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DRŽAVNI ZBOR

1486.

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

U K A Z
o razglasitvi zakona o Jamstvenem skladu Republike

Slovenije (ZJSRS)

Razglašam zakon o Jamstvenem skladu Republike Slo-
venije (ZJSRS), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 24. aprila 1997.

Št. 001-22-34/97
Ljubljana, dne 5. maja 1997.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O JAMSTVENEM SKLADU REPUBLIKE

SLOVENIJE (ZJSRS)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta zakon ureja:

– ustanovitev in poslovanje Jamstvenega sklada Re-
publike Slovenije,

– vrsto in obseg pravic, ki se pokrivajo iz sredstev
sklada, ter

– roke in postopek za njihovo uveljavitev.

II. USTANOVITEV SKLADA

2. člen

S tem zakonom se za poravnavo obveznosti iz naslova
pravic delavcev v primeru insolventnosti delodajalca po tem
zakonu ustanovi Jamstveni sklad Republike Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: sklad).

3. člen

Sklad je pravna oseba javnega prava.
Ime sklada je: Jamstveni sklad Republike Slovenije.
Sedež sklada je v Ljubljani. Podrobneje se sedež sklada

določi s statutom sklada.

4. člen

Ustanovitelj sklada je Republika Slovenija.

5. člen

Sklad ima statut, ki ga sprejme ustanovitelj v 30 dneh
po uveljavitvi tega zakona.

Statut v imenu ustanovitelja sprejme Vlada Republike
Slovenije.
Statut ureja zlasti:
– dejavnost sklada,
– organizacijo in način poslovanja sklada,
– pristojnosti in način odločanja organov sklada,
– pooblastila za zastopanje,
– druga vprašanja v zvezi s poslovanjem sklada.
Ob sprejemanju statuta sprejme Vlada Republike Slo-

venije tudi sklep o imenovanju osebe, pooblaščene za zasto-
panje, do imenovanja direktorja sklada v skladu s tem zako-
nom, ter določi meje njenih pooblastil.

6. člen

Sklad se vpiše v sodni register.

7. člen

Organa sklada sta upravni odbor in direktor.

8. člen

Upravni odbor sestavljajo predsednik in osem članov,
od katerih tri člane imenujejo organizacije delodajalcev, re-
prezentativne za območje države, tri člane sindikati, repre-
zentativni za območje države, in tri člane Vlada Republike
Slovenije, od tega dva predstavnika ministrstva, pristojnega
za delo, in enega predstavnika ministrstva, pristojnega za
finance.

Predsednika upravnega odbora izvolijo člani upravnega
odbora izmed predstavnikov Vlade Republike Slovenije za
mandatno obdobje dveh let.

Upravni odbor:

– sprejema spremembe in dopolnitve statuta,

– sprejema zaključni račun in poslovno poročilo ter
finančni načrt sklada,

– imenuje in razrešuje direktorja sklada,

– ima druge pravice in obveznosti v skladu s tem zako-
nom in statutom sklada.

Vlada Republike Slovenije daje soglasje k:

– spremembam in dopolnitvam statuta,

– zaključnemu računu s poslovnim poročilom,

– finančnemu načrtu ter

– imenovanju in razrešitvi direktorja sklada.

9. člen

Sklad zastopa in njegovo poslovanje vodi direktor, ki
ga imenuje upravni odbor sklada za dobo štirih let.

10. člen

Strokovne, administrativne in tehnične naloge za sklad
opravlja Republiški zavod za zaposlovanje.

11. člen

Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo ter gospodar-
no in učinkovito rabo sredstev sklada ter revidiranje njego-
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vih računovodskih izkazov opravlja Računsko sodišče Re-
publike Slovenije.

12. člen

Nad skladom ni mogoče začeti stečajnega postopka.
Če sklad ne more poravnati dospelih obveznosti, odgo-

varja za plačilo le-teh Republika Slovenija solidarno s skla-
dom.

III. SREDSTVA SKLADA

13. člen

Sredstva za kritje obveznosti sklada iz naslova pravic
po tem zakonu ter sredstva za delo sklada zagotavljajo delo-
dajalci in Republika Slovenija.

14. člen

Delodajalci zagotavljajo sredstva iz prejšnjega člena v
okviru prispevka za zaposlovanje, ki se vplačuje v proračun
Republike Slovenije.

Republika Slovenija zagotavlja sredstva iz prejšnjega
člena iz proračuna Republike Slovenije, kadar prihodki iz
prejšnjega odstavka ne zadostujejo za kritje obveznosti skla-
da.

Višina sredstev, ki jih zagotavlja proračun Republike
Slovenije, se opredeli v finančnem načrtu sklada.

Državni zbor Republike Slovenije obravnava finančni
načrt sklada ob obravnavi in sprejemanju proračuna Repub-
like Slovenije.

Sredstva za kritje obveznosti sklada se dodeljujejo skla-
du po postopkih in na način kot je določen za sredstva
proračuna Republike Slovenije.

15. člen

Sredstva, pridobljena z izplačilom terjatev, ki so v skla-
du z določbo 28. člena tega zakona prešle na sklad, so
prihodek proračuna Republike Slovenije.

IV. PRAVICE PO TEM ZAKONU

16. člen

Pravice po tem zakonu ima delavec, ki mu je delovno
razmerje prenehalo zaradi insolventnosti delodajalca, pri ka-
terem je bil zaposlen neprekinjeno najmanj šest mesecev
pred datumom prenehanja delovnega razmerja (v nadaljnjem
besedilu: upravičenec).

17. člen

Delodajalec po tem zakonu je pravna in fizična oseba s
sedežem v Republiki Sloveniji, ki zaposluje delavce.

Delodajalec je insolventen po tem zakonu:

– če je nad njim začet stečajni postopek ali

– če je sklep o potrditvi prisilne poravnave z načrtom
finančne reorganizacije nad njim postal pravnomočen.

18. člen

Upravičenec pridobi pravice po tem zakonu z dnem
prenehanja delovnega razmerja.

Pogoj za pridobitev pravic je:

– v primeru iz prve alinee drugega odstavka prejšnjega
člena, da je svoje pravice prijavil v rokih in na način določen

v zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji za prijav-
ljanje terjatev;

– v primeru iz druge alinee drugega odstavka prejšnje-
ga člena, da je zahteval varstvo svojih pravic v rokih in na
način določen v predpisih, ki urejajo delovna razmerja, če
mu pravice niso bile priznane v skladu s temi predpisi.

Ne glede na določbo prve alinee prejšnjega odstavka
prijava terjatve v stečajnem postopku ni pogoj za pridobitev
pravic po tem zakonu, če je bil stečajni postopek zaključen,
ne da bi bila opravljena delitev upnikom, ker premoženje, ki
bi prišlo v stečajno maso, ni zadoščalo niti za stroške stečaj-
nega postopka oziroma je bilo neznatne vrednosti.

19. člen

Pravice po tem zakonu so pravice do izplačila:

– neizplačanih plač za obdobje zadnjih treh mesecev
pred datumom prenehanja delovnega razmerja,

– neizplačanih nadomestil plače za plačane odsotnosti
z dela v obdobju treh mesecev pred datumom prenehanja
delovnega razmerja,

– nadomestila plače za čas neizrabljenega letnega do-
pusta, do katerega je upravičen v tekočem koledarskem letu,

– odpravnine, v višini in pod pogoji, kot jih za presežne
delavce določajo predpisi, ki urejajo delovna razmerja.

Izplačilo po prejšnjem odstavku se upravičencu zago-
tavlja:

– za pravici iz prve in druge alinee prejšnjega odstavka
največ do zneska v višini treh minimalnih plač določenih z
zakonom za obdobje, za katero se zahteva izplačilo po tem
zakonu, zmanjšanih za davke in prispevke;

– za pravico iz tretje alinee prejšnjega odstavka največ
do zneska v višini ene polovice minimalne plače določene z
zakonom za obdobje, za katero se zahteva izplačilo po tem
zakonu, zmanjšane za davke in prispevke,

– za pravico iz četrte alinee prejšnjega odstavka največ
do zneska v višini ene minimalne plače določene z zakonom
za obdobje, za katero se zahteva izplačilo po tem zakonu,
zmanjšane za davke in prispevke.

Davke in prispevke od plač oziroma nadomestil plače
iz prejšnjega odstavka obračuna in plača sklad ob njihovem
izplačilu.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se obračun in
plačilo davkov in prispevkov ne opravi, če so bili le-ti že
plačani s strani delodajalca, oziroma se obračunajo in plača-
jo v ustreznem odstotku, če je bilo njihovo plačilo izvršeno
le delno.

20. člen

Pravice po tem zakonu so neodtujljive osebne material-
ne pravice in jih ni dopustno prenesti na drugega in ne
podedovati.

21. člen

Upravičenec izgubi pravice po tem zakonu:

– če mu je bila terjatev iz naslova pravic po tem zakonu
poravnana najmanj v višini določeni v drugem odstavku 19.
člena tega zakona pred izvršitvijo odločbe, izdane v postop-
ku po tem zakonu;

– če je dal neresnične podatke glede izpolnjevanja po-
gojev za pridobitev oziroma obseg pravic po tem zakonu;

– če ni sporočil sprememb, ki lahko vplivajo na prido-
bitev oziroma obseg pravic po tem zakonu.
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V. UVELJAVLJANJE PRAVICE

22. člen

O pravicah po tem zakonu odloča na prvi stopnji sklad.
O pritožbah zoper odločbe sklada odloča ministrstvo,

pristojno za delo.
V sporih zoper odločbe ministrstva, pristojnega za de-

lo, odloča pristojno delovno in socialno sodišče.

23. člen

V postopku odločanja o pravicah po tem zakonu se
uporabljajo določbe zakona o splošnem upravnem postopku,
če s tem zakonom ni drugače določeno.

24. člen

Postopek za uveljavitev pravic po tem zakonu se začne
na zahtevo upravičenca.

