektov in opreme ter drugih materialnih stroškov v okviru
sprejetega proračuna.
O uporabi teh sredstev je župan dolžan poročati občinskemu svetu ob obravnavi porabe proračunskih sredstev v
občinskem svetu.
16. člen
O odpisu neizterljivih prispevkov ter drugih obveznosti,
ki so prihodek proračuna, odloča občinski svet.
17. člen
Sredstva proračuna za investicije v izgradnjo občinskih
cest, lokalnih cest, vodovodnega omrežja in komunalnih
objektov se razporejajo v skladu s kriteriji, ki so določeni v
odloku proračuna, ali jih pa v skladu s politiko investicij v
določenem obdobju sprejme občinski svet.
18. člen
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicijska dela, vzdrževalna dela in storitve oddajati v skladu s
predpisi oziroma zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS,
št. 24/97).
19. člen
Pristojni občinski upravni organ lahko opravlja nadzor
nad materialnim, finančnim in računovodskim poslovanjem
porabnikov proračuna po namenu, obsegu in dinamiki porabe. Uporabniki pa so dolžni predložiti zahtevane podatke
potrebne za analizo porabe sredstev.
Pri ugotovitvi nepravilnega trošenja sredstev je potrebno obvestiti občinski svet.
20. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS, uporablja pa se od 1. 1. 1999 dalje.
Št. 328/99
Cankova, dne 6. septembra 1999.
Župan
Občine Cankova
Viktor Voršič l. r.

3672.

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Cankova

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 16. člena statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 21/99) je Občinski svet
občine Cankova na 7. seji dne 3. 9. 1999 sprejel
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ODLOK
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cankova
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah
in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo, ter občinske kolesarske poti.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s
skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Cankova in ceste med
naselji v Občini Cankova in naselji v sosednjih občinah;
– ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v
občini in naselji v sosednjih občinah so:

Zap.
št.

Št. ceste
ali
odseka

Začetek
ceste ali
odseka

Potek ceste

Konec
ceste
ali odseka

1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.

333030
197010
354050
354120
354060
030010
030020
030060

LC 197030
R II 440
LC 030020
RII 440
RIII 717
LC 354120
RII 440
LC 197010

BEZNOVCI–DOMAJINCI
DOMAJINCI–ROPOČA–MOTOVILCI
GORNJI ČRNCI–ROPOČA (po bregu)
DOMAJINCI–GERLINCI–FIKŠINCI
GERLINCI–ROPOČA
G.D. GERLINCI PROTI M–A
GORNJI ČRNCI–KOROVCI
KRAŠČI–PO NASIPU

RII 440
RIII 721
RIII 718
RIII 719
LC 354050
RIII 717
RIII 717
RII 440

Dolžina
ceste v
občini
(v m)

2.521
4.425
2.153
6.007
2.456
1.889
2.949
1.458

Namen
uporabe

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

Preostala
dolžina
ceste
v sosednji
občini
(v m)
0.280
1.020+8.723
2.206
3.790
1.970

854020

530010

530020

530030

530040

530050
530060

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

TOPOLOVCI–
BEZNOVCI (K. K.)
TOPOLOVCI–
DOMAJINCI
DOMAJINSKI VRH–
KRAŠČI (HARI)
DOMAJINSKI VRH
DOMAJINCI NA BREGU

JP 854020 DOMAJINCI NA BREGU
JP 854020 DOMAJINCI–VADARCI
LC 354060 GERLINCI–SOMBOTEL

JP 854020
JP 854020

JP 854020

JP 530010

JP 833100

LC 197010

JP 833160

JAVNE POTI
STRUKOVCI–
SKAKOVCI
TOPOLOVCI–ZGORNJI
STRUKOVCI
DOMAJINSKI VRH–
DOMAJINCI
TOPOLOVCI–pokop.

Potek ceste

2.456
1.889
2.949
1.458

6.007
LC
LC
LC
LC

LC

LC

LC

LC
LC

Krit.

2

3

H. ŠT. 36
JP 833150
H. ŠT. 31

LC 197010
H. ŠT. 54
H. ŠT. 56

LC 333030

JP 833120

LC 333030
MRLIŠKA
VEŽICA

LC 333020

R3 715

Konec
ceste
ali
odseka

0.115
0.342
0.179

0.645
0.582
0.469

0.623

1.218

0.410

2.178

0.782

0.328

Dolžina
(v km)

JP
JP
JP

JP
JP
JP

JP

JP

JP

JP

JP

JP

JP

Krit.

4

5

D

X

X
X

X

X

X

O
X

X
X
X
X

X

X

X

O
X

X
X
X
X

X

X

X

O
X

X
X
X

D

D

X
X
X

X

X

X

O
X

X

X

D

D

X
X
X
X

X

X

X

O
X

X
X
X
X

X

X

X

O
X

D

N

O

O

D

O

N

N

D

O

N

O

D

O

1
2
3
4
5
1.2 1.3 1.4 2.5 2.6 3.4 3.5 3.6 3.7 4.4 4.5 5.2 5.3

Izpolnjevanje meril 11. člena uredbe

X
X

X

X

X

X

O
X

1.2 1.3 1.4 2.5 2.6 3.4 3.5 3.6 3.7 4.4 4.5 5.2 5.3

1

Izpolnjevanje meril 11. člena uredbe

KATEGORIZACIJA OBČINSKIH CEST OBČINA CANKOVA

LC 354050
RIII 717
RIII 717
RII 440

R III 719

2.153

4.425

RIII 721
R III 718

2.521

RII 440

Dolžina
(v km)

KATEGORIZACIJA OBČINSKIH CEST OBČINA CANKOVA
Konec
ceste
ali
odseka

3m–A
4m–M
2,6 m – A
3,5 m – M
2,6 m – A
4m–A
3m–A

4m–M

4–5 m –M–A

4m–M

3–4m – A–M

4–5m–A–M

4m–M

Širina
in stanje
ceste

3–4 m A-M
4mA
4 m A-M
4–5 m A-M

4mA

5mM

4–5 m A

4mA

Širina
in stanje
ceste

Opombe

Opombe

9982 / Št. 76 / 17. 9. 1999

10. 530070
11. 530080
12. 530090

833100

2.

LC 197010

JP 833100

030010
030020
030060

6.
7.
8

835300

354060

5.

1.

354120

4.

LC 197030
R-II 440

Začetek
ceste
ali
odseka

354050

3.

Potek ceste

JAVNE CESTE
BEZNOVCI–DOMAJINCI
DOMAJINCI–ROPOČA–
–MOTOVILCI
LC 030020 G. ČRNCI–ROPOČA
(PO BREGU)
RII 440
DOMAJINCI–GERLINCI–
FIKŠINCI
RIII 717
GERLINCI–ROPOČA
(BAČAROV MOST)
LC 354120 G.D.–GERLINCI–MEJA–A
R II 440
G. ČRNCI–KOROVCI
LC 197010 KRAŠČI–PO NASIPU

Začetek
ceste
ali
odseka

Zap. Št.
št. ceste
ali
odseka

333030
197010

1.
2.

Zap. Št.
št. ceste
ali
odseka

Stran
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JP 530182
RIII 717
LC 030010
RIII 717
LC 354060
JP 530220
RII 440
LC 197010
LC 030020

22. 530181

23. 530190
24. 530200

25. 530210
26. 530220

27. 530230

28. 530240

29. 530250

30. 530260

RIII 717

33. 530280

530290
530300
530310
530320

RII 440
RII 440
RII 440
RII 440

RII 440
RIII 715
RIII 715

41. 530340
42. 530350

43. 530360

39. O530321 530322
40. 530330 RII 440

35.
36.
37.
38.

34. O530281 JP 530282

LC 030020

1.050

RIII 717

GOBCOV BREG–DO HIŠE
št. 107
H. ŠT. 107 0.475
GERLINCI–GOBCOV
BREG
H. ŠT. 99
0.125
GERLINCI–GOMBOC
H. ŠT. 119 0.649
GERLINCI PROTI
SEMENOVI GRABI
LC 354120 0.560
KOROVCI–GUTMAN
RIII 717
0.980
GORNJI KRAŠČI
PO BREGU
RII 440
0.676
GORNJI KRAŠČI PO BREGU
DO HIŠE št. 68
H. ŠT. 68
0.295
KRAŠKI VRH–DO HIŠE
št. 44
H. ŠT. 44
0.148
KRAŠČI–
KMEČKI TURIZEM
H. ŠT. 50
0.156
G. ČRNCI PROTI
DOMAJINCI
LC 354120 0.706
G.ČRNCI V NASELJE
ROMOV
H. ŠT. 39
0.225
ČRNCI–DO HIŠE
št. 32/a
H.ŠT. 32A
0.460
CANKOVA PROTI
HANKOVI
H.ŠT. 88B
1.086
CANKOVA DO FUKSA
h. št. 88
H. ŠT. 88
0.106
CANKOVA–BREG
H. ŠT. 63
0.251
CANKOVA POD BREGOM JP530310 0.501
CANKOVA PROTI POKOP. RII 440
0.801
CANKOVA–ŠOLA–
DO HIŠE št.74/d
H. ŠT. 74D 0.378
CANKOVA V NASELJU
RIII 717
0.115
CANKOVA V NASELJU
DO HIŠE št. 15
H. ŠT. 15
0.115
SKAKOVCI DO ČAHUKA
ČAHUK
0.680
SKAKOVCI NASELJE
DO HIŠE 53/a
H. ŠT. 53A 0.150
SKAKOVCI STARI MLIN
RII 440
1.228

0.225
0.140
0.165

0.515

H. ŠT. 55
H. ŠT. 45
H. ŠT. 2
H. ŠT. 4

0.935
1.750
0.307

Dolžina
(v km)

G. C. 905
H. ŠT. 54
H. ŠT. 79

Konec
ceste
ali
odseka

N

N

D

O

N

O

D

O

4m–M

2,5 m A
3,5 m M

4m–M
4m–M
4m–M

4m–M

4m–M
3m–A
3m–A

4m–M
3 m –A
3–4m–A–M
3–4m–A–M
3–5 m – A
4m–A
4m–A
4 m– A–M
4m–A
3–4 m–A–M

JP
JP
JP
JP
JP
JP

3–4m–A–M

3m–A

4m–M

3–4m–A–M

3m–A

3m–A

3m–A

JP
JP
JP
JP

JP

JP

JP

JP

JP

JP

JP

3,5 m – A

O

JP

D

3m–M
4m–M

O

JP
JP

O

Širina
in stanje
ceste

3–4m–A–M
4m–M

N

1
2
3
4
5
1.2 1.3 1.4 2.5 2.6 3.4 3.5 3.6 3.7 4.4 4.5 5.2 5.3
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JP
JP

JP

JP

JP
JP
JP

JP

JP
JP
JP

JP

Krit.