Zahteva mora biti vložena najkasneje v roku 60 dni od
datuma prenehanja delovnega razmerja.

Zahteva se vloži pri enoti Republiškega zavoda za za-
poslovanje po sedežu delodajalca.

25. člen

Zahteva iz prejšnjega člena se vloži na posebnem
obrazcu.

Zahtevi mora upravičenec obvezno priložiti sklep o
prenehanju delovnega razmerja ter dokazilo o izpolnitvi po-
goja iz drugega odstavka 18. člena tega zakona.

Vsebino obrazca ter dokumentacijo, ki jo je potrebno
priložiti obrazcu, predpiše minister, pristojen za delo, v roku
30 dni od dneva uveljavitve tega zakona.

26. člen

Posamezniki in pristojni organi delodajalca morajo skla-
du na njegovo zahtevo dati vse podatke, ki jih sklad potrebu-
je pri odločanju o pravicah po tem zakonu.

Stečajni upravitelj mora obvestiti sklad o izplačilih na
podlagi drugega in četrtega odstavka 160. člena zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št.
67/93) najkasneje v dveh dneh po opravljenem izplačilu ter
mu na njegovo zahtevo dati vse podatke, ki jih sklad potre-
buje pri odločanju o pravicah po tem zakonu.

Glede dolžnosti dajanja podatkov po tem členu se smi-
selno uporablja določba 96. člena zakona o prisilni poravna-
vi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93).

27. člen

V postopku za uveljavitev pravic po tem zakonu se za
zahtevke, odločbe in pritožbe ne plačuje takse.

VI. PREHOD TERJATEV

28. člen

Terjatve upravičenca proti delodajalcu oziroma stečaj-
nemu dolžniku preidejo do višine pravic zagotovljenih po
tem zakonu na sklad z dnem izvršitve odločbe o priznanju
pravic po tem zakonu (subrogacija).

S prehodom terjatve na sklad vstopi sklad v razmerju
do delodajalca oziroma do stečajnega dolžnika v položaj
delavca kot upnika do višine sredstev izplačanih na podlagi
odločbe o priznanju pravic po tem zakonu.

O subrogaciji in vstopu sklada v položaj delavca kot
upnika mora sklad nemudoma obvestiti stečajnega upravite-
lja oziroma delodajalca ter mu kot dokaz predložiti ustrezne
listine.

Sklad je v postopkih za poplačilo terjatev, ki preidejo
nanj po tem členu, oproščen plačila sodnih stroškov.

VII. POVRNITEV NEUPRAVIČENO PRIDOBLJENIH
SREDSTEV

29. člen

Sklad ima pravico zahtevati vrnitev sredstev, izplača-
nih po tem zakonu, če so bile pravice pridobljene na podlagi
neresničnih podatkov oziroma če upravičenec ni sporočil
skladu dejstev, ki vplivajo na pridobitev ali prenehanje pra-
vic po tem zakonu.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

30. člen

Pravice po tem zakonu imajo tudi upravičenci, ki jim je
prenehalo delovno razmerje zaradi insolventnosti delodajal-
ca v obdobju od 2. 1. 1994 do dneva začetka poslovanja
sklada po tem zakonu, če jim terjatev iz naslova neporavna-
ne pravice po tem zakonu ni bila poravnana najmanj v obse-
gu določenem s tem zakonom.

Pri izračunu višine izplačil v skladu z drugim odstav-
kom 19. člena tega zakona se za obdobje, za katero ni bila
zakonsko določena minimalna plača, upošteva zajamčena
plača.

31. člen

Upravičenec iz prvega odstavka prejšnjega člena mora
zahtevo za uveljavitev pravic po tem zakonu vložiti najka-
sneje v roku 90 dni od dneva začetka poslovanja sklada.

O zahtevi iz prejšnjega odstavka mora sklad odločiti v
roku 6 mesecev po prejemu zahteve.

32. člen

Pristojna sodišča morajo skladu na njegovo zahtevo
dostaviti vse podatke o stečajnih postopkih ali postopkih
prisilne poravnave s finančno reorganizacijo, ki so se začeli
ali so se zaključili v obdobju od 2. 1. 1994 do začetka poslo-
vanja sklada.

33. člen

Za pokrivanje obveznosti sklada iz naslova pravic po
tem zakonu ter za pokrivanje stroškov poslovanja sklada se v
letu 1996 v proračunu Republike Slovenije zagotovijo sred-
stva v višini 2.000,000.000 tolarjev.

34. člen

Upravni odbor sklada se konstituira v roku 30 dni po
vpisu sklada v sodni register.

35. člen

Sklad začne s poslovanjem najkasneje v roku 60 dni po
vpisu v sodni register.

Vlada Republike Slovenije o začetku poslovanja sklada
izda sklep, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Sloveni-
je.

36. člen

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

Št. 412-01/96-19/1
Ljubljana, dne 24. aprila 1997.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
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1487.

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

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah

zakona o investicijskih skladih in družbah za
upravljanje (ZISDU-A)

Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDUA)
ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
24. aprila 1997.

Št. 001-22-38/97
Ljubljana, dne 5. maja 1997.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O

INVESTICIJSKIH SKLADIH IN DRUŽBAH ZA
UPRAVLJANJE (ZISDU-A)

1. člen

V zakonu o investicijskih skladih in družbah za uprav-
ljanje (Uradni list RS, št. 6/94) se v poglavju “I. TEMELJNE
DOLOČBE” za 6. členom dodata nova 6.a in 6.b člen, ki
glasita:

“Povezane osebe in posredne naložbe

6.a člen

(1) Povezane osebe po tem zakonu so osebe, ki so med
seboj upravljalsko, kapitalsko ali drugače povezane tako, da
zaradi navedenih povezav skupno oblikujejo poslovno poli-
tiko oziroma delujejo usklajeno z namenom doseganja skup-
nih ciljev oziroma tako, da ima ena oseba možnost usmerjati
drugo ali bistveno vplivati nanjo pri odločanju o financiranju
in poslovanju.

(2) Za povezane osebe iz prvega odstavka tega člena se
štejejo zlasti osebe, ki so med seboj povezane:

1. po krvnem sorodstvu kot ožji družinski člani (starši,
otroci, bratje in sestre, posvojitelji in posvojenci);

2. z zakonsko zvezo ali izvenzakonsko skupnostjo;

3. po svaštvu kot ožji družinski člani (starši, otroci,
bratje in sestre, posvojitelji in posvojenci) zakonca oziroma
izvenzakonskega partnerja;

4. tako, da je ena oseba oziroma osebe, ki se štejejo za
povezane po drugih točkah tega člena, skupaj, imetnik
poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi
katerih je udeležena pri upravljanju druge osebe z najmanj
20% glasovalnih pravic;

5. tako, da je pri obeh osebah ista oseba oziroma osebe,
ki se štejejo za povezane po drugih točkah tega člena, skupaj,
imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na
podlagi katerih je udeležena pri upravljanju vsake od njiju z
najmanj 20% glasovalnih pravic;

6. tako, da tvorijo koncern po zakonu o gospodarskih
družbah;

7. kot člani uprave ali nadzornega sveta z družbo, v
kateri opravljajo to funkcijo, in osebe, ki se štejejo za pove-
zane s člani uprave ali nadzornega sveta te družbe po drugih
točkah tega člena.

(3) Kadar je v tem zakonu določeno, da investicijski
sklad oziroma družba za upravljanje ne sme imeti naložb v
določeni pravni osebi, se prepoved nanaša tako na neposredne
kot tudi na posredne naložbe.

(4) Posredne naložbe so naložbe v osebe, ki so pove-
zane s pravno osebo iz tretjega odstavka tega člena.”

“Posredna pridobitev

6.b člen

(1) Posredni imetnik delnic, poslovnih deležev oziroma
drugih pravic, ki zagotavljajo udeležbo pri upravljanju, ozi-
roma drugih vrednostnih papirjev je oseba, za račun katere je
druga oseba kot neposredni imetnik pridobila te delnice,
poslovne deleže oziroma druge pravice, ki zagotavljajo
udeležbo pri upravljanju oziroma druge vrednostne papirje.

(2) Šteje se, da je posamezna oseba posredni imetnik
delnic, poslovnih deležev oziroma drugih pravic, ki zagotav-
ljajo udeležbo pri upravljanju, oziroma drugih vrednostnih
papirjev, katerih neposredni imetnik je s to osebo povezana
oseba.”

2. člen

17. člen se spremeni tako, da glasi:

“Pogodba z depozitarjem

17. člen

(1) Družba za upravljanje mora s klirinško depotno
družbo skleniti pogodbo, na podlagi katere postane član
klirinško depotne družbe in ima v zvezi z vrednostnimi pa-
pirji, s katerimi se trguje na organiziranem trgu, in vrednost-
nimi papirji, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu, če
so bili ti papirji izdani v nematerializirani obliki, najmanj
naslednje pravice:

– neposredni vpogled v stanja vrednostnih papirjev na
računih investicijskih skladov, ki jih upravlja;

– neposredno izpolnjevanje obveznosti prenosa vred-
nostnih papirjev, nastalih na podlagi poslov, ki jih je za
račun investicijskih skladov sklenila družba za upravljanje
oziroma po njenem pooblastilu borzno posredniška družba.

(2) Družba za upravljanje je dolžna zagotoviti, da kli-
rinško depotna družba za vsakega od investicijskih skladov,
ki ga upravlja družba za upravljanje, odpre poseben račun,
na katerem se ločeno vodijo stanja vrednostnih papirjev iz
prvega odstavka tega člena za ta investicijski sklad.

(3) V zvezi z vrednostnimi papirji, s katerimi se ne
trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev in so bili
izdani kot pisne listine, mora družba za upravljanje s pogod-
bo, ki jo sklene z banko iz 18. člena tega zakona, ki je
pridobila dovoljenje za opravljanje poslov hrambe vrednost-
nih papirjev, ki niso bili javno ponujeni, pooblastiti le-to za
opravljanje vseh poslov v zvezi s hrambo teh vrednostnih
papirjev za račun posameznih investicijskih skladov, ki jih
upravlja.