Opombe

Št.

32. 530270

31. O530261 LC 354120

LC 354060

21. 530180

18. 530150
19. 530160
20. 530170

17. 530140

JAVNE POTI

Potek ceste

GERLINCI–PRI GORI
GERLINCI–KOVAČ
GERLINCI–MUHIČ
GERLINCI–JAUKOV BREG
–GOMBOC
LC 354120 GERLINCI–SEMENOVE
GRABE
LC 354120 GERLINCI–DO HIŠE št. 2
LC 354120 GERLINCI–DO HIŠE št. 4
LC 354060 VESTERGOMBA–
BARBER

354060
030010
030010
354120

LC
LC
LC
LC

13.
14.
15.
16.

530100
530110
530120
530130

Začetek
ceste
ali
odseka

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

Št. ceste
ali
odseka

Začetek
ceste ali
odseka

Potek ceste

Konec
ceste
ali odseka

Dolžina
ceste v
občini
(v m)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

835300
833100
854020
530010
530020
530030
530040
530050
530060
530070
530080
530090
530100
530110
530120
530130
530140
530150
530160
530170
530180
530181
530190
530200
530210
530220
530230
530240
530250
530260
O530261
530270
530280
O530281
530290
530300
530310
530320
O530321
530330
530340
530350
530360

JP 833100
LC 197010
JP 833160
LC 197010
JP 833100
JP 530010
JP 854020
JP854020
JP 854020
JP 854020
JP 854020
LC 354060
LC 354060
LC 030010
LC 030010
LC 354120
LC 354120
LC 354120
LC 354120
LC 354060
LC 354060
JP 530182
RIII 717
LC 030010
RIII 717
LC 354060
JP 530220
RII 440
LC 197010
LC 030020
LC 354120
LC 030020
RIII 717
JP 530282
RII 440
RII 440
RII 440
RII 440
530322
RII 440
RII 440
RIII 715
RIII 715

STRUKOVCI–SKAKOVCI (PREK LEDAVE)
TOPOLOVCI–ZGORNJI STRUKOVCI
DOMAJINSKI VRH–DOMAJINCI
TOPOLOVCI–POKOPALIŠČE
TOPOLOVCI–BEZNOVCI
TOPOLOVCI–DOMAJINCI
DOMAJINSKI VRH–KRAŠČI (HARI)
DOMAJINSKI VRH DO HIŠE št. 54
DOMAJINCI NA BREGU–DO HIŠE št. 56
DOMAJINCI NA BREGU–DO HIŠE št. 36
DOMAJINCI–VADARCI
GERLINCI–SOMBOTEL
GERLINCI–PRI GORI
GERLINCI–KOVAČ
GERLINCI–MUHIČ
JAUKOV BREG–GOMBOC
GERLINCI–ŠEMENOVE GRABE
GERLINCI–DO HIŠE št. 2
GERLINCI–DO HIŠE št. 4
VESTERGOMBA–BARBER
GOBCOV BREG–DO HIŠE št. 107
GOBCOV BREG–DO HIŠE št. 99
GERLINCI–GOMBOC–DO HIŠE 119
GERLINCI–PROTI ŠEMENOVI GRABI
KOROVCI–GUTMAN
GORNJI KRAŠČI–PO BREGU
GORNJI KRAŠČI–PO BREGU DO HIŠE št. 68
KRAŠKI VRH–DO HIŠE št. 44
KRAŠČI–KMEČKI TURIZEM – KOS
G. ČRNCI–PROTI DOMAJINCI
G. ČRNCI–V NASELJE ROMOV
ČRNCI DO H. ŠT. 32 A
CANKOVA–PROTI HANKOVI
CANKOVA DO FUKSA H. ŠT. 88
CANKOVA–BREG DO HIŠE št. 63
CANKOVA–POD BREGOM
CANKOVA–PROTI POKOPALIŠČU
CANKOVA–ŠOLA SKOZI NASELJA
CANKOVA–V NASELJU
CANKOVA–V NASELJU DO HIŠE št. 15
SKAKOVCI–DO ČAHUKA
SKAKOVCI–NASELJE DO HIŠE št. 53/a
SKAKOVCI–STARI MLIN

RIII 715
LC333020
LC333030
MRLIŠKA VEŽA
JP833120
LC333030
LC197010
H. ŠT. 54
H. ŠT. 56
H. ŠT. 36
JP833150
H. ŠT. 31
G.C. 905
H. ŠT. 54
H. ŠT. 79
H. ŠT. 55
H. ŠT. 45
H. ŠT. 2
H. ŠT. 4
RIII 717
H. ŠT. 107
H. ŠT. 99
H. ŠT. 119
LC354120
RIII 717
RII 440
H. ŠT. 68
H. ŠT. 44
H. ŠT. 50
LC 354120
H. ŠT. 39
H. ŠT. 32A
H. ŠT. 88B
H. ŠT. 88
H. ŠT. 63
JP530310
RII 440
H.ŠT. 74D
RIII 717
H. ŠT. 15
ČAHUK
H.ŠT. 53A
RII 440

0.328
0.782
2.178
0.410
1.218
0.623
0.645
0.582
0.469
0.115
0.342
0.179
0.935
1.750
0.307
0.515
0.225
0.140
0.165
1.050
0.475
0.125
0.649
0.560
0.980
0.676
0.295
0.148
0.156
0.706
0.225
0.460
1.086
0.106
0.251
0.501
0.801
0.378
0.115
0.115
0.680
0.150
1.228

Namen
uporabe

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

Preostala
dolžina
ceste
v sosednji
občini
(v m)
0.430
1.744
0.240

6. člen
H kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena
uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike
Slovenije za ceste št. 347–05–144/98–3/ Brank z dne 12. 7. 1999.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cankova–Tišina (Uradni list
RS, št. 69/98) z dne 9. 10. 1998.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603/99
Cankova, dne 3. septembra 1999.
Župan
Občine Cankova
Viktor Voršič l. r.

Uradni list Republike Slovenije

3673.

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

Na podlagi 16. člena statuta Občine Cankova 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 Cankova na 7. redni seji
dne 3. 9. 1999 sprejel

PRAVILNIK
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 funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih 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 funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma 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, župan in podžupan.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal
poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan 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
Cankova, ki sodi v sedmo skupino občin, določen količnik
osnovne plače v višini 3,5. Županu pripada funkcijski dodatek v višini 1,75 količnika ter dodatek za delovno dobo v
skladu z zakonom.
Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50%
plače oblikovane na podlagi zakona.
Plača podžupana se lahko oblikuje v višini največ 80%
plače župana iz prvega odstavka tega člena, če funkcijo
opravlja poklicno.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada
50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
Merila za oblikovanje plače podžupana in višino plače
določa ta pravilnik.
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II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLAČE
4. člen
Plača podžupana se oblikuje največ v višini 80% plače
župana.
Podžupanu, ki je v skladu s sklepom občinskega sveta
določen, da bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije
župana opravljal funkcijo župana, pripada v času, ko bo
opravljal funkcijo 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 opravlja oziroma pooblastil, ki jih ima, določi količnik osnovne
plače oziroma dela plače in drugi elementi za izračun plače
oziroma dela plače podžupana.
5. člen
Del plače za opravljanje funkcije člana občinskega sveta znaša največ 15% plače župana, ki je določena z zakonom za poklicno opravljanje funkcije župana v Občini Cankova in se izplačuje v obliki sejnine.
Sejnina se izplačuje na podlagi tega pravilnika in ima
značaj prejemka iz naslova opravljanja dela in na drugi
podlagi.
Članom občinskega sveta pripada plača za udeležbe
na sejah organov občine in delovnih teles v naslednjih procentih od bruto plače župana (brez dodatka za delovno
dobo) iz 3. člena tega pravilnika:
bruto %
– za udeležbo na redni ali izredni seji
občinskega sveta
5
– za udeležbo na seji delovnega telesa,
katerega član je
2
– vabljeni na sejo občinskega sveta
(predsednik NO)
3
– ostali vabljeni na sejo občinskega sveta
2,5
– za vodenje seje
1,5
Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o
opravljenem delu oziroma prisotnosti na sejah občinskega
sveta, ki jo vodi občinska uprava.
6. člen
Osnova za obračun plače oziroma dela plače na podlagi 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.
Del plače za opravljanje funkcije člana občinskega sveta se izplača v obliki sejnine, ki je v bruto znesku določen v
5. členu tega pravilnika.
V okviru ugotovljenega zneska plače župana za poklicno opravljanje funkcije se določi najvišji možni znesek plače
oziroma dela plače posameznega občinskega funkcionarja
ter zagotovi, da ta mesečno in letno ne preseže najvišjega
možnega zneska, ki ga določa zakon.
7. člen
Odločbo oziroma sklep o plači oziroma delu plače izda
za posameznega občinskega funkcionarja komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta.
Plača oziroma del plače občinskega funkcionarja je
pravica, ki mu gre praviloma na podlagi sklenjenega delovnega razmerja.
Z odločbo o županovi plači se izvršijo določbe zakona.
Z odločbo o plači oziroma delu plače podžupana in člana
občinskega sveta se izvršijo določbe tega pravilnika.
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8. člen
Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar, ki opravlja
funkcijo nepoklicno, v rednem delovnem razmerju in ki uveljavlja pravico do povračila dela plače za čas, ko je občinski
funkcionar v rednem delovnem času opravljal občinsko funkcijo, se prizna povračilo največ v višini 33% plače, ki mu jo
izplačuje za redni delovni čas.
III. NAGRADE
9. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta ter članom nadzornega odbora se za
opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi nagrada v obliki sejnine, ki ima značaj prejemka iz naslova
opravljanja dela in na drugi podlagi.
V znesek sejnine je vštet tudi čas potreben za pripravo
na sejo in druge aktivnosti povezane s članstvom v komisiji
ali odboru.
Sejnine so določene v bruto zneskih.
10. člen
Članom odborov in komisij ter članom delovnih teles
pripada sejnina v naslednji višini:
– predsednik odbora
4%
– predsednik komisije
3%
– predsednik delovnih teles
2,5%
– član odbora
2,0%
– član komisije
1,5%
– član delovnih teles
0,8%.
11. člen
Članom nadzornega odbora pripada sejnina v višini:
– predsednik
6%
– član
3%.
12. člen
Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije
imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih referendumov in volitev v skladu z zakonom pravico do nagrade.
Sklep o obsegu sredstev za nagrade iz prejšnjega odstavka sprejme občinski svet najkasneje v 15 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 v soglasju z
županom.
13. člen
Sejnine po 10., 11. in 12. členu tega pravilnika pripadajo članom le v primeru udeležbe na seji delovnih teles.
Predsedniku nadzornega odbora oziroma od njega pooblaščenemu članu pripada sejnina tudi za udeležbo na seji
občinskega sveta na katero je vabljen.
V primeru, da predsednika nadomešča namestnik ali
član delovnega telesa, mu za nadomeščanje pripada sejnina
v višini kot je določena za predsednika.
14. člen
Evidenco o prisotnosti na sejah občinskega sveta
in delovnih teles ter nadzornega odbora vodi občinska
uprava.