(4) Za hrambo iz tretjega odstavka tega člena se smisel-
no uporabljajo določbe prvega in drugega odstavka tega
člena.

(5) Klirinško depotna družba oziroma banka iz tretjega
odstavka tega člena mora agenciji na njeno zahtevo posredo-
vati podatke o stanju vrednostnih papirjev, ki jih hrani za
račun investicijskih skladov, in ji omogočiti pregled teh
stanj.”
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3. člen

Četrti odstavek 42. člena se spremeni tako, da glasi:
“(4) Poleg provizije iz tretjega odstavka tega člena

družba za upravljanje iz sredstev vzajemnega sklada nima
pravice opraviti nobenih drugih izplačil iz naslova stroškov
ali odhodkov v zvezi z upravljanjem sklada, razen nasledn-
jih:

– izplačil iz naslova davka na dobiček,
– obresti za kredite, ki jih v skladu s tem zakonom

najema v svojem imenu in za račun vzajemnega sklada,
– stroškov posredovanja pri nakupu in prodaji vrednos-

tnih papirjev, zmanjšanih za strošek borzno posredniške
družbe oziroma banke,

– izplačil po pogodbah, ki jih sklene na podlagi 17.
člena tega zakona,

– nadomestila iz 115. člena tega zakona.”.

4. člen

Za 45. členom se dodata nova 45.a in 45.b člen, ki
glasita:

“Obveščanje in odločanje investitorjev

45.a člen

(1) Družba za upravljanje mora v roku 30 dni po pre-
jemu poročila pooblaščenega revizorja o reviziji poslovanja
vzajemnega sklada vsem imetnikov investicijskih kuponov
vročiti izvod povzetka revizijskega poročila ter jih sočasno
pisno obvestiti o predlogu za imenovanje članov odbora
investitorjev in jih poučiti, da imajo v primeru, če se s
predlaganimi člani ne strinjajo, pravico predlagati druge
člane.

(2) Člani odbora investitorjev so imenovani, če s tem
soglašajo lastniki 70% enot premoženja vzajemnega sklada
v obtoku. Šteje se, da imetnik investicijskega kupona sogla-
ša z imenovanjem članov odbora investitorjev, če v roku 15
dni od prejema obvestila s pisno vlogo ne obvesti družbe za
upravljanje, da imenovanju nasprotuje oziroma če v enakem
roku s pisno vlogo predlaga imenovanje drugih članov.

(3) Če člani, ki jih je predlagala družba za upravljanje
na podlagi prejšnjih odstavkov tega člena, niso imenovani,
mora družba za upravljanje v nadaljnjih 15 dneh predlagati
imenovanje drugih članov izmed oseb, ki so jih predlagali
imetniki investicijskih kuponov.”

“Odbor investitorjev

45.b člen

(1) Vzajemni sklad mora imeti najmanj tričlanski odbor
investitorjev.

(2) Člani odbora investitorjev se imenujejo za dobo
enega leta in so lahko ponovno imenovani.

(3) Član odbora investitorjev ne more biti član uprave
ali nadzornega sveta družbe za upravljanje in s temi osebami
oziroma družbo za upravljanje povezane osebe.

(4) Za odbor investitorjev se smiselno uporabljajo
določbe o nadzornem svetu investicijske družbe, če ni v tem
zakonu drugače določeno.”

5. člen

Drugi odstavek 86. člena se spremeni tako, da glasi:
“(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena sme družba

za upravljanje iz sredstev investicijske družbe plačati nasled-
nje stroške in odhodke:

– izplačila iz naslova davka na dobiček investicijske
družbe,

– obresti za kredite, ki jih v skladu s tem zakonom
najema v imenu in za račun investicijske družbe,

– stroške posredovanja pri nakupu in prodaji vrednost-
nih papirjev, zmanjšanih za strošek borzno posredniške
družbe oziroma banke,

– izplačila po pogodbah, ki jih sklene na podlagi 17.
člena tega zakona,

– nadomestila iz 115. člena tega zakona.”.

6. člen

V 93. členu se dodajo novi drugi, tretji, četrti in peti
odstavek, ki glasijo:

“(2) Investicijski sklad ne sme imeti sredstev v drugač-
ni obliki kot v obliki naložb v tržne vrednostne papirje v
skladu s tem zakonom.

(3) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena so
dopustne tudi naslednje oblike sredstev investicijskih
skladov:

– naložbe v obliki bančnih denarnih depozitov, vendar
ne več kot 25% vseh sredstev;

– naložbe v netržne vrednostne papirje, vendar ne več
kot 10% vseh sredstev vzajemnega sklada oziroma 40%
vseh sredstev investicijske družbe;

– terjatve, ki nastajajo pri normalnem poslovanju in-
vesticijskih skladov, pri čemer mora družba za upravljanje
zagotoviti, da se te terjatve izterjujejo v običajnih rokih, ki
veljajo za takojšnjo (sočasno) izpolnitev obveznosti.

(4) Naložbe investicijskega sklada v bančne denarne
depozite in netržne vrednostne papirje ne smejo skupno pre-
segati 25% vseh sredstev vzajemnega sklada oziroma 40%
vseh sredstev investicijske družbe.

(5) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena
lahko agencija predpiše, da so dopustne tudi druge oblike
finančnih naložb, ki so glede likvidnosti in drugih lastnosti
primerljive z naložbami v vrednostne papirje. V takšnem
primeru določi agencija tudi največji dopustni obseg naložb
investicijskega sklada v posamezne druge oblike finančnih
naložb.”

7. člen

Za 93. členom se doda nov 93.a člen, ki glasi:

“Tržni vrednostni papirji

93.a člen

Tržni vrednostni papirji so vrednostni papirji, ki kotira-
jo na borzi ali drugem trgu vrednostnih papirjev, in ki glede
obsega, strukture in kontinuiranosti trgovanja ter lastnosti
izdajatelja, izpolnjujejo pogoje, ki jih predpiše agencija.”

8. člen

V 94. členu se črta prvi odstavek, dosedanji drugi in
tretji odstavek postaneta prvi in drugi odstavek.

9. člen

(1) V prvem odstavku 95. člena se na koncu stavka pred
piko dodajo besede “in z njim povezanih izdajateljev”.

(2) Drugi odstavek 95. člena se spremeni tako, da glasi:

“(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena
ima investicijski sklad lahko do 10% svojih naložb v vred-
nostnih papirjih istega izdajatelja in z njim povezanih izda-
jateljev, če so vsi navedeni vrednostni papirji tržni vrednost-
ni papirji.”

(3) Tretji in četrti odstavek 95. člena se črtata.
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10. člen

(1) Prvi odstavek 97. člena se črta.
(2) Dosedanji drugi odstavek 97. člena, ki postane prvi

odstavek, se spremeni tako, da se na koncu stavka pred piko
dodajo besede “in z njim povezanih izdajateljev”.

11. člen

V 111. členu se dodata nov tretji in četrti odstavek, ki
glasita:

“(3) Agencija lahko opravi tudi pregled poslovanja z
družbo za upravljanje povezanih oseb, če je to potrebno
zaradi popolnega pregleda poslovanja družbe za upravljanje.

(4) Za pregled poslovanja iz tretjega odstavka tega čle-
na se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o nadzoru
nad družbo za upravljanje.”

12. člen

Za 112. členom se dodata nova 112.a in 112.b člen, ki
se glasita:

“Začasna prepoved upravljanja investicijskih skladov

112.a člen

(1) Če agencija v primeru iz prvega odstavka 112. člena
tega zakona ugotovi hujše nepravilnosti oziroma kršitve,
oziroma če začne postopek za odvzem dovoljenja za oprav-
ljanje dejavnosti upravljanja investicijskih skladov, lahko
družbi za upravljanje začasno prepove upravljanje investicij-
skih skladov, ki jih upravlja.

(2) Prepoved iz prvega odstavka tega člena velja do
izdaje odločbe, s katero agencija ugotovi, da so nepravilnosti
odpravljene, oziroma do pravnomočnosti odločbe o odvze-
mu dovoljenja za upravljanje.

(3) Z odločbo iz prvega odstavka tega člena agencija
tudi:

– naloži družbi za upravljanje, da v roku, ki ne sme biti
daljši od treh dni, prenese vse posle v zvezi z upravljanjem
finančnega premoženja investicijskega sklada na banko iz
18. člena in ji izroči vso poslovno dokumentacijo investicij-
skih skladov, ki jih upravlja;

– prepove organizaciji, ki opravlja plačilni promet, iz-
vršitev nalogov pooblaščenih oseb družbe za upravljanje za
prenos denarnih sredstev z računov investicijskih skladov, ki
jih upravlja družba za upravljanje;

– prepove depozitarju iz 17. člena tega zakona, izvr-
šitev nalogov pooblaščenih oseb družbe za upravljanje za
prenos vrednostnih papirjev investicijskih skladov, ki jih
upravlja družba za upravljanje, na druge osebe.

(4) Z odločbo iz prvega odstavka tega člena lahko
agencija prepove vplačilo in izplačilo investicijskih kuponov
vzajemnih skladov, ki jih upravlja družba za upravljanje.

(5) Z odločbo iz prvega odstavka tega člena lahko
agencija namesto banke, s katero je družba za upravljanje
sklenila pogodbo iz 18. člena tega zakona, pooblasti drugo
banko, oziroma omeji pooblastila banke za upravljanje in-
vesticijskih skladov samo na tiste posle, s katerimi ni mogoče
odlašati.

(6) S posli iz prejšnjega odstavka, s katerimi ni mogoče
odlašati, so mišljeni posli, ki jih je potrebno opraviti, da
investicijskemu skladu ne bi nastala škoda.

(7) Pritožba zoper odločbo iz prvega odstavka tega
člena ne zadrži izvršitve.

(8) Odločba iz prvega odstavka tega člena se vroči tudi
banki, ki za čas trajanja prepovedi prevzame upravljanje
investicijskih skladov, ki jih je upravljala družba za uprav-
ljanje, organizaciji, ki opravlja plačilni promet in depozitarju
iz 17. člena tega zakona.”

“Izvršitev odločbe o začasni prepovedi

112.b člen

(1) Družba za upravljanje mora v roku 3 dni od prejema
odločbe iz prvega odstavka 112.a člena, če agencija v odloč-
bi ne določi krajšega roka, prenesti vse posle v zvezi z
upravljanjem finančnega premoženja investicijskega sklada
na banko iz 18. člena oziroma petega odstavka 112.a člena
tega zakona in ji izročiti vso poslovno dokumentacijo.

(2) O prenosu iz prvega odstavka tega člena sestavita
družba za upravljanje in banka zapisnik, ki vsebuje zlasti:

– natančen popis stanja vseh sredstev investicijskih
skladov na dan prenosa;

– natančen popis izročene poslovne dokumentacije.

(3) Nadzor nad prenosom iz prvega odstavka tega člena
opravlja Agencija.

(4) Če družba za upravljanje odkloni sodelovanje pri
prenosu ali kako drugače ovira prenos oziroma izročitev
poslovne dokumentacije ima agencija glede na okoliščine
primera pravico zahtevati tudi pomoč od pristojnega organa
za notranje zadeve.”

13. člen

115. člen se spremeni tako, da glasi:

“115. člen

(1) Družbe za upravljanje so dolžne agenciji za oprav-
ljanje nadzora po tem zakonu plačati nadomestilo v deležu,
določenem s tarifo agencije, ki se izračuna od naslednje
osnove:

– povprečne letne čiste vrednosti sredstev vzajemnih
skladov oziroma investicijskih družb, ki jih upravljajo, v
preteklem letu;

– razlike med osnovnim kapitalom pooblaščene inves-
ticijske družbe in povprečnim stanjem neizkoriščenih lastnin-
skih certifikatov, revalorizirani za čas od 1. 1. 1993 do 31.
12. preteklega leta.

(2) Nadomestilo iz prvega odstavka tega člena so družbe
za upravljanje dolžne plačati v dvanajstih enakih mesečnih
obrokih, ki dospevajo do petega v vsakem mesecu.

(3) Tarifo iz prvega odstavka tega člena izda agencija v
soglasju z Vlado Republike Slovenije.”

14. člen

118. člen se spremeni tako, da glasi:

“Razlogi za odvzem dovoljenja

118. člen

Agencija odvzame družbi za upravljanje dovoljenje za
opravljanje dejavnosti v naslednjih primerih:

– če je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem neres-
ničnih podatkov;

– če družba za upravljanje pri upravljanju finančnega
premoženja investicijskega sklada huje krši pravila dolžne
profesionalne skrbnosti;

– če družba za upravljanje huje krši določbe tega zako-
na o naložbah investicijskih skladov in omejitve iz 109.
člena tega zakona;

– če družba za upravljanje v postopku nadzora ne
predloži dokumentacije, ki jo v skladu z drugim odstavkom
111. člena tega zakona zahteva agencija ali kako drugače
ovira opravljanje nadzora nad njenim poslovanjem;

– če družba za upravljanje ne ravna v skladu z odredbo
iz 112. člena tega zakona;
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– če družba za upravljanje krši odločbo o začasni pre-
povedi opravljanja storitev iz 112.a člena tega zakona;

– če so prenehali pogoji za opravljanje dejavnosti iz 9.
in 10. člena tega zakona ali so bile huje kršene omejitve iz
12. ali 13. člena tega zakona.”

15. člen

Za 123. členom se dodajo novi 123.a, 123.b in 123.c
členi, ki glasijo:

“Pogojni odvzem dovoljenja

123.a člen

(1) Z odločbo iz 123. člena tega zakona lahko agencija
hkrati izreče, da se odvzem dovoljenja ne bo izvršil, če
družba za upravljanje v času, ki ga določi agencija, ki pa ne
sme biti krajši od enega in ne daljši od petih let (preizkusna
doba), ne bo storila nove kršitve, zaradi katere je mogoče
odvzeti dovoljenje.

(2) Kadar agencija izreče pogojni odvzem dovoljenja,
lahko določi, da bo odvzem dovoljenja izvršen tudi, če družba
za upravljanje v določenem roku ne odpravi nepravilnosti v
poslovanju oziroma vodenju poslovnih knjig, zaradi katerih
ji je bil izrečen pogojni odvzem dovoljenja, oziroma ne
povrne investicijskemu skladu škode oziroma neupravičene
koristi, ki jo je pridobila v zvezi s kršitvami, zaradi katerih ji
je bil izrečen pogojni odvzem dovoljenja. Rok za izpolnitev
teh obveznosti določi agencija v mejah preizkusne dobe.”

“Preklic pogojnega odvzema dovoljenja

123.b člen

(1) Agencija prekliče pogojni odvzem dovoljenja in
dovoljenje odvzame, če družba za upravljanje v preizkusni
dobi stori novo kršitev, zaradi katere je mogoče odvzeti
dovoljenje, oziroma če ne izpolni dodatnih pogojev iz druge-
ga odstavka 123.a člena tega zakona.

(2) Za postopek preklica pogojnega odvzema dovolje-
nja se smiselno uporabljajo določbe tega poglavja o postop-
ku odvzema dovoljenja.”

“Javni opomin

123.c člen

(1) Kadar agencija ugotovi, da obstoji razlog za odvzem
dovoljenja, lahko namesto odvzema dovoljenja izreče družbi
za upravljanje javni opomin.

(2) Pri odločanju, ali naj namesto odvzema dovoljenja
izreče javni opomin, upošteva agencija zlasti težo kršitve in
okoliščino, ali je družbi za upravljanje že bil izrečen javni
opomin oziroma pogojni odvzem dovoljenja.”

16. člen

Za 123.a členom se doda naslov novega poglavja ter
nova 123.d in 123.e člena, ki glasita:

“VIII.a NADZOR AGENCIJE NAD DRUGIMI
OSEBAMI”

“Uporaba določb o postopku

123.d člen

V postopku nadzora nad drugimi osebami se smiselno
uporabljajo določbe tega zakona o nadzoru nad družbami za
upravljanje, če ni v tem poglavju drugače določeno.”

“Nadzor nad drugimi osebami

123.e člen

(1) Agencija izvaja nadzor nad osebami, ki poleg dru-
gih dejavnosti ali kot edino dejavnost opravljajo dejavnost
upravljanja investicijskih skladov, ne da bi za opravljanje
dejavnosti pridobile dovoljenje za opravljanje dejavnosti
upravljanja investicijskih skladov.

(2) Če iz podatkov, s katerimi agencija razpolaga, izhaja,
da oseba opravlja dejavnost upravljanja investicijskih
skladov, ne da bi za opravljanje dejavnosti pridobila do-
voljenje za opravljanje dejavnosti upravljanja investicijskih
skladov, izda tej osebi odredbo, s katero ji naloži, da preneha
z opravljanjem te dejavnosti.

(3) V primeru iz drugega odstavka tega člena lahko
agencija še pred izdajo odredbe opravi pregled poslovnih
knjig in druge dokumentacije osebe, in zbere druge dokaze,
zaradi ugotovitve, ali oseba opravlja dejavnost upravljanja
investicijskih skladov.

(4) V odredbi iz drugega odstavka tega člena agencija
osebi naloži, da v roku, ki ne sme biti krajši od 8 dni in ne
daljši od 15 dni, predloži poročilo, v katerem opiše ukrepe,
ki jih je opravila v zvezi s prenehanjem opravljanja de-
javnosti upravljanja investicijskih skladov ter v katerem se
oseba lahko izjavi o utemeljenosti razlogov za izdajo
odredbe.

(5) Če pravna oseba, pri kateri se opravlja nadzor, ne
ravna po odredbi iz drugega odstavka tega člena, izda agen-
cija odločbo, s katero ugotovi, da obstoji razlog za likvidaci-
jo te osebe.

(6) Odločba iz petega odstavka tega člena mora biti
obrazložena.

(7) Na podlagi pravnomočne odločbe iz petega odstav-
ka tega člena začne pristojno sodišče na predlog agencije
postopek likvidacije.”

17. člen

V drugem odstavku 125. člena se besede “17. do 21.
člena” nadomestijo z besedami “18. do 21. člena” in črtajo
besede “depozitarja iz 17. člena in”.

18. člen

V drugem odstavku 135. člena se besedilo: “v kotacijo
na borzi” nadomesti z besedilom: “na organiziran trg vred-
nostnih papirjev”.

19. člen

(1) V četrtem odstavku 139. člena se besedilo: “v ko-
tacijo na borzi” nadomesti z besedilom: “na organiziran trg
vrednostnih papirjev”.

(2) V 139. členu se za petim odstavkom doda nov šesti
odstavek, ki glasi:

“(6) Pri izračunu osnove za provizijo iz drugega odstav-
ka tega člena se povprečna letna čista vrednost sredstev
pooblaščene investicijske družbe zmanjša za povprečno let-
no vrednost neizkoriščenih lastninskih certifikatov.”

20. člen

(1) Prvi odstavek 140. člena se spremeni tako, da glasi:
“(1) Za naložbe pooblaščenih investicijskih družb se ne

uporabljajo določbe četrtega odstavka 93. člena, 95. člen in
97. člen tega zakona”.

(2) Drugi odstavek 140. člena se spremeni tako, da
glasi:

“(2) Ne glede na določbo drugega odstavka 93. člena
tega zakona so poleg dopustnih oblik sredstev določenih v
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tretjem odstavku 93. člena tega zakona dopustne tudi nasled-
nje oblike sredstev pooblaščenih investicijskih družb:

– naložbe v nepremično premoženje, ki ga pridobi od
Sklada Republike Slovenije za razvoj, pri čemer takšne
naložbe ne smejo presegati 20% vseh sredstev pooblaščene
investicijske družbe;

– naložbe v netržne delnice izdane v postopku lastnin-
skega preoblikovanja;

– naložbe v druge netržne vrednostne papirje, vendar
ne več kot 10% vrednosti sredstev pooblaščene investicijske
družbe;

– naložbe v poslovne deleže pravnih oseb, ki so opravile
lastninsko preoblikovanje.”