Uradni list Republike Slovenije
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
15. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil 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 funkcije ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko
občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje
izven območja Občine Cankova. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov
prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
16. člen
Pravice iz 15. 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 direktor občinske uprave.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
17. člen
Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev proračuna.
18. člen
Plače in nagrade se izplačujejo mesečno za pretekli
mesec najkasneje do zadnjega dne v tekočem mesecu.
Prejemki, določeni v 15. členu tega pravilnika, se izplačajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.
19. 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 negospodarske dejavnosti, povračila stroškov v zvezi z delom
pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega
sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba za civilno zaščito, uredniškega odbora in članom
drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje
občinski svet ali župan.
21. člen
Plače, sejnine, nagrade in povračila se izplačujejo za
nazaj, in sicer od dneva potrditve mandata oziroma imenovanja v skladu z zakonom (1. člen pravilnika) in tem pravilnikom.
22. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Št.

Št. 597/99
Cankova, dne 6. septembra 1999.
Župan
Občine Cankova
Viktor Voršič l. r.

CELJE
3674.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu odlagališča sadre in piritnih
ogorkov v Bukovžlaku

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika
Mestnega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št.
66/95, 1/96, 46/96, 75/96, 37/97 in 28/99) izdajam

SKLEP
o objavi odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o zazidalnem načrtu odlagališča sadre
in piritnih ogorkov v Bukovžlaku
Objavljam odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o zazidalnem načrtu odlagališča sadre in piritnih ogorkov v
Bukovžlaku, ki ga je sprejel Občinski svet mestne občine
Celje na 30. seji dne 3. junija 1997, nanj pa je na zahtevo
po sklepu, sprejetem na isti seji občinskega sveta dala pozitivno stališče tudi vladna komisija za razreševanje vprašanj,
povezanih z namembnostjo in ureditvijo grobišč v Kočevskem Rogu in drugih tovrstnih grobišč v Sloveniji.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.
Občinski svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in
40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni
list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93 in 71/93)
in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št.
41/95 na seji dne 3. 6. 1997 sprejel

Na koncu 1. člena se doda nov stavek, ki glasi: “Sestavni del tega odloka je tudi proj. št. 658/90, ki ga je v
septembru 1991 izdelal Razvojni center – Planiranje d. o. o.
iz Celja”.
Za 1. členom se doda nov 1.a člen, ki glasi: “Podzemni cevovod za transport odpadne sadre iz proizvodnje titanovega dioksida na odlagališče “Za Travnikom”, ki je bil v letu
1989 zgrajen v neskladju z lokacijskim in gradbenim dovoljenjem in ki poteka po vrhu zemeljske pregrade odlagališča
sadre in deloma gozdnem zemljišču ob njej, preko parc. št.
1111/1, 1120/5, 1132/5, 1132/6, 1134/1, 1134/2,
1135/2, 654, 586/3, 584/3, 589/1, 1472/3, 652, 611,
612, 613/1, 613/2, 1473/8, 615/1, 616/2, 616/4,
661/1, 661/4, 661/5, 659/1, 659/2, 1473/9, 670/1,
650/2 in 668 k. o. Bukovžlak, se v dolžini 1042 metrov od
priključka na obstoječi cevovod do navezave na novega, ki
vodi na odlagališče “Za Travnikom”, ohrani in nameni za
transport odpadne sadre pod pogoji, da je bil zgrajen z
upoštevanjem vseh tehničnovarnostnih predpisov, da je nad
njim omogočena normalna primarna raba zemljišč in da s
svojo lego na bo oviral kasnejših urejanj za rekultiviranje
območij odlaglišč v ustrezno zeleno površino. Upoštevati je
potrebno tudi pogoje iz odloka o zavarovanju in začasnem
urejanjemu grobišč in grobov vojnih in povojnih žrtev revolucije na območju Občine Celje (odlok objavljen v Uradnem
listu RS, št. 12/93). Cevovod se lahko uporablja za transport odpadne sadre pod prejšnjimi pogoji in pogojem, da
bodo cevovod in pripadajoči objekti in naprave redno vzdrževani, kontrolirani in zagotovljeni vsi varnostni ukrepi pred
morebitnimi posledicami okvar. Osnovno traso cevovoda,
kjer je bil izvršen posek, je potrebno pogozditi.”
3. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 352A-312/90
Celje, dne 1. septembra 1999.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o zazidalnem načrtu odlagališča sadre in piritnih
ogorkov v Bukovžlaku
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
odloka o zazidalnem načrtu odlagališča sadre in piritnih
ogorkov v Bukovžlaku (Uradni list SRS, št. 6/83), ki se
nanašajo na spremenjeno traso podzemnega cevovoda za
transport odpadne sadre iz proizvodnje titanovega dioksida
na odlagališče Cinkarne Celje “Za Travnikom”.
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta odlagališča sadre in piritnih ogorkov v Bukovžlaku (v nadaljevanju:
spremembe in dopolnitve) je izdelal Razvojni center – Planiranje d. o. o. iz Celja pod št. proj. 658/90-91 v septembru
1991.
2. člen
Odlok o zazidalnem načrtu odlagališča sadre in piritnih
ogorkov v Bukovžlaku se spremeni in dopolni v naslednjem:
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ČRNA NA KOROŠKEM
3675.

Razpis prvih volitev v svet krajevne skupnosti na
območju Občine Črna na Koroškem

Na podlagi četrtega odstavka 27. člena in 111. člena
zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94,
33/94 in 70/95) ter 63. člena statuta Občine Črna na
Koroškem (Uradni list RS, št. 62/99)

razpisujem
prve volitve v svet krajevne skupnosti
na območju Občine Črna na Koroškem
1. Prve volitve članov v Svet krajevne skupnosti Žerjav
bodo v nedeljo 21. novembra 1999.
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2. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za
volilna opravila se šteje 18. september 1999.
3. Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija.
Št. 006-08/99
Črna na Koroškem, dne 10. septembra 1999.
Župan
Občine Črna na Koroškem
Franc Stakne l. r.

GORENJA VAS-POLJANE
3676.

Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
samoprispevka

Na podlagi zakona o referendumu in o ljudski iniciativi
(Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl. US RS, 38/96 in
43/96 – odl. US RS), zakona o samoprispevku (Uradni list
SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo), določil statuta Občine Gorenja vas-Poljane, sklepa zbora krajanov naselja Delnice z dne 26. 7. 1999 je Svet KS Poljane na 6. seji dne 7.
9. 1999 sprejel

SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo
samoprispevka
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo samoprispevka v
delu KS Poljane–naselje Delnice (razen h. št. 21 in 33).

Zap.
št.

Ime in priimek in
naslov zavezanca

1.

Kisovec Marko, Delnice 1a

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

Kisovec Valentin, Delnice 1
Mrak Janez, Delnice 2
Dolenc Milan, Delnice 3
Peternel Jože, Delnice 4
Demšar Janez, Delnice 5
Mrak Izidor, Delnice 6
Čadež Gregor, Delnice 7
Šink Maks, Delnice 10
Luznar Franc, Delnice 11
Cankar Janez, Delnice 11a
Šubic Matevž, Delnice 12
Kisovec Janez, Delnice 14
Dolenec Ladislav, Delnice 15
Naglič Matevž, Delnice 16
Radoševič Janez, Delnice 17
Dolenec Jožef, Delnice 18
Šubic Andrej, Delnice 19
Križnar Milan, Delnice 20
Mrak Pavel, Delnice 22
Dolenec Vencelj, Delnice 23
Šink Alojzij, Delnice 26
Kos Anton, Delnice 27
Kisovec Franc, Delnice 29

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni lastniki zemljišč,
na katere se razširja trasa ceste, in sicer: Čadež Franc in
Križnar Jurij.
V primeru novogradenj, na območju uvedbe referenduma, so novi lastniki dolžni v celoti poravnati obveznost iz
tega samoprispevka, zmanjšano za amortizacijo ceste.
Za izvzete hišne številke (21 in 33), ki so trenutno
nenaseljene, velja, da se odloži plačilo samoprispevka do
vselitve. Takrat poravna lastnik samoprispevek v celoti, zmanjšan za amortizacijo ceste.
3. člen
Sredstva krajevnega samoprispevka se namenijo za
asfaltiranje, vključno z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi
deli, ceste Krajci–Delnice v dolžini 900 m in širine 4 m.
Vrednost celotne investicije znaša 11,070.000 SIT.
Polovico sredstev financira KS Poljane po svojih zmožnostih oziroma po finančnem planu, ki ga potrjuje svet KS
Poljane, polovico pa lastniki hiš, ki so zavezanci za samoprispevek.
4. člen
Referendum bo dne 24. 10. 1999 v prostorih shrambe za gasilsko opremo v Delnicah.
5. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje treh let, to je od
1. 11. 1999 do 31. 10. 2002 oziroma do pokritja deleža
zavezancev (v skladu z drugim odstavkom 3. člena), ki bo
izračunan ob zaključku investicije.
6. člen
Zavezanci za samoprispevek so lastniki stanovanjskih
in počitniških hiš v naselju Delnice, po seznamu, ki ga je
potrdil zbor vaščanov delnic dne 26. 7. 1999, in sicer:

Ocenjena skupna
višina samoprispevka

Mesečni obrok
v SIT (59 obr.)