21. člen

(1) Družbe za upravljanje so dolžne uskladiti poslovan-
je investicijskih skladov, ki jih upravljajo, s tem zakonom v
roku 3 mesecev po njegovi uveljavitvi, in v tem roku
predložiti agenciji pogodbe iz 17. člena zakona.

(2) Družbe za upravljanje so dolžne v tekočem letu, v
katerem začne veljati ta zakon, plačati nadomestilo iz prvega
odstavka 111.a člena zakona, v višini, ki je sorazmerna ob-
dobju od uveljavitve zakona do izteka tekočega leta.

22. člen

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

Št. 412-01/92-4/9
Ljubljana, dne 24. aprila 1997.

Predsednik
Državnega zbora

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

PREDSEDNIK REPUBLIKE

1488.

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena

ustave Republike Slovenije  in prvega odstavka 7. člena

zakona o odlikovanju častni znak svobode Republike Slo-

venije (Uradni list RS, št. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja častni znak svobode

Republike Slovenije

Za osebni prispevek in zasluge  pri krepitvi prijateljskih

madžarsko-slovenskih odnosov ter za mednarodno priznanje

Republike Slovenije in za vsa druga dejanja v njeno dobro

podeljujem

zlati častni znak svobode Republike Slovenije Árpádu

Gönczu, predsedniku Republike Madžarske.

Št. 996-01-15/97

Ljubljana, dne 27. aprila 1997.

Predsednik

Republike Slovenije

Milan Kučan l. r.

VLADA

1489.

Na podlagi prve in druge točke 95. člena, 96. in 81. člena
zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Urad-
ni list RS, št. 64/94) in 21. člena zakona o Vladi Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) je Vlada Republi-
ke Slovenije na 10. seji dne 24. aprila 1997 sprejela

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o imenovanju

poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije,
njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite
Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne

zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov
Civilne zaščite

I

V sklepu o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Re-
publike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Ci-
vilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov
Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih šta-
bov Civilne zaščite (Uradni list RS, št. 33/95, 64/95 in 11/97)
(v nadaljnjem besedilu: sklep) se I. točka spremeni in dopolni
v naslednjem:

– razreši se član Štaba Civilne zaščite Republike Slove-
nije Drago Kupnik,

– za člana Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije se
imenuje Marjan Starc.

II

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

Št. 800-03/97-2
Ljubljana, dne 24. aprila 1997.

Vlada Republike Slovenije

Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

1490.

Na podlagi 6. člena zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) je Vlada Republike Sloveni-
je na 10. seji dne 24. aprila 1997 sprejela

S K L E P
o dopolnitvi sklepov Vlade Republike Slovenije o

dokapitalizaciji Sklada Republike Slovenije za
razvoj d.d.

Št. 400-06/93-8/6-8 z dne 26. aprila 1995,
št. 400-07/93-4/4-8 z dne 12. februarja 1995,
št. 428-06/93-2/11-8 z dne 25. februarja 1994,
št. 400-06/93-8/3-8 z dne 24. februarja 1994 in
št. 400-06/93-8/2-8 z dne 19. novembra 1993.
Sklep Vlade Republike Slovenije št. 400-06/93-8/6-8 z

dne 26. aprila 1995, upoštevaje tudi ostale sklepe Vlade Re-
publike Slovenije, ki se nanašajo na dokapitalizacijo Sklada
Republike Slovenije za razvoj d.d., in ki so navedeni v naslo-
vu tega sklepa, se dopolni kot sledi:
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1

V sklepu se v okviru poglavja I. Sklad Republike Slove-
nije za razvoj d.d. doda točka 2a, ki glasi:

‘Sklad Republike Slovenije za razvoj d.d. istočasno z
dnem prenosa oblikuje popravke vrednosti terjatev, delnic in
deležev tako, da višina teh popravkov znaša:

– 50% knjigovodske vrednosti v primeru, ko podjetje, od
katerega so prevzete terjatve, delnice ali deleži izkazuje več
kot 25 odstotkov kumulirane nekrite izgube glede na stanje
kapitala, upoštevajoč vse sestavine kapitala;

– 75% kadar kumulirane izgube presegajo 50 odstotkov
stanja kapitala ali kadar je podjetje v postopku prisilne porav-
nave in

– 100% kadar kumulirane izgube presegajo 75 odstotkov
stanja kapitala ali kadar je nad podjetjem uveden postopek
stečaja ali likvidacije.’

2

V sklepu se doda točka 2b, ki glasi:
‘Dodatno k oblikovanim popravkom vrednosti prevzetih

terjatev, delnic in deležev navedenih v točki 2a sklepa, obliku-
je Sklad Republike Slovenije za razvoj d.d. lahko še dodatne
popravke vrednosti prevzetih terjatev, delnic in deležev in
sicer za skrite in potencialne obveznosti podjetij, ki niso izka-
zane v njihovih knjigovodskih izkazih.

Višina dodatnega popravka lahko znaša pet odstotkov
knjigovodske vrednosti prevzetih terjatev, delnic ali deležev
za vsakih deset odstotkov skritih obveznosti računano glede
na skupno aktivo podjetja, od katerega so prevzete terjatve,
delnice ali deleži.’

3

3. točka sklepa se spremeni tako, da glasi:
‘Sklad Republike Slovenije za razvoj d.d. istočasno z

dnem prenosa vzpostavi rezerve za bodočo obveznost za do-
kapitalizacijo do Republike Slovenije v višini neto knjigovod-
ske vrednosti prevzetih terjatev.’

4

4. točka se spremeni tako, da glasi:
‘Sklad Republike Slovenije za razvoj d.d. izterjuje prev-

zete terjatve in prodaja terjatve, delnice in deleže po pošteni
tržni vrednosti in v skladu s poslovno politiko Sklada Repub-
like Slovenije za razvoj d.d. Za izterjani znesek se ustrezno
popravijo rezerve in se istočasno vzpostavi obveznost Sklada
Republike Slovenije za razvoj d.d. do Republike Slovenije z
namenom dokapitalizacije Sklada Republke Slovenije za raz-
voj d.d. Ta obveznost se revalorizira mesečno z indeksom rasti
cen na drobno za pretekli mesec (R), v primeru ukinitve tega
načina revalorizacije pa skladno s tedaj veljavnimi računo-
vodskimi predpisi.’

5

5. točka se črta.

6

6 točka se dopolni tako, da se črta pika, nato pa doda
besedilo: ‘in o stanju rezerv za dokapitalizacijo’.

7

8. točka se spremeni, tako da glasi:
‘Sklad Republike Slovenije za razvoj d.d. ugotovi vred-

nost svojih obveznosti za dokapitalizacijo do Republike Slo-
venije po stanju na dan 31. decembra 1998 tako, da revalorizi-
rano vrednost izterjanih terjatev in prodanih delnic in deležev
poveča za ocenjene vrednosti terjatev, delnic in deležev iz 7.

točke tega sklepa, za enak znesek pa zmanjša rezerve za
dokapitalizacijo.’

8

V okviru poglavja II. Republike Slovenije se v sklepu 2.
točke spremeni tako, da glasi:

‘2. Republika Slovenija knjiži zmanjšanje svojih naložb
v gospodarskih družbah za knjigovodsko vrednost prenešenih
terjatev, delnic in deležev in za isto vrednost vzpostavi terja-
tve do Sklada Republike Slovenije za razvoj d.d. iz naslova
dokapitalizacije.’

9

Sklad Republike Slovenije za razvoj d.d. je dolžan uskla-
diti določbe svojega pravilnika o računovodstvu in financah v
60 dneh po sprejemu tega sklepa.

10

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 400-06/97-21
Ljubljana, dne 24. aprila 1997.

Vlada Republike Slovenije

Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

MINISTRSTVA

1491.

Na podlagi četrtega odstavka 53. člena in v zvezi z 52.

členom carinskega zakona (Uradni list RS, št. 1/95 in 28/95)

ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94,

20/95 in 29/95) izdaja minister za finance

P R A V I L N I K
o dopolnitvi pravilnika o pregledu blaga ter pogojih

in načinu jemanja vzorcev blaga

člen

V pravilniku o pregledu blaga ter pogojih in načinu

jemanja vzorcev blaga (Uradni list RS, št. 56/95 in 33/96) se

v 2. členu doda tretji odstavek, ki glasi:

»Direktor Carinske uprave Republike Slovenije izda

cenik stroškov, nastalih zaradi carinskega postopka, ki se na

zahtevo stranke opravi izven sedeža carinskega organa ozi-

roma izven uradnih ur tega organa.«

člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 418-73/95

Ljubljana, dne 23. aprila 1997.

Minister

za finance

Mitja Gaspari l. r.
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1492.

Na podlagi 9. člena zakona o organizaciji in delovnem
področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94) Ministrstvo
za notranje zadeve objavlja

Z N E S K E
povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene

v državnih organih

Za mesec maj 1997 znašajo:
1. mesečne nagrade za obvezno prakso:
– učencem 8.033 SIT;
– študentom 16.449 SIT;
2. nagrade ob delovnih jubilejih:
– za 10 let delovne dobe 40.786 SIT;
– za 20 let delovne dobe 61.180 SIT;
– za 30 let delovne dobe 81.573 SIT;
3. solidarnostne pomoči 81.573 SIT;
4. regres za prehrano med delom 12.775 SIT;
5. dnevnice za službeno potovanje v Republiki Slove-

niji, ki traja:
– 6 do 8 ur 2.223 SIT;
– 8 do 12 ur 3.194 SIT;
– nad 12 ur 6.387 SIT;
6. povračilo stroškov prenočevanja:
– na podlagi računa za prenočevanje v hotelih de lukse

kategorije do 5.582 SIT;
– brez računa 1.916 SIT;
7. kilometrina 27,93 SIT;
8. povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela, če ni

možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, za vsak
kilometer 13,96 SIT;

9. nadomestilo za ločeno življenje:
– povračilo stroškov stanovanja 22.994 SIT;
– povračilo stroškov prehrane 28.104 SIT;
10. terenski dodatek 1.341 SIT.

Št. 0051/8-142/1-97/5
Ljubljana, dne 21. aprila 1997.

Mirko Bandelj l. r.
Minister

za notranje zadeve

SODNI SVET

1493.

Sodni svet Republike Slovenije je na 87. seji dne 24. 4.
1997 sprejel

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

sodnice

Na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem so-
dišču v Novem mestu se s 24. 4. 1997 imenuje Janja Vrečič
Perhavec.

Predsednik
Sodnega sveta

Republike Slovenije
Janez Metelko l. r.

1494.

Na podlagi drugega odstavka 62. člena v zvezi s tretjim
odstavkom 61. člena in prvim odstavkom 66. člena zakona o
sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94) je Sodni svet Republike
Slovenije na 87. seji dne 24. 4. 1997 sprejel naslednji

S K L E P

Sodni svet Republike Slovenije ponavlja javni poziv
sodnikom k vložitvi kandidatur za prosta mesta:

– namestnika predstojnika Okrajnega sodišča v Lenar-
tu,

– namestnika predstojnika Okrajnega sodišča v Mari-
boru,

– namestnika predstojnika Okrajnega sodišča na Ptuju,
– namestnik predstojnika Okrajnega sodišča v Sevnici,
– namestnika predstojnika Okrajnega sodišča v Sloven-

ski Bistrici.
Rok za prijave je 15 dni, od objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.
Pisne prijave sprejema Sodni svet Republike Slovenije,

Tavčarjeva 9, Ljubljana, p.p. 639.

Predsednik
Sodnega sveta

Republike Slovenije
Janez Metelko l. r.

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

1495.

P O R O Č I L O
o izidu nadomestnih volitev člana Državnega sveta

Republiška volilna komisija je, skladno s 7. členom
zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 44/92) ter s
peto točko prvega odstavka 37. člena zakona o volitvah v
državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92 in 60/95), na podlagi
zapisnikov pristojnih okrajnih volilnih komisij in volilne
komisije VIII. volilne enote za volitve poslancev v državni
zbor

u g o t o v i l a
izid glasovanja na nadomestnih volitvah člana

državnega sveta, ki so bile 20. aprila 1997

I

1. Volitve so bile izvedene v VIII. volilni enoti za voli-
tve članov državnega sveta – predstavnikov lokalnih intere-
sov.

Območje volilne enote obsega območja občin Gornja
Radgona, Lenart, Ljutomer, Ormož, Radenci in Sveti Jurij.

2. Na volitvah 20. aprila 1997 je imelo pravico voliti
58.619 volivcev, vpisanih v splošne volilne imenike.

3. Glasovalo je 11.105 volivcev ali 18,9% od števila
volivcev, ki so imeli pravico glasovati.

4. Oddanih je bilo 11.105 glasovnic.
Neveljavnih je bilo 650 glasovnic.
Veljavnih je bilo 10.455 glasovnic.
5. Kandidata sta prejela naslednje število glasov:
Jožef Kocuvan 4.559 glasov ali 43,60%
Miroslav Steržaj 5.896 glasov ali 56,40%.
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II

Republiška volilna komisija je ugotovila, da je bil na
podlagi določb prvega odstavka 21. člena zakona o držav-
nem svetu za člana državnega sveta – predstavnika lokalnih
interesov izvoljen:

Miroslav Steržaj, roj. 28. 2. 1933, stanujoč Prešernova
19a, Ljutomer.

Št. 1-1/96-1/97
Ljubljana, dne 25. aprila 1997.

Predsednik
Republiške volilne komisije
Anton Gašper Frantar l. r.

Člani:
Slobodan Rakočevič l. r.
Janez Pogorelec l. r.
Milojka Modrijan l. r.
Igor Kaučič l. r.
Miroslava Palhartinger l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1496.

Na podlagi določil 26. in 100. člena zakona o zdrav-
stvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list
RS, št. 9/92, 13/93 in 9/96) in pravil obveznega zdravstvene-
ga zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 79/94, 73/
95 in 70/96) je Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarova-
nje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod), na seji dne 1.
4. 1997 sprejela

S K L E P
o dopolnitvi sklepa o razvrstitvi zdravil na liste

1. člen

S tem sklepom se dopolni sklep o razvrstitvi zdravil na
liste (Uradni list RS, št. 39/96) ter sklep o spremembah in
dopolnitvah sklepa o razvrstitvi zdravil na liste (Uradni list
RS, št. 70/96), ki jih je sprejela skupščina zavoda.

2. člen

Dopolni se seznam zdravil, ki so razvrščena na pozitiv-
no in vmesno listo, z naslednjimi zdravili:

EKZ NAZIV GENERIČNO IME LISTA ŠIFRA

099 ALOMIDE GTTS P.O. 0,1% 15 ML lodoksamid P 098140

099 ALOMIDE GTTS P.O. 0,1% 5 ML lodoksamid P 098299

021 AMOKSIKLAV TABL 10X1000MG amoksicilin+inhibitor P 083429

021 AMOKSIKLAV TABL 14X1000MG amoksicilin+inhibitor P 083798

021 AMOKSIKLAV TABL 20X1000MG amoksicilin+inhibitor P 083437

021 BETAKLAV FORTE SUSP 100ML (312,5MG/5ML) amoksicilin+inhibitor P 072745

021 BETAKLAV FORTE TABL 15X625MG amoksicilin+inhibitor P 072761

021 BETAKLAV SUSP 100ML (156,25MG/5ML) amoksicilin+inhibitor P 072796

021 BETAKLAV TABL 15X375MG amoksicilin+inhibitor P 072893

157 CANIFUG DERM PRŠILO 30ML 850MG/100ML klotrimazol V 092002

037 CASODEX FILM TBL 28X50MG bikalutamid P 085472

072 COAXIL TABL 30X12,5MG tianpetin V 077801

122 CONTROLOC TABL 28X40MG pantoprazol V 091413

122 CONTROLOC TABL 14X40 MG pantoprazol V 089842

084 CONVULEX KAPS 100X150MG valproinska kislina P 013978

084 CONVULEX KAPS 100X300MG valproinska kislina P 037575

084 CONVULEX KAPS 100X500MG valproinska kislina P 037591

084 CONVULEX RAZT 100ML (300MG/1ML) valproinska kislina P 037621

084 CONVULEX SIR ZA OTROKE 100ML (50MG/1ML) valproinska kislina P 037656

040 ELTROXIN 100 TABL 100X0,1MG levotiroksin natrij P 027553

040 ELTROXIN 50 TABL 100X0,05MG levotiroksin natrij P 092010

103 ENAP 2,5 TBL 20X2,5MG enalapril P 089990

029 FLAGYL TABL 10X400MG metronidazol P 054674

060 HAEMATOPAN 100 DRG 50X ferrum+multivit P 085308

060 HAEMATOPAN 50 DRG 50X ferrum+multivit P 085278

037 HONVAN TABL 50X120MG fosfestrol P 077593

099 KROMOLIN GTTS P.O. 10ML 4% kromoglikat P 083445

153 KUTERID S LOSION 100ML betametazon+ P 083488

153 KUTERID S LOSION 30ML betametazon+ P 083453

071 LACORT KAPS 30X10MG kalijev klorazepat P 083496

071 LACORT KAPS 30X5MG kalijev klorazepat P 083518
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EKZ NAZIV GENERIČNO IME LISTA ŠIFRA

104 LIPSANA KAPS 30X200MG fenofibrat P 083526

085 MADOPAR LIQ 125 TABL 30X levodopa+ P 083534

021 MEGAMOX 1000 TABL 100X1000MG amoksicilin P 083623

021 MEGAMOX 1000 TABL 10X1000MG amoksicilin P 083550

021 MEGAMOX 1000 TABL 20X1000MG amoksicilin P 083615

021 MEGAMOX 500 TABL 10X500MG amoksicilin P 083631

021 MEGAMOX 500 TABL 100X500MG amoksicilin P 083666

021 MEGAMOX 500 TABL 20X500MG amoksicilin P 083658

021 MEGAMOX 750 TABL 100X750MG amoksicilin P 083690

021 MEGAMOX 750 TABL 10X750MG amoksicilin P 083682

021 MEGAMOX 750 TABL 20X750MG amoksicilin P 083674

021 MEGAMOX SUSP 60ML (375MG/5ML) amoksicilin P 083704

102 MONO-WOLF 20 TABL 100X20MG izosorbid mononitrat P 083577

102 MONO-WOLF 20 TABL 50X20MG izosorbid mononitrat P 083569

102 MONO-WOLF 40 TABL 100X40MG izosorbid mononitrat P 083593

102 MONO-WOLF 40 TABL 50X40MG izosorbid mononitrat P 083585

086 NU-SEALS 300 TABL 100X300MG acetil salicilna kislina P 093254

086 NU-SEALS 75 TABL 14X75MG acetil salicilna kislina P 093262

162 OLFEN 100 SR DEPOCAPS KAPS 10X100MG diklofenak P 084050

162 OLFEN 100 SR DEPOCAPS KAPS 20X100MG diklofenak P 084069

054 PREGOMIN PLV 400G mleko – nadomestek P 092053

103 PREXANIL TABL 30X4MG perindopril V 083712

122 RAVIDOL ŽVEČ TABL 20X500MG hidrotalcid V 092096

325 RENICIN 300 TABL 5X300MG roksitromicin V 083720

060 RETAFOL TABL 30 (15+15) fero sulfat P 031852

114 TAFEN 200 INHAL.RAZT. 200DOZ budezonid V 084085

114 VENTODISKS PLV 15X8X200MCG salbutamol P 093289

072 ZOLOFT TBL 28X100MG sertralin P 089834

072 ZOLOFT TBL 28X50MG sertralin P 089826

3. člen

Ta sklep o dopolnitvi sklepa o razvrstitvi zdravil na

liste se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ko da

nanj soglasje minister za zdravstvo Republike Slovenije.