90.000

2.500

90.000
72.000
225.000
180.000
180.000
360.000
180.000
180.000
90.000
180.000
180.000
180.000
180.000
180.000
180.000
180.000
180.000
180.000
180.000
180.000
180.000
180.000
180.000

Zadnji (60. obrok)
v l. 2004

razlika po obr. skladno
s 3. in 5. členom tega sklepa
2.500
“
2.000
“
6.250
“
5.000
“
5.000
“
10.000
“
5.000
“
5.000
“
2.500
“
5.000
“
5.000
“
5.000
“
5.000
“
5.000
“
5.000
“
5.000
“
5.000
“
5.000
“
5.000
“
5.000
“
5.000
“
5.000
“
5.000
“
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Zap.
št.

Ime in priimek in
naslov zavezanca

25.
26.
27.
28.
29.
30.

Dolenec Martin, Delnice 23
Križnar Ivan, Novi svet 8, 4220 Škofja Loka
Primožič Mira, Groharjevo nas. 58, 4420 Škofja Loka
Šmuc Andrej, Lavričeva 6/a, 1000 Ljubljana
Vesenjak Boža, Svetosavska ul. 10, 1000 Ljubljana
Peternel Ivan, Zgornje Bitnje 224, 4209 Žabnica

Zavezanci plačujejo samoprispevek v šestintridesetih
enakih zaporednih mesečnih obrokih, ki zapadejo v plačilo
do 20. v mesecu za tekoči mesec. Zadnji obrok je razlika po
obračunu investicije, skladno s 3. in 5. členom tega sklepa.
Nadzor nad izvajanjem določbe tega člena opravlja KS Poljane.
Zavezanci imajo možnost plačila samoprispevka v enem
obroku.
7. člen
Vsem zavezancem iz 6. člena tega sklepa obračunava
in odteguje samoprispevek na podlagi izstavljenih položnic
KS Poljane.
8. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem
računu pri KS Poljane.
9. člen
Zavezanci so dolžni poravnati zapadlo obveznost v roku, ki je določen v tem sklepu, sicer se jih bremeni z zamudnimi obrestmi po veljavnih predpisih. Morebitna izterjava bo
v skladu z zakonom o davkih občanov preko davkoizterjevalca.
10. člen
Zbiranje in uporabo zbranih sredstev bo nadziral svet
KS Poljane in gradbeni odbor za ureditev ceste. Gradbeni
odbor, ki je odgovoren tudi za izvajanje del, ki se financirajo
iz sredstev zbranega samoprispevka, je dolžan po končanem zbiranju samoprispevka dati poročilo zboru krajanov
tega območja v višini in porabi teh sredstev.
11. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi občani, ki
so vpisani v volilnem imeniku s stalnim bivališčem na območju, za katerega je razpisan referendum ter lastniki nepremičnin (stanovanjskih in počitniških hiš ter gradbenih
parcel – skladno z 8. členom), ki tukaj nimajo stalnega
bivališča.
12. člen
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z glasovnico z naslednjim besedilom.
KRAJEVNA SKUPNOST POLJANE
GLASOVNICA
Za referendum dne 24. 10. 1999 o uvedbi krajevnega
samoprispevka v delu KS Poljane – za naselje Delnice (razen h. št. 21 in 33) za dobo od 1. 11. 1999 do 31. 10.
2002 oziroma do pokritja deleža zavezancev za asfaltiranje
ceste Krajci–Delnice v dolžini 900 m, vključno z vsemi
pripravljalnimi in zaključnimi deli.

Št.
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Ocenjena skupna
višina samoprispevka

Mesečni obrok
v SIT (59 obr.)

Zadnji (60. obrok)
v l. 2004

180.000
180.000
180.000
180.000
180.000
180.000

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

“
“
“
“
“
“

glasujem
ZA

PROTI
(štampiljka KS Poljane)

Glasujete tako, da obkrožite besedo ZA, če se strinjate
z uvedbo krajevnega samoprispevka oziroma obkrožite besedo PROTI, če se z uvedbo samoprispevka ne strinjate.
13. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodi volilna komisija
KS Poljane. Volilna komisija imenuje volilni odbor, ki neposredno vodi glasovanje na volišču.
14. člen
Dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki
za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, začne
teči z dnem objave tega sklepa v Uradnem listu RS.
15. člen
Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom posebej določeno,
se smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku
(Uradni list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo).
16. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem
listu RS.
Predsednik
Sveta KS Poljane
Izidor Mrak l. r.

GROSUPLJE
3677.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega
načrta Stari gasilni dom

Na podlagi 46. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89), 2. in 6. člena zakona o
planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni
list RS, št. 48/90) in na podlagi 37. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 57/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90) ter
18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št.
26/95) je Občinski svet občine Grosuplje na 8. seji dne
9. 6. 1999 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta
Stari gasilni dom

Stran
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1. člen
Javno se razgrne osnutek ureditvenega načrta Stari
gasilni dom, ki ga je izdelal PA prostor, odgovorni projektant
je Suzana Korun d.i.k.a.
2. člen
Osnutek ureditvenega načrta bo javno razgrnjen v prostorih Urada za prostor v Občini Grosuplje, Kolodvorska 2,
in v prostorih KS Grosuplje, Kolodvorska 5.
Razgrnitev bo trajala 30 dni in se začne dan po objavi v
Uradnem listu RS.
3. člen
Pripombe in predloge k osnutku ureditvenega načrta
lahko zainteresirane pravne in fizične osebe podajo v času
javne razgrnitve pisno ali na zapisnik na sedežu KS ali na
Uradu za prostor Občine Grosuplje.
V času javne razgrnitve bo v krajevni skupnosti organizirana javna razprava.
4. člen
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 352-103/97
Grosuplje, dne 1. junija 1999.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

3678.

Sklep o razpisu referenduma za podaljšanje
krajevnega samoprispevka na območju Krajevne
skupnosti Zagradec

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo), 3., 30. in
56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni
list RS, št. 15/94, 13/95 – odl. US RS, 38/96 in 43/96 –
odl. US RS), 47.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) ter določil statuta Občine Ivančna Gorica, je Svet
krajevne skupnosti Zagradec na 6. redni seji dne 26. 8.
1999 sprejel

SKLEP
o razpisu referenduma za podaljšanje
krajevnega samoprispevka na območju Krajevne
skupnosti Zagradec
1. člen
Razpiše se referendum za podaljšanje krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Zagradec, ki
obsega naslednje vasi: Breg pri Zagradcu, Češnjice pri Zagradcu, Dečja vas, Fužina, Gabrovka pri Zagradcu, Grintovec, Kitni vrh, Kuželjevec, Malo Globoko, Male Rebrce,
Marinča vas, Tolčane, Valična vas, Veliko Globoko, Velike
Rebrce, Zagradec.
2. člen
Referendum bo v nedeljo dne 24. 10. 1999 od 7. do
19. ure na glasovalnih mestih: Gabrovka, Grintovec, Češnjice pri Zagradcu, Marinča vas, Zagradec, Male Rebrce.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
S samoprispevkom zbrana sredstva bodo uporabljena
za sofinanciranje naslednjega programa:
– dokončanje razširitve pokopališča in dograditev mrliške vežice,
– priprava za izgradnjo telovadnice in razširitev vrtca,
– asfaltiranje cest, preplastitve, obnove in novogradnje
krajevnih in lokalnih cest,
– vzdrževanje cest, ki so v upravljanju krajevne skupnosti,
– financiranje funkcionalnih komunalnih dejavnosti ter
izgradnja in vzdrževanje javne razsvetljave po vaseh.
Razporeditev sredstev po namenih in vrstni red investicij bo določal Svet KS Zagradec z letnim planom.
4. člen
S sredstvi krajevnega samoprispevka se bo predvidoma v KS Zagradec zbralo 22,000.000 SIT.
Sredstva zbrana s samoprispevkom so strogo namenska in se bodo uporabila izključno za programe iz 3. člena
tega sklepa. Z njimi bo upravljal svet krajevne skupnosti, ki
je odgovoren za zbiranje in namensko uporabo sredstev.
Svet KS je dolžan o zbranih in porabljenih sredstvih
najmanj enkrat letno poročati na zboru krajanov.
Sredstva se bodo zbirala na zbirnem računu Krajevne
skupnosti Zagradec št. 50130-842-039-0082107.
5. člen
Z referendumom se bodo občani izrekli o podaljšanju
krajevnega samoprispevka za obdobje 5 let in sicer od
1. 11. 1999 do 1. 12. 2004.
6. člen
Zavezanci plačila samoprispevka bodo krajani s stalnim prebivališčem na območju Krajevne skupnosti Zagradec in sicer:
– po stopnji 2% od neto mesečne plače zaposlenih
oziroma nadomestila plač ter nagrad, plačil dopolnilnega
dela in plačil po pogodbi ter pokojnin,
– krajani, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost, po stopnji 2% mesečno od bruto osnove
za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje,
– krajani, katerim se davek odmerja od dopolnilne dejavnosti, po stopnji 2% od davčne osnove, zmanjšane za
odmerjene davke,
– krajani, ki dosegajo dohodke za priložnostno opravljanje storitev, po stopnji 2% od davčne osnove, zmanjšane
za odmerjene davke,
– krajani, ki so zavezanci za davek od kmetijske dejavnosti, po stopnji 2% od letnega katastrskega dohodka kmetijskih in gozdnih površin.
7. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih
določa 12. člen zakona o samoprispevku.
8. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil plač in pokojnin. Kmetom in fizičnim osebam, ki
opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost, bo obračunavala in odtegovala samoprispevek pristojna izpostava
DURS.
Izplačevalci plač in pokojnin so dolžni pri nakazilu odtegnjenega samoprispevka navesti podatke za katere zavezance je znesek plačan. Če je zavezancev več, je izplačeva-
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Št.

lec dolžan poslati seznam z ustreznimi podatki KS Zagradec. 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.
Zavezancem se samoprispevek odšteva od osnove za
dohodnino (Uradni list RS, št. 48/90 in 34/92).
9. člen
Referendum vodi volilna komisija Krajevne skupnosti
Zagradec, pri čemer se smiselno uporabljajo določila zakona o lokalnih volitvah in določil zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi.

11. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotavlja Krajevna
skupnost Zagradec.
12. člen
Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom posebej določeno
se smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku.
13. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu krajevne skupnosti Zagradec, objavi pa se v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Zagradec, dne 7. septembra 1999.

10. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so
vpisani v splošni volilni imenik Krajevne skupnosti Zagradec.
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z glasovnico, na kateri je naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST ZAGRADEC
GLASOVNICA
za glasovanje na referendumu, dne 24. 10. 1999, o
uvedbi podaljšanja krajevnega samoprispevka za dobo pet
let od 1. 11. 1999 do 1. 12. 2004 za območje KS Zagradec
Sredstva samoprispevka bodo namensko porabljena
za:
– dokončanje razširitve pokopališča in dograditev mrliške vežice,
– priprava za izgradnjo telovadnice in razširitev vrtca,
– asfaltiranje cest, preplastitve, obnove in novogradnje
krajevnih in lokalnih cest,
– vzdrževanje cest, ki so v upravljanju krajevne skupnosti,
– financiranje funkcionalnih komunalnih dejavnosti ter
izgradnja in vzdrževanje javne razsvetljave po vaseh.
Razporeditev sredstev po namenih in vrstni red investicij bo določal Svet KS Zagradec z letnim planom.
Višina samoprispevka bo znašala:
– po stopnji 2% od neto mesečne plače zaposlenih
oziorma nadomestila plač ter nagrad, plačil dopolnilnega
dela in plačil po pogodbi ter pokojnin,
– krajani, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost, po stopnji 2% mesečno od bruto osnove
za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje,
– krajani, katerim se davek odmerja od dopolnilne dejavnosti, po stopnji 2% od davčne osnove, zmanjšane za
odmerjene davke,
– krajani, ki dosegajo dohodke za priložnostno opravljanje storitev, po stopnji 2% od davčne osnove, zmanjšane
za odmerjene davke,
– krajani, ki so zavezanci za davek od kmetijske dejavnosti, po stopnji 2% od letnega katastrskega dohodka kmetijskih in gozdnih površin.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti
Zagradec
Stanislav Kralj l. r.

JESENICE
3679.

Cenik za posamezne tarifne skupine daljinskega
ogrevanja

Na podlagi 24. člena tarifnega sistema za prodajo toplotne energije iz vročevodnega omrežja v Občini Jesenice,
ki ga je potrdil nadzorni svet JEKO-IN in dal soglasje Občinski svet občine Jesenice (Uradni list RS, št. 18/98) in
postopka uveljavitve cen v skladu z uredbo o načinu oblikovanja cen proizvodnje in distribucijo pare in tople vode za
namene daljinskega ogrevanja (Uradni list RS, št. 61/99)
objavlja JEKO-IN, d.o.o., sektor KRES

CENIK
za posamezne tarifne skupine daljinskega
ogrevanja
1. člen
V javnem komunalnem podjetju JEKO-IN, d.o.o., Cesta Maršala Tita 51 Jesenice, se cene oblikujejo na način
kot to določa zgoraj omenjena uredba. Cene so:
1. Stanovanjski odjem
a) za dobavljene količine
– za obračun po toplotnem števcu in pavšalni obračun
– 6.167,41 SIT/MWh,
b) za priključno moč
– za obračun po toplotnem števcu in pavšalni obračun
– 297,79 SIT/kW/mesec,
2. Nestanovanjski odjem
a) za dobavljene količine
– za obračun po toplotnem števcu in pavšalni obračun
– 6.167,41 SIT/MWh,
b) za priključno moč
– za obračun po toplotnem števcu in pavšalni obračun
– 297,79 SIT/kW/mesec.
Cene so končne in že vsebujejo 19% DDV.
2. člen
Cene iz tega cenika se uporabljajo od 1. 9. 1999.

GLASUJEM
“ZA”
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“PROTI”
Jesenice, dne 7. septembra 1999.

Glasujete tako, da obkrožite besedo “ZA”, če se strinjate z uvedbo podaljšanja krajevnega samoprispevka, oziroma besedo “PROTI”, če se z uvedbo samoprispevka ne
strinjate.

Direktor
JKP JEKO-IN, d.o.o.,
Branko Noč, univ. dipl. inž. l. r.
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KAMNIK
3680.

Ugotovitev da je mandat člana Občinskega
sveta občine Kamnik prešel na naslednjega
kandidata z liste kandidatov Slovenskih
krščanskih demokratov

Na podlagi sklepa Občinsekga sveta občine Kamnik z
dne 21. 7. 1999, da članu Janezu Krtu dne 31. 8. 1999
preneha mandat člana Občinskega sveta občine Kamnik, je
Občinska volilna komisija občine Kamnik na korespondenčni seji dne 3. 9. 1999 na podlagi 18. in 30. člena zakona o
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in
70/95)

u g o t o v i l a,
da je mandat člana Občinskega sveta občine
Kamnik prešel na naslednjega kandidata z liste
kandidatov Slovenskih krščanskih demokratov
v 2. volilni enoti
Ta kandidat je Damjan Hančič, rojen 27. 3. 1973,
študent iz Kamnika, Cesta treh talcev 14, Kamnik.
Kandidat je dne 31. 8. 1999 občinski volilni komisiji
podal podpisano izjavo, da sprejema mandat.
Št. 00608-0002/99
Kamnik, dne 3. septembra 1999.
Predsednica
Občinske volilne komisije
občine Kamnik
Nina Kodra Balantič, univ. dipl.
prav. l. r.
Člani
Mojca Koretič l. r.
Andrej Dovič l. r.
Franc Klobčar l. r.
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2. osnutek odloka o spremembah odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za ureditveno območje Kranja (Uradni
vestnik Gorenjske, št. 15/88 in Uradni list RS, št. 70/94,
35/95, 69/95 in 27/96),
3. osnutek odloka o spremembah odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za Kranjsko in Sorško polje (Uradni list
RS, št. 43/93, 3/94 in 27/96),
4. osnutek odloka o spremembah odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij Golnik,
Goriče, Srednja vas, Zalog in Svarje (Uradni vestnik Gorenjske, št. 15/88 in Uradni list RS, št. 27/96),
5. osnutek odloka o spremembah odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za Škofjeloško hribovje (Uradni list RS,
št. 70/94 in 27/96),
6. osnutek odloka o spremembah odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za Dobrave (Uradni list RS, št. 74/94 in
27/96).
II
Osnutki sprememb se javno razgrnejo za čas enega
meseca od dneva objave v Uradnem listu RS, in sicer v
prostorih Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj,
soba 197 ter na sedežih krajevnih skupnosti: Besnica,
Bitnje, Bratov Smuk, Britof, Center, Čirče, Golnik, Gorenja
Sava, Goriče, Huje, Jošt, Kokrica, Mavčiče, Orehek–Drulovka, Planina, Podblica, Primskovo, Predoslje, Stražišče,
Struževo, Tenetiše, Trstenik, Vodovodni stolp, Zlato polje
in Žabnica.
III
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, in sicer v sredo, dne 22. 9. 1999 ob 17. uri v sejni sobi
Mestne občine Kranj št. 15, Slovenski trg 1.
IV
Pisne pripombe k osnutkom lahko vpišete v knjigo
pripomb na krajih javne razgrnitve ali pošljete na Oddelek za
okolje Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj. Obravnavane bodo le podpisane in s polnim naslovom opremljene
pripombe in predlogi. Rok za pripombe k razgrnjenemu
gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.
Župan
Občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

KRANJ
3681.

Sklep o javni razgrnitvi

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93 in 77/89) in 18. ter 96. člena statuta Mestne občine
Kranj (Uradni list RS, št. 43/95 in 33/96) je Svet mestne
občine Kranj na 7. seji dne 7. 7. 1999 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi
I
Javno se razgrnejo:
1. osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kranj za obdobje 1986–2000 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 5/86,
16/88, 23/88 in Uradni list RS, št. 20/91, 55/92 in 27/96)
in družbenega plana Občine Kranj za obdobje 1986–1990
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 7/86, 13/88, 3/89 in Uradni
list RS, št. 41/92, 55/92, 43/94, 70/94 in 27/96) – za
območje Mestne občine Kranj,

KRŠKO
3682.

Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o javni
razgrnitvi osnutka odloka o ureditvenem načrtu
»Raka«

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/84, 37/85,
29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93, 44/97), zakona o planiranju in urejanju prostora v
prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) 33. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in Uradni
list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95
– odločba US RS, 9/96 – odločba US RS, 39/96 – odločba US RS in 44/96 – odločba US RS in Uradni list RS, št.
26/97, 70/97 in 10/98) ter 35. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je župan Občine Krško sprejel
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SKLEP
o spremembi in dopolnitvi sklepa
o javni razgrnitvi osnutka odloka
o ureditvenem načrtu »Raka«
I
V sklepu o javni razgrnitvi osnutka odloka o ureditvenem načrtu »Raka« (Uradni list RS, št. 64/99), se spremeni
druga točka, v kateri se zadnji stavek spremeni in glasi:
»Javna razgrnitev bo trajala do 1. 10. 1999.«
II
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 1/15-352-12/92
Krško, dne 7. septembra 1999.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

Št.

4. člen
V 9. členu odloka se doda nov odstavek, ki glasi:
“Pri tlorisni obliki poslovno stanovanjskega objekta se
morajo upoštevati maksimalni horizontalni gabariti, ki so podani v grafični prilogi.
Streha objekta mora biti dvokapnica z naklonom minimalno 35°.
Gradbene linije objekta morajo biti v skladu z grafičnimi
prilogami zazidalnega načrta.”
5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati grafični
del odloka o sprejetju sprememb in dopolnitve zazidalnega
načrta za del območja ob Mlinski ulici v Lendavi (Uradni list
RS, št. 25/95) v tistem delu, ki se nanaša na parc. št.
4339/4 in 4339/5.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 352-1/93-7
Lendava, dne 14. septembra 1998.
Župan-polgármester
Občine Lendava
Jožef Kocon l. r.