Ta sklep začne veljati in se uporabljati osmi dan po

objavi v Uradnem listu RS.

Št. 007-2/20-7/97

Ljubljana, dne 1. aprila 1997.

Predsednik

Skupščine Zavoda za zdravstveno

zavarovanje Slovenije

Erih Šerbec l. r.

K temu sklepu o dopolnitvi sklepa o razvrstitvi zdravil

na liste, je dal soglasje minister za zdravstvo Republike

Slovenije, dne 15. 4. 1997 pod št. 512-3/97.

1497.

Ekonomsko socialni svet je na 34. seji dne 21. 3. 1997
o izplačilu regresa za letni dopust sprejel naslednji

S K L E P

Regres za letni dopust za leto 1997 v gospodarstvu in
delu negospodarstva, za katerega ne velja zakon o razmerjih
plač oziroma posebni zakoni za določanje, se do sprejema
socialnega sporazuma za leto 1997, lahko izplačuje le v
višini, določeni v socialnem sporazumu za leto 1996 in sicer
v bruto znesku 102.000 SIT; kjer poslovni rezultati dopušča-
jo, lahko delodajalci izplačajo regres do povprečne plače na
zaposlenega v gospodarstvu v preteklih treh mesecih.

Št. 060-03/95-5
Ljubljana, dne 23. aprila 1997.

mag. Dušan Semolič l. r.
predsednik
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1498.

Na podlagi tretjega odstavka 4. člena, drugega odstav-
ka 60. člena ter 61. člena zakona o Agenciji Republike
Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij
in o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadzi-
ranje in informiranje (Uradni list RS, št. 48/94 in 58/95), v
skladu z izdanim soglasjem Banke Slovenije, št.
29.00-0221/97 z dne 24. 4. 1997 generalni direktor Agencije
Republike Slovenije za plačilni promet izdaja

N A V O D I L O
o spremembah in dopolnitvah navodila o izvajanju
 mesečnega statističnega raziskovanja o prejemkih

na račune in izdatkih z računov, ki jih vodi
Agencija Republike Slovenije za plačilni promet (PI)

1

V navodilu o izvajanju mesečnega statističnega razisko-
vanja o prejemkih na račune in izdatkih z računov, ki jih

vodi Agencija Republike Slovenije za plačilni promet – PI
(Uradni list RS, št. 70/95 in 1/96) se v 7. točki pod razlago za
šifro 81 v drugi alinei doda besedilo: “in sredstev na skrb-
niških računih”.

2

Priloga – Pregled šifer prejemkov in izdatkov po os-
novnih računih pravnih oseb se nadomesti z novo prilogo, ki
glasi:

(glej prilogo).

Št. 660-26/97
Ljubljana, dne 29. aprila 1997.

Agencija
Republike Slovenije
za plačilni promet
Darinka Pozvek

v.d. generalnega direktorja l. r.
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OBČINE

1499.

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

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

območju Slovenije za april 1997

Cene življenjskih potrebščin so se aprila 1997 v primer-
javi z marcem 1997 povišale za 1,2%, cene na drobno pa za
2%.

Št. 052-07-2/97
Ljubljana, dne 30. aprila 1997.

Tomaž Banovec l. r.
Direktor

Statističnega urada
Republike Slovenije

DOBREPOLJE

1500.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93), 3., 5. in 10. člena zakona o cenah
(Uradni list RS, št. 1/91), 1. člena uredbe o prenosu pristoj-
nosti za določanje cen na izvršne svete skupščin občin in
posebnih družbenopolitičnih skupnosti (Uradni list RS, št.
15/93), predpisov s področja otroškega varstva (samouprav-
ni sporazum o uresničevanju socialnovarstvenih pravic –
Uradni list SRS, št. 27/89), 9. in 16. člen statuta Občine
Dobrepolje (Uradni list RS, št. 26/95), je Občinski svet obči-
ne Dobrepolje na 30. seji dne 24. 4. 1997 sprejel

S K L E P
o določitvi najvišjih cen vzgojno-varstvenih storitev v

vzgojno-varstveni enoti Ciciban Kompolje v Kompoljah

1. člen

Kot najvišjo ceno vzgojno-varstvenih storitev v vzgoj-
no-varstveni enoti Ciciban Kompolje se od 1. 3. 1997 določi:

– dejavnost vzgoje in varstva otrok 2–7 let 32.930 SIT,
– dejavnost priprave otrok na vstop v OŠ 10.700 SIT.

2. člen

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 1997 dalje.

Št. 382-1/97
Dobrepolje, dne 24. aprila 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Dobrepolje

Brane Brodnik, dipl. inž. l. r.

DOL PRI LJUBLJANI

1501.

Na podlagi 21. 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, 9/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US

RS) in na podlagi 8. in 16. člena statuta občine Dol pri

Ljubljani (Uradni list RS, št. 43/95 in 27/96) je Občinski svet

občine Dol pri Ljubljani na 22. seji dne 22. 4. 1997 sprejel

O D L O K
o javnem redu in miru na območju Občine

Dol pri Ljubljani

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se predpisujejo ukrepi za vzdrževanje

javnega reda in miru, varstvo ljudi in premoženja, snage in

zunanjega videza objektov in naselij.

2. člen

Občani in obiskovalci Občine Dol pri Ljubljani ne sme-

jo s svojim ravnanjem motiti dela, razvedrila in počitka

drugih.

Za storjene prekrške zoper javni red in mir so neposred-

no odgovorne osebe, ki jih same storijo, neposredno starši,

skrbniki ali rejniki, ki jim je zaupano varstvo in vzgoja

mladoletnikov ali oseb pod skrbništvom, če so prekrški po-

sledica njihove pomanjkljive skrbi za mladoletnike.
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3. člen

Po tem odloku se kaznujejo kot prekršek zoper javni

red in mir dejanja, s katerimi se v primerih, navedenih v

odloku, na nedovoljen način motita mir, nočni počitek ali

delo občanov, povzroča nemir ali javno zgražanje, ogroža

splošno varnost ljudi in premoženja, kvari zunanji videz

kraja, ogroža zdravje, čistočo, ovira vzgojo mladine ali kako

drugače moti javni red in mir.

II. IZOBEŠANJE IN UPORABA ZASTAV

4. člen

Podjetja in samostojni podjetniki, lastniki in drugi upo-

rabniki stanovanjskih in drugih poslovnih zgradb v naseljih

na območju Občine Dol pri Ljubljani izobesijo na poslovnih

in stanovanjskih zgradbah zastavo Republike Slovenije ozi-

roma Občine Dol pri Ljubljani.

Zastave, ki se izobešajo, ne smejo biti obledele, raztrga-

ne, umazane ali zmečkane in morajo biti pravilnih dimenzij.

Pri izobešanju zastav se smiselno uporabljajo določbe

zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o

slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94) in odloka

o grbu, zastavi in prazniku Občine Dol pri Ljubljani (Uradni

list RS, št. 56/96).

5. člen

Zastave je potrebno izobesiti na večer pred praznikom,

odstraniti pa takoj oziroma najkasneje v roku 48 ur, ko mine

razlog, zaradi katerega so bile izobešene.

Slavoloke, transparente, plakate, panoje in druge pri-

ložnostne okraske in obvestila, ki se postavljajo ob posebnih

priložnostih, je potrebno odstraniti najkasneje v petih dneh,

ko preneha razlog, zaradi katerega so bili postavljeni.

III. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU

6. člen

Vodja javnega shoda oziroma javne prireditve na jav-

nem shodu, javni prireditvi (prireditvah) in poslovodja prav-

ne osebe ter samostojni podjetnik, ki opravlja gostinsko

dejavnost, je dolžan:

1. poskrbeti, da udeleženci na prireditveni prostor ne

prinašajo alkoholnih pijač, razen če ni predhodno dovoljeno,

2. poskrbeti, da se mladina do 14. leta starosti brez

spremstva staršev ali skrbnikov po 22. uri ne zadržuje na

prireditvenih prostorih in v gostinskih lokalih,

3. poskrbeti, da se odstranijo osebe, ki ogrožajo javni

red in mir, motijo, vzbujajo zgražanje, nadlegujejo ali žalijo

občane,

4. poskrbeti za parkirne prostore in red ter varnost na

njih,

5. zaključiti prireditev ob uri, ki je navedena v posebni

odločbi ali potrdilu o priglasitvi, oziroma zapreti in izprazni-

ti javni lokal po izteku obratovalnega časa,

6. po končani prireditvi prireditveni prostor očistiti in

odstraniti postavljene objekte in ostale predmete, in sicer

najpozneje v 12 urah.

7. člen

Igranje zabavnih iger se z odločbo upravnega organa za

notranje zadeve v posameznem javnem lokalu prepove, če v

enem letu pride do treh kršitev javnega reda in miru. Prepo-

ved je lastnik lokala dolžan izobesiti na vhodu v lokal takoj

po pravnomočnosti odločbe. Lastnik lokala je dolžan zago-

toviti, da osebje v lokalu skrbi za izvrševanje te odločbe.