LENDAVA
3683.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
sprejetju zazidalnega načrta za del območja ob
Mlinski ulici v Lendavi

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/84, 37/85 in
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in
71/93) ter 17. člena statuta Občine Lendava (Uradni list
RS, št. 26/99) je Občinski svet občine Lendava na 8. seji
dne 21. 6. 1999 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o sprejetju zazidalnega načrta za del območja
ob Mlinski ulici v Lendavi
1. člen
V odloku o sprejetju zazidalnega načrta za del območja
ob Mlinski ulici v Lendavi (Uradni list RS, št. 25/93 in
25/95) (v nadaljevanju: odlok) se v 1. členu dodata četrti in
peti odstavek, ki glasita:
“Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za del
območja ob Mlinski ulici v Lendavi, v nadaljnjem besedilu
spremembe zazidalnega načrta, je izdelal Atelje RPS Murska Sobota, d.o.o., pod številko projekta ZN-20/98 v marcu 1999.
Sprememba zazidalnega načrta obravnava predvideni
objekt v jugovzhodnem delu kompleksa namenjenega za
– poslovne funkcije (pritličje),
– stanovanjsko poslovne funkcije (mansarda).”
2. člen
V 3. členu odloka se v prvi alinei za parc. št. 4339/30
doda še parc. št. 4339/33.
3. člen
V tretjem odstavku 4. člena odloka se k obstoječim
dejavnostim doda nova, ki glasi:
“poslovno stanovanjska dejavnost”.

LITIJA
3684.

Program priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega in
družbenega plana Občine Litija za obdobje
1986–1990–2000

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90) in 15. člena statuta Občine Litija (Uradni list
RS, št. 41/95, 70/95 in 6/96) je Občinski svet občine
Litija na redni 7. seji dne 29. 7. 1999 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega
in družbenega plana Občine Litija za obdobje
1986–1990–2000
I. PREDMET IN CILJ SPREMEMB IN DOPOLNITEV
1. člen
S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag, ki jih
je potrebno opraviti v postopku priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in
družbenega plana Občine Litija za obdobje 1986–90–2000
(Uradni list SRS, št. 4/89, Uradni list RS, št. 34/90, 40/92,
20/94) in družbenega plana Občine Litija (Uradni list SRS,
št. 14/87 in Uradni list RS, št. 40/92, 20/94);
– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov;
– roki za posamezne faze priprave prostorskih sestavin
občinskih planskih aktov ter sredstva, ki so potrebna za
njihovo pripravo;
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– nosilci strokovnih aktivnosti priprave sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov;
– sestavine, ki se spreminjajo in dopolnjujejo.
II. VSEBINA IN OBSEG SPREMEMB IN DOPOLNITEV
2. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin občinskih planskih aktov se v vsebinskem smislu pripravijo tako,
da se pri izdelavi upošteva zakon o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89) ter navodilo o vsebini in
metodologiji izdelave prostorskih strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št.
20/85).
Spremembe in dopolnitve bodo zajemale predvsem:
– zasnove organizacije dejavnosti v prostoru z usmerjanjem poselitve v ureditvena območja naselij (izdelava analize
dosedanjega razvoja, obstoječega stanja in razvojnih teženj
posameznih naselij) ob upoštevanju obveznih izhodišč prostorskih sestavin dolgoročnega plana Republike Slovenije.
V kontekstu analize poselitve se rešujejo vse prispele pobude in pripombe za posege v prostor, ki bodo prispele v
določenem roku;
– zasnove namenske rabe prostora (območja kmetijskih zemljišč, gozda; območja za raziskovanje in pridobivanje rudnin; območja in objekti varovanja naravne in kulturne
dediščine; ureditvena območja naselij; območja večjih infrastrukturnih objektov; območja za rekreacijo v naravnem okolju; nevarna in ogrožena območja (območja obveznih sanacij);
– urbanistične zasnove naselij Litija in Šmartno – programske usmeritve.
III. ORGANIZACIJA PRIPRAVE STROKOVNIH GRADIV
3. člen
Nosilec aktivnosti priprave strokovnih podlag se določi
na podlagi zbranih ponudb.
Koordinator postopka priprave in sprejemanja bo župan Občine Litija oziroma pooblaščeni predstavnik občinske uprave.
IV. SODELOJUČI V POSTOPKU PRIPRAVE SPREMEMB
IN DOPOLNITEV PROSTORSKEGA PLANA OBČINE
LITIJA
4. člen
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov so:
1. Občina Litija, oddelek za gospodarsko infrastrukturo;
2. za področje kmetijstva in gozdarstva: Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56, Ljubljana;
3. za področje vodnega gospodarstva: Ministrstvo za
okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, izpostava
Ljubljana, Vojkova 1, Ljubljana;
4. za področje varovanja okolja: Ministrstvo za okolje in
prostor, Uprava RS za varstvo narave, izpostava Ljubljana,
Vojkova 1, Ljubljana;
5. za področje varstva kulturne dediščine: Ministrstvo
za kulturo, Uprava za kulturno dediščino, Plečnikov trg 2,
Ljubljana;
6. za področje varstva naravne dediščine: Ministrstvo
za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, izpostava
Ljubljana, Vojkova 1, Ljubljana;
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7. za področje rudarstva: Direkcija RS za rudna bogastva, Velenje;
8. za področje prometa in zvez: Direkcija za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana; Ministrstvo za promet in zveze, Sektor za železnice, Langusova, Ljubljana;
9. za področje energetike: Ministrstvo za gospodarske
dejavnosti, Oddelek za energetiko, Kotnikova ulica 5, Ljubljana,
– Eles, Elektro – Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana,
– Geoplin, d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11, Ljubljana;
10. za področje poselitve: Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostorsko planiranje, Dunajska 48, Ljubljana,
11. za področje obrambe in zaščite: Ministrstvo za
obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana.
Kolikor se v postopku sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov ugotovi, da je potrebno pridobiti
predhodna mnenja in pogoje ter soglasja tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobe v
postopku.
Pred pričetkom priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine morajo organi in
organizacije iz tega člena na zahtevo izdelovalca podati v
zvezi s predvidenimi prostorskimi ureditvami usmeritve, zahteve in omejitve (pogoje), ki jih izdelovalec upošteva pri
pripravi osnutka. Organi in organizacije morajo v skladu s
35. členom ZUNDPP podati svoje pogoje in soglasja v 60
dneh od zahteve. Če v predpisanem roku ne podajo pogojev, se šteje, da jih nimajo.
V. TERMINSKI PLAN IN POSTOPEK SPREJEMANJA
5. člen
1. Sprejem sklepa o začetku postopka za spremembe
in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Občine
Litija.
2. Javni poziv občanom, da podajo pobude – vloge za
posege v prostor. Končni rok za sprejemanje pobud je 3
mesece po objavi programa v Uradnem listu RS; pobude –
vloge, ki bodo prispele na naslov Občine Litija po tem datume, se bodo obravnavale pri prvi naslednji izdelavi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Občine Litija.
3. S pripravo strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov se prične po podpisu pogodbe z izdelovalcem.
4. Predhodne pogoje oziroma usmeritve organov in
organizacij iz 4. člena tega programa pridobi občinska uprava v sodelovanju z izdelovalcem v 60 dneh po podpisu
pogodbe.
5. Osnutek sprememb in dopolnitev planskih aktov se
izdela najkasneje v 90 dneh po podpisu pogodbe.
6. Občinski svet občine Litija obravnava in sprejme
osnutek ter sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi in o
javni obravnavi osnutka sprememb in dopolnitev občinskih
planskih aktov.
7. Javna razgrnitev in javna obravnava se izvede na
sedežu Občine Litija.
8. Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani lahko podajo svoje pisne pripombe na izdelan osnutek v
času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov.
9. Občinski svet zavzame stališče do pripomb na osnutek, podanih v času trajanja javne razgrnitve, na podlagi
poročila občinske strokovne službe, ki predhodno obravnava pripombe in predloge.
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Št.

10. Občinski svet v roku trideset dni po sprejetju stališča do pripomb naloži izvajalcu, da poskrbi za pripravo
usklajenega osnutka sprememb in dopolnitev. Župan Občine Litija posreduje usklajen osnutek na MOP, Urad RS za
prostorsko planiranje, s predlogom za ugotovitev njegove
usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije.
11. Župan Občine Litija posreduje, po sprejetju sklepa
Vlade Republike Slovenije o usklajenosti osnutka sprememb
in dopolnitev občinskih planskih aktov, usklajen osnutek na
občinski svet s predlogom, da v drugem branju sprejme
spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov.
VI. SREDSTVA
6. člen
Za pripravo sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov na območju Občine Litija, za pripravo strokovnih
podlag se predvidijo sredstva v proračunu Občine Litija.
7. člen
Ta program se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-90/99
Litija, dne 8. septembra 1999.
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l. r.

MAJŠPERK
3685.

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča

Na podlagi 58., 59. in 61. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89), 9.
člena dogovora o usklajevanju meril in določanje območij,
na katerih se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča (Uradni list SRS, št. 19/86) in zakona o prekrških
(Uradni list SRS, št. 25/83, 47/87, 5/90 in Uradni list RS,
št. 10/91, 13/93, 66/93, 61/96 – odl. US, 35/97, 73/97
– odl. US, 87/97 in 73/98) ter v skladu s 17. členom
statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Majšperk na 7. seji dne 7. 9. 1999
sprejel

ODLOK
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
Ta odlok opredeljuje območja, na katerih se v Občini
Majšperk plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: nadomestilo), merila, na podlagi katerih se določa višina nadomestila neposrednim uporabnikom
stavbnih zemljišč ter merila za popolno ali delno oprostitev
plačila nadomestila.
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II. OBMOČJA, KJER SE PLAČUJE NADOMESTILO
2. člen
Območja v Občini Majšperk, na katerih se plačuje nadomestilo, so določena po kriterijih, ki upoštevajo lokacijske in druge prednosti posameznih stavbnih zemljišč.
3. člen
Območja, na katerih se plačuje nadomestilo v Občini
Majšperk, so razvrščena v I., II. in III. območje:
V I. območje spadajo praviloma stavbna zemljišča v
ožjem delu naselij Majšperk, Breg in Ptujska Gora.
V II. območje spadajo praviloma stavbna zemljišča v
širšem delu naselij Majšperk in Ptujska Gora in v ožjem delu
naselij Stoperce, Sestrže in Lešje.
V III. območje spadajo vsa ostala naselja v Občini Majšperk.
Ob upoštevanju 5. člena tega odloka so lahko posamezni deli naselij razvrstijo tudi drugače kot je določeno v
prvem odstavku tega člena.
4. člen
Naselja iz 3. člena so opredeljena na grafičnih prilogah
v merilu 1 : 5000 in so sestavni del tega odloka. Na vpogled
so na Občini Majšperk in na Davčnem uradu Republike
Slovenije, izpostava Ptuj.
5. člen
Za uvrščanje v območja iz 3. člena se upoštevajo naslednja merila:
1. lega in pridobitna ugodnost lokacije stavbnega zemljišča,
2. stopnja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti in napravami,
3. namembnost stavbnega zemljišča,
4. smotrna izkoriščenost stavbnega zemljišča,
5. večje motnje pri uporabi stavbnega zemljišča,
6. pogoji za oprostitev plačevanja.
6. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se določi
od m2 stanovanjske ali poslovne površine od že zgrajenega
objekta ali od zemljišča, za katerega je izdano veljavno lokacijsko dovoljenje za stanovanjske in poslovne objekte.
Stanovanjska površina je neto tlorisna površina sob,
predsob, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov ter površina garaže za osebne
avtomobile.
Poslovna površina je čista tlorisna površina poslovnega
prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s
poslovnim prostorom. Kot poslovna površina se šteje tudi
površine zemljišč, ki so namenjene poslovni dejavnosti. Za
poslovne površine se po tem odloku štejejo tudi nepokrita
skladišča, parkirišča, delavnice na prostem, gostinski vrtovi,
gramoznice, peskokopi, kamnolomi, površine, na katerih so
grajeni daljnovodi, plinovodi, površine za obratovanje bencinskih servisov in druge površine namenjene za opravljanje
poslovne dejavnosti.
7. člen
V I. območju se razvrstijo zemljišča, ki imajo urejeno:
– javna cesta z asfaltnim cestiščem,
– urejena kanalizacija ali cestna razsvetljava,
– električno distributivno omrežje,
– vodovod s hidrantno mrežo,
– telefonsko omrežje,
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– ugodna lokacija za pridobivanje dohodka v gospodarskih in drugih dejavnostih.
V II. območje se razvrstijo zemljišča, ki imajo urejeno:
– javna cesta z asfaltnim cestiščem brez urejene kanalizacije ali cestne razsvetljave,
– električno distributivno omrežje,
– vodovod brez hidrantne mreže,
– telefon,
– manj ugodna lokacija za pridobivanje dohodka v gospodarskih in drugih dejavnostih.
V III. območje se razvrstijo tista območja, ki niso opredeljena v I. in II. območju.
8. člen
Glede na namembnost se prostori delijo na:
1. stanovanja, kamor prištevamo tudi počitniške hiše,
2. poslovne in proizvodne prostore, kamor prištevamo
tudi skladišča, deponije, delavnice na prostem,
3. prostore za družbene dejavnosti, kamor štejemo šole, vrtec, prostore za telesnokulturno dejavnost, prostore
društev, zdravstvenega doma in prostore za deficitarno obrt,
4. energetski objekti in
5. nezazidana stavbna zemljišča.
9. člen
Nadomestilo za: nepokrita skladišča, parkirišča, delavnice na prostem, gostinske vrtove, gramoznice, peskokope, kamnolome, površine, na katerih so zgrajeni daljnovodi
in plinovodi, površine, potrebne za obratovanje bencinskih
servisov ter druge površine, se plačuje po kriterijih za nezazidana stavbna zemljišča.
Kot površina za nepokrita skladišča, parkirišča, delavnice na prostem, gostinske vrtove se upoštevajo dejanske
površine, ki jih zavezanec uporablja za poslovne namene.
Površine gramoznic, peskokopov, kamnolomov in vodnih zajetij so površine, ki jih zavezanec uporablja za izkoriščanje rudnin. Površine določi občinska uprava na podlagi
dovoljenja za izkoriščanje rudnin. Površine, na katerih so
zgrajeni daljnovodi, so površine pod daljnovodnimi stebri in
površine, ki so potrebne za normalno rabo, kar znaša:
– za 20 KV primarne vode za vsak posamezen steber
20 m2,
– za 110 KV do 400 KV primarne vode za vsak posamezen steber 50 m2,
– površine na katerih so zgrajeni plinovodi so površina v 10 m širokem pasu po liniji napeljave plinovodnega
omrežja.
Površina za normalno rabo bencinskega servisa predstavlja celotno funkcionalno zemljišče bencinskega servisa
brez objektov.
Kot druge površine za opravljanje poslovne dejavnosti
se štejejo površine, ki so potrebne za normalno obratovanje
poslovne dejavnosti in niso zajete po drugih kriterijih iz tega
člena.
10. člen
Višina mesečnega nadomestila z ozirom za namembnost prostora je po posameznih območjih naslednja:
vrednost SIT/m2
A) stanovanjski prostori:
– v I. območju
– v II. območju
– v III. območju
B) poslovni prostori:
– v I. območju
– v II. območju

5,50
4,40
3,30
12,00
9,60

– v III. območju
C) poslovni prostori za družbene dejavnosti:
– v I. območju
– v II. območju
– v III. območju
Č) energetski objekti:
D) nezazidana stavbna zemljišča
Lega
zemljišča

1. območje
2. območje
3. območje

7,20
10,00
8,00
6,00
60,00

Stano. in počit.
objekti

Poslovni
prostori

Gramoznice
kamnolomi.

El. Daljnovod
In plinovod

3,00
2,50
2,00

6,00
5,00
4,00

10,00
10,00
10,00

10,00
10,00
10,00

Pri nezazidanih stavbnih zemljiščih se upošteva celotna
površina zemljišča namenjena za gradnjo, ne upošteva pa
se komunalna opremljenost zemljišča.
Zavezanec za plačilo nadomestila je lastnik nezazidanega stavbnega zemljišča.
IV. DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA IN OBVEZNOST
PLAČILA
11. člen
Mesečna višina nadomestila se določi tako, da se vrednost iz 10. člena tega odloka pomnoži s površino v m2.
12. člen
Za izračun nadomestila se uporabljajo uradni podatki iz
evidence.
Zavezanci so dolžni prijaviti Občinski upravi občine
Majšperk potrebne podatke za odmero nadomestila v 15
dneh po nastanku obveznosti plačevanja nadomestila in prijaviti vse spremembe, ki vplivajo na odmero nadomestila.
Nastanek, sprememba in prenehanje obveznosti plačevanja
nadomestila se pri odmeri upošteva od prvega dne naslednjega meseca po preteku meseca, v katerem je obveznost
nastala oziroma prenehala ali je prišlo do spremembe.
Nadomestilo plačujejo neposredni uporabniki zemljišč
oziroma stavb ali delov stavb.
Zavezanec za plačilo, ki podatkov občinski upravi ne
sporočijo, lahko ta odmeri nadomestilo od 200 m2 stanovanjske površine, 100 m2 za počitniško dejavnost in 500 m2
za poslovne dejavnosti.
Če občinski organ oceni, da se poslovna dejavnost
opravlja na več kot 500 m2 površine, pa zavezanec podatkov ne sporoči, lahko odmeri nadomestilo po površini celotne parcele, ki jo uporablja zavezanec.
13. člen
Zavezanci o odmeri nadomestila prejmejo odločbo, ki
jo izda Davčni urad Republike Slovenije – izpostava Ptuj.
14. člen
Izhodiščna vrednost za izračun nadomestila na območju Občine Majšperk iz 10. člena se letno valorizira v mesecu
februarju na podlagi indeksa odloka rasti cen na drobno v
preteklem letu, ki ga objavi Zavod za statistiko Republike
Slovenije.
VI. OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA
15. člen
Plačevanje nadomestila je oproščen:
– za dobo 5 let od dneva vselitve zavezanec, ki kupi
novo stanovanje ali zgradi stanovanjsko hišo pod pogojem,
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da je v ceni stanovanja oziroma pri nakupu stavbne parcele
plačal stroške komunalne ureditve zemljišča oziroma združena sredstva za izgradnjo komunalnih objektov in naprav.
Za določen čas so lahko plačila nadomestila oproščeni
zavezanci v naslednjih primerih:
– če zavezanec in družinski člani nimajo stalnih virov za
preživljanje,
– če zavezanca prizadene elementarna nesreča na
stavbnem zemljišču (potres, plaz, požar), dokler se posledice ne odpravijo,
– če ima zavezanec, ki opravlja proizvodno dejavnost
površine večje od 500 m2 izven funkcije,
– v drugih primerih po odločbi upravnega organa.
Za oprostitev plačila nadomestila mora zavezanec vložiti na občini pismeni zahtevek do 31. januarja za tekoče
leto. O oprostitvi (delni ali popolni) odloča občinska uprava.
Plačila so oproščeni zavezanci v naseljih, ki niso opremljena vsaj z električnim in vodovodnim omrežjem.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
16. člen
Z denarno kaznijo od 30.000 SIT do 150.000 SIT se
kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki je zavezanec plačila nadomestila, če:
– ne prijavi svoje obveznosti za odmero nadomestila,
– prijavi netočne podatke za odmero nadomestila.
Z denarno kaznijo od 5.000 SIT do 30.000 SIT se
kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali posameznik, ki
stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
VIII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
17. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati za
Občino Majšperk odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Ptuj (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št.
17/77, 1/78, 15/83, 7/86, 9/88, 7/89, 4/90, 14/91,
28/91, 5/92, 32/92, 10/93, 27/93, 8/94 in 21/94).
Za vsa na novo uvedena naselja v Občini Majšperk se
določila tega odloka začnejo izvajati najkasneje v roku 6
mesecev po veljavnosti odloka.
18. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2000.
Št. 423-06-0001/98
Majšperk, dne 7. septembra 1999.
Župan
Občine Majšperk
Franc Bezjak l. r.

3686.

Sklep o povečani vrednosti povračila za
priključke na vodovodno in kanalizacijsko
omrežje

Na podlagi 12. člena odloka o merilih in kriterijih za
povračila za nove priključke in povečanje kapacitete obstoječih priključkov na vodovodno in kanalizacijsko omrežje
(Uradni list RS, št. 27/96) in 17. člena statuta Občine
Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine
Majšperk na 7. redni seji dne 7. 9. 1999 sprejel naslednji
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I
Poveča se vrednost povračila za priključek na vodovodno omrežje in znaša:
Zap.
št.

Priključek
v colah

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

3/4
1
5/4
6/4
2
5/2
3
4

Presek cevi
v cm2

Razmerje
presekov

Vred.povr.
v SIT

3,14
4,91
8,04
12,56
19,63
33,16
50,24
78,50

1,00
1,55
2,56
4,00
6,25
10,56
16,00
25,00

200.000
310.000
512.000
800.000
1,250.000
2,112.000
3,200.000
5,000.000

II
Poveča se vrednost povračila za priključek na kanalsko
omrežje in znaša:
Zap.
št.

Priključek
v colah

1.
2.
3.
4.

15
20
25
30

Presek cevi
v cm2

Razmerje
presekov

Vred.povr.
v SIT

176,62
314,00
490,62
706,50

1,00
1,77
2,77
4,00

150.000
265.500
415.500
600.000

III
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in prične veljati naslednji dan po objavi.
Št. 324-01-0001/99
Majšperk, dne 7. septembra 1999.
Župan
Občine Majšperk
Franc Bezjak l. r.

3687.

Pravilnik o spremembah pravilnika 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 7. seji dne 7. 9. 1999 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah pravilnika o plačah občinskih
funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles
občinskega sveta ter članov drugih občinskih
organov ter o povračilih stroškov
1. člen
V pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list
RS, št. 38/99) se 5. člen spremeni in glasi:
Plača podžupana se oblikuje največ v višini 35% plače
župana, v skladu z naslednjimi kriteriji in merili:
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– za nadomeščanje župana
v primeru odsotnosti ali zadržanosti 5% plače župana,
– za vodenje občinskega sveta
5% plače župana,
– za koordinacijo dela
delovnih teles
10% plače župana,
– za pomoč župana pri izvrševanju
nalog
10% plače župana in
– za opravljanje nalog
iz pristojnosti župana po pooblastilu 5% plače župana.
Podžupan, ki je v skladu s sklepom občinskega sveta
določen, da bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije
župana opravljal funkcijo župana, pripada mesečni dodatek
v višini 5% plače župana za ves čas opravljanja funkcije
podžupana. V času, ko opravlja funkcijo župana, mu pripada
plača, ki bo jo dobil župan.
Z odločbo oziroma s sklepom v skladu z zakonom in
tem pravilnikom se na podlagi nalog, ki jih podžupan opravlja oziroma pooblasti, ki jih ima, določi količnik osnovne
plače oziroma dela plače in drugi elementi za izračun plače
oziroma dela plače podžupana.
2. člen
6. člen se spremeni in glasi:
Del plače za opravljanje funkcije člana občinskega sveta znaša največ 14% plače župana.
V okviru tega zneska se članu občinskega sveta določi
del plače za posamezni mesec glede na delo, ki ga je
opravil, in sicer za:
– vodenje seje občinskega sveta
(po pooblastilu župana ali zaradi nadomeščanja
po zakonu)
15%,
– udeležbo na redni seji občinskega sveta
40%,
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta
30%,
– predsedovanje seji delovnega telesa
občinskega sveta
15%,
– udeležbo na seji delovnega telesa,
katerega član je
10%.
Z udeležbo oziroma s sklepom v skladu s tem pravilnikom se določi količnik za izračun dela plače člana občinskega sveta. Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o
opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.
3. člen
Drugi odstavek 10. člena se spremeni in glasi:
Sejnina za posamezno sejo znaša 5% najvišjega možnega zneska dela plače člana občinskega sveta. Župan
lahko v primeru večje zahtevnosti dela delovnega telesa ali
odbora odobri sejnino v višini največ 15% možnega zneska
dela plače člana občinskega sveta.
4. člen
Prvi in drugi odstavek 11. člena se spremenita in
glasita:
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo
pravico do nagrade v višini največ 14% plače župana. Nagrade ne smejo niti mesečno niti letno preseči najvišjega
možnega zneska.
Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo po določbah 6. člena tega pravilnika za delo občinskega sveta. V
primeru, da nadzor vodi član nadzornega odbora je njegova
nagrada enaka nagradi predsednika.
5. člen
Te spremembe pravilnika začnejo veljati naslednji dan
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporabljajo od 1. 8. 1999.
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Št. 032-03-0001/98
Majšperk, dne 7. septembra 1999.
Župan
Občine Majšperk
Franc Bezjak l. r.

POSTOJNA
3688.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka Ureditvenega
načrta P7-Z6, P7-C13 in delno P7-C4 (“Šola –
vrtec”), 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,
68/97, 31/98), 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

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta
P7-Z6, P7-C13 in delno P7-C4 (“Šola –vrtec”),
Postojna
1
Javno se razgrne osnutek ureditvenega načrta P7-Z6,
P7-Z13 in delno P7-C4 (“Šola - vrtec”), Postojna, ki ga je
izdelal KARS, d.o.o., Sežana, pod št. 797/99, v avgustu
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 obravnava. 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 pošljejo prizadeti krajevni skupnosti ali Občini Postojna.
4
Ta sklep začne veljati takoj.
Župan
Občine Postojna
Josip Bajc, jur. l. r.

PREVALJE
3689.

Razpis prvih volitev v svete krajevnih skupnosti
na območju Občine Prevalje

Na podlagi 27. in 111. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) ter 60.
člena statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99)
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2
Za dan razpisa volitev, s katerim začenjo teči roki za
volilna opravila, se šteje 18. september 1999.

razpisujem
prve volitve v svete krajevnih skupnosti
na območju Občine Prevalje

3
Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija.

1
Razpisujem volitve članov svetov krajevnih skupnosti
na območju Občine Prevalje, in sicer:
– Krajevne skupnosti Holmec,
– Krajevne skupnosti Leše,
– Krajevne skupnosti Šentanel.
Volitve bodo v nedeljo, 21. novembra 1999.

Št. 006-08-99/2-6
Prevalje, dne 6. septembra 1999.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.

VSEBINA
PREDSEDNIK REPUBLIKE
3660. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Belorusiji
3661. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kirgizijski republiki
3662. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Uzbekistan
3663. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Kazahstan

9969
9969
9969
9969

VLADA
3664. Uredba o cestnini za uporabo cestnega predora Ka9970
ravanke
3665. Sklep o določitvi organizacije za opravljanje strokovno tehničnih del glede varnosti in sposobnosti ribiš9971
kih ladij in čolnov za plovbo in ribolov

MINISTRSTVA
3666. Pravilnik o določitvi obrazca prošnje za izdajo dovo9971
ljenja za stalno prebivanje
3667. Pravilnik o spremembi pravilnika o obrazcu zdravstvenega spričevala za živali in obrazcu veterinarske
9973
napotnice
3668. Uskladitev zneskov povračil, nadomestil in drugih
9978
prejemkov za zaposlene v državni upravi

SODNI SVET
3669. Sklep o ponovni objavi javnega poziva sodnikom za
prekrške k vložitvi kandidatur za prosta mesta predstojnikov Sodnikov za prekrške
3670. Sklep o javnem pozivu sodnikom za prekrške
k vložitvi kandidatur za prosta mesta

9978
9979

OBČINE
CANKOVA
3671. Odlok o proračunu Občine Cankova za leto 1999
3672. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cankova
3673. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
CELJE
3674. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu odlagališča sadre in piritnih ogorkov
v Bukovžlaku

9979
9980

9985

9987

ČRNA NA KOROŠKEM
3675. Razpis prvih volitev v svet krajevne skupnosti na območju Občine Črna na Koroškem

9987

GORENJA VAS-POLJANE
3676. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka

9988

GROSUPLJE
3677. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta
9989
Stari gasilni dom
3678. Sklep o razpisu referenduma za podaljšanje krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupno9990
sti Zagradec
JESENICE
3679. Cenik za posamezne tarifne skupine daljinskega
ogrevanja
KAMNIK
3680. Ugotovitev da je mandat člana Občinskega sveta občine Kamnik prešel na naslednjega kandidata z liste
kandidatov Slovenskih krščanskih demokratov
KRANJ
3681. Sklep o javni razgrnitvi
KRŠKO
3682. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o javni razgrnitvi osnutka odloka o ureditvenem načrtu »Raka«
LENDAVA
3683. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega načrta za del območja ob Mlinski
ulici v Lendavi
LITIJA
3684. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Litija za obdobje 1986–1990–2000
MAJŠPERK
3685. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
3686. Sklep o povečani vrednosti povračila za priključke
na vodovodno in kanalizacijsko omrežje
3687. Pravilnik o spremembah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
POSTOJNA
3688. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Ureditvenega načrta P7-Z6, P7-C13 in delno P7-C4 (“Šola – vrtec”),
Postojna
PREVALJE
3689. Razpis prvih volitev v svete krajevnih skupnosti na
območju Občine Prevalje

9991
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9992

9992
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9993

9995
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Pr
a vk
ar izšlo
Pra
vkar
mag. Dušan Požar

OSNOVE KAZENSKEGA
PROCESNEGA PRAVA
Dušan Požar, dolgoletni mariborski tožilec, je izpolnil svojo obljubo. Pripravil je novo knjigo
o kazenskem procesnem pravu, ki ni namenjena le študentom in sodnim pripravnikom,
temveč tudi vsem tistim, ki jim prebiranje zakona o kazenskem postopku odpira mnoga
vprašanja, na katera si iz suhoparno zapisanih zakonskih določb ne znajo prav odgovoriti.
Izhodišče knjige je zakon o kazenskem postopku, ki je bil obsežno dopolnjen lani. Za širše
razumevanje kazenskega procesnega prava in njegove vloge v celotnem pravnem sistemu
pa so nekateri inštituti pojasnjeni tudi z vidika procesne teorije in ponekod s primerjavo
nekaterih pravil anglosaškega kazenskega procesa.
Cena 4050 SIT

10497

N A R O Č I L N I C A
Naročite po faksu: 061/125 14 18
S tem nepreklicno naročam

q OSNOVE KAZENSKEGA PROCESNEGA PRAVA

število izvodov

Naročeno knjižico mi pošljite na naslov
Firma – ime naročnika

Davčna številka naročnika
Sektor – oddelek

Ulica in številka
Datum

Kraj
Podpis pooblaščene osebe

Žig
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