8. člen

Za zagotovitev varstva javnega reda in miru je prepove-

dano:

1. točiti ali prodajati alkoholne pijače v lokalih, ki so

izključno namenjeni prehrani učencev, dijakov in študentov,

2. kaditi v javnih prostorih in povsod tam, kjer je to z

zakonom prepovedano,

3. ovirati ali motiti organizirane sprevode ter vznemir-

jati udeležence sprevodov,

4. popivati na javnih krajih zunaj prostorov, ki so dolo-

čeni za točenje alkoholnih pijač,

5. vznemirjati ali nadlegovati občane v zasebnem pro-

storu ali na javnem kraju z zbiranjem podatkov, izjav ali z

vsiljevanjem izdelkov,

6. puščati motorna vozila z delujočimi motorji ali ogre-

vati motorje v strnjenih stanovanjskih naseljih dalj kot pet

minut,

7. prenočevati po senikih, kozolcih, parkih, avtobusnih

in železniških postajah, v zapuščenih vozilih in v drugih, za

to neprimernih prostorih,

8. metati petarde in druga pirotehnična sredstva tako,

da se moti okolica ali ogroža varnost drugih,

9. stopiti v zaprte in rezervirane prostore, zgradbe ali na

kraj, kjer je vstop prepovedan, brez dovoljenja, če je prepo-

ved vidno označena ali če je kraj kako drugače zavarovan,

10. povzročati čezmeren hrup ali ropot v bližini šol,

ambulant ali drugih javnih ustanov,

11. s preglasnim govorjenjem, petjem, kričanjem, ropo-

tom, hrupom ali drugače motiti nočni počitek občanov med

22. uro zvečer in 6. uro zjutraj,

12. s kakršnimkoli namernim ravnanjem motiti televi-

zijske in radijske programe,

13. povzročati hrup z uporabo zvočnikov, radijskih in

televizijskih aparatov, glasbil in ostalih zvočnih aparatov, ki

jih je treba v nočnem času, to je od 22. ure zvečer do 6. ure

zjutraj, prilagoditi na sobno jakost, ter s hrupnim obratova-

njem raznih obratovalnic in podjetij v strnjenem naselju tudi

v času praznikov in nedelj,

14. parkirati ali postavljati motorna ali druga vozila,

prikolice ali druge delovne stroje, postavljati objekte ob cesti

(kamni, kontejnerji) oziroma na hišnih dohodih, garažnih

dovozih, na prostorih rezerviranih za invalide, na zelenicah

in drugih površinah, ki niso namenjene za parkiranje ali na

prehodih, ki povezujejo ulice, javne prostore in prometne

površine, kjer bi to lahko oviralo dostop intervencijskim

vozilom,

15. zalivati vrtove, prati avtomobile ali na drug podo-

ben način trošiti vodo iz vodovodnih omrežij v času, ko je

trošenje za ta namen omejen,

16. prepovedana je košnja z ročnimi motornimi, vrtni-

mi kosilnicami in žaganje drv ob nedeljah in praznikih v

strnjenih naseljih,
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17. prepovedano je imeti na prostem psa, ki s svojim
laježem brez potrebe in vzroka moti občane pri počitku med
22. uro zvečer in 6. uro zjutraj.

9. člen

Prireditve in javni sporedi, ki izjemoma in po poseb-
nem dovoljenju trajajo prek obratovalnega časa oziroma v
nočnem času, morajo biti v zaprtih prostorih, tako da se ne
moti nočnega miru in počitka drugih ljudi.

Izjeme iz prejšnjega odstavka tega člena lahko dovoli
pristojni organ za notranje zadeve upravne enote.

IV. VARSTVO LJUDI IN PREMOŽENJA

10. člen

Da se zavaruje življenje in zdravje ljudi ter javno in
zasebno premoženje je prepovedano:

1. namerno dražiti, plašiti in ščuvati živali,
2. na prireditvah in v javnih lokalih imeti orožje ali

nevarno orodje,
3. med vožnjo vstopati, izstopati ali se obešati na vozila

v javnem prometu,
4. opustiti opravila ali odstraniti objekte in naprave za

varnost ljudi in premoženja,
5. z brezobzirno vožnjo poškropiti ali kako drugače

onesnažiti ljudi,
6. uničiti, poškodovati, popisati ali odstraniti napisne

table, oznake ali kakršnekoli naprave, ki služijo javnemu
namenu,

7. rolkati, kotalkati, smučati, sankati ali se kakorkoli
igrati na javnih cestah in drugih površinah, ki temu niso
namenjene, razen rolkanje oziroma kotalkanje v organizirani
obliki in primerno zavarovano,

8. preprodajati ali vsiljevati predmete ali storitve ter
brez dovoljenja krošnjariti po stanovanjih ali na javnih kra-
jih,

9. nadlegovati občane s širjenjem ali vsiljevanjem idej
in naukov po stanovanjih ali na javnih krajih,

10. organizirati tekmovanja, vaje ali treninge v strelja-
nju z orožjem zunaj organiziranih strelišč brez soglasja pri-
stojnega organa,

11. puščati pse na javnih prostorih, v naseljih ali pro-
metnih površinah brez nadzorstva in brez zaščitne torbice-
nagobčnika,

12. prislanjati kolesa, kolesa z motorjem in motorna
kolesa k stenam hiš in drugih objektov, robnikom hodnikov
za pešce, izložbam ali na druge kraje, kjer to lahko povzroči
škodo ali ovira promet,

13. kuriti ogenj ali sežigati odpadke, tako da to povzro-
ča gost dim in prah ali na odprtem prostoru v bližini cest,
zgradb, drugih objektov in drugih krajev, če ogenj ni ustrez-
no zavarovan oziroma pustiti ogenj nepogašen,

14. odmetavati goreče cigarete ali druge ogorke in pe-
pel,

15. uničevati, trgati ali pobirati sadje, poljske in vrtne
pridelke brez dovoljenja lastnika,

16. streljati s fračo, lokom ali drugimi napravami na
kraju, kjer je lahko ogrožena varnost ljudi in premoženja,

17. vlačiti z vprego ali s traktorjem hlode po asfaltira-
nih cestah ali javnih poteh ter z delovnimi stroji ali traktorji
poškodovati, umazati ali drugače uničevati cestišče oziroma
orati njive do ceste ali v cestno telo ter obračanje s traktorji

na cestišču,

18. z metanjem kamenja ali drugih predmetov poškodo-

vati ali ogrožati ljudi in premoženje.

11. člen

Prepovedano je med obratovalnim časom zaklepati ali

kako drugače onemogočiti odpiranje vrat ter ovirati norma-

len vstop ali izstop v trgovinske, gostinske in ostale lokale.

V. VARSTVO ZDRAVJA, ČISTOČE IN ZUNANJEGA

VIDEZA

12. člen

Zaradi varstva zdravja in čistoče je prepovedano:

1. voditi živali v vozila javnega prometa, javne lokale,

tržne prostore, otroška igrišča, na pokopališča, v parke in po

zelenicah, razen službenih psov ali psov vodičev slepih,

2. poškodovati, prevračati ali odstraniti na javnih me-

stih postavljene smetnjake ali klopi,

3. kopati živali v rekah, kjer se kopajo ljudje,

4. iztepati, izlivati ali metati z balkonov in oken karko-

li, kar povzroča nesnago ali ogroža zdravje občanov,

5. na športnih igriščih, avtobusnih in železniških posta-

jah ali drugih javnih prostorih zanemariti red in čistočo, tako

da se s tem kvari videz, moti okolico ali ogroža zdravje ljudi,

6. prevažati mrhovino, kosti, kože, fekalije ali podobne

odpadke v odprtih vozilih in s tem povzročati smrad ali

zgražanje občanov in odlagati mrhovino na območju občine,

7. polivati makadamsko cestišče z odpadnim oljem ali

drugim okolju in zdravju škodljivimi snovmi,

8. v sušnem obdobju gnojiti z gnojnico ali gnojevko po

zemljiščih, ki ogrožajo podtalnico in v bližini naselij.

13. člen

Na parkirnem prostoru, zeleni površini ali na drugi

javni površini je prepovedano pustiti motorno vozilo, s kate-

rega so odstranjene registrske tablice ali je brez veljavne

registracije ali poškodovano in zanj nihče ne skrbi.

Če motornega vozila iz prejšnjega odstavka lastnik na

poziv pristojnega organa ne odstrani, pristojni inšpekcijski

organ odredi, da se vozilo odstrani na stroške lastnika.

Če lastnika ni mogoče ugotoviti, pristojni upravni or-

gan za komunalne zadeve odredi, da se motorno vozilo iz

prvega odstavka tega člena odstrani na stroške Občine Dol

pri Ljubljani.

Za komunalne zadeve pristojen občinski upravni organ

določi organizacijo, ki bo zadolžena za odstranjevanje mo-

tornih vozil iz prvega odstavka tega člena.

Izvajalci servisnih dejavnosti morajo zagotoviti za svo-

je uporabnike ustrezno število parkirnih prostorov na lastne

stroške.

14. člen

Lastniki stanovanjskih hiš, hišni sveti, upravljalci jav-

nih površin in upravljalci cest ter upravljalci stanovanjskih

in poslovnih zgradb ob cestah so dolžni zagotoviti:

1. da bo očiščen sneg, ki je zapadel ali padel z objektov

na ceste, s strehe na dohode k stanovanjskim in poslovnim

zgradbam, prehode za pešce, kanalizacijske jaške in hidrante

čimprej, najpozneje pa do 8. ure zjutraj, podnevi pa sproti

odstranjevati novozapadli sneg,
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2. da bodo ob poledici posipani vhodi k poslovnim in

stanovanjskim zgradbam s soljo, peskom ali žaganjem,
3. da bodo odstranjene zastarele napisne table in napisi

na stavbah, poslovnih prostorih ali na drugih javnih mestih,
4. da so vsi javni napisi na stavbah, poslovnih prostorih

ali na drugih javnih mestih razen nazivov podjetij ali organi-

zacij, napisani v slovenskem jeziku,
5. da se poseka drevje, veje, grmovje in živo mejo, ki

ovirajo promet vozil in pešce na javnih krajih.

15. člen

Zaradi varstva ljudi in premoženja mora lastnik ali
upravljalec:

1. odstraniti objekte, ki ne služijo več svojemu namenu
in kvarijo videz kraja,

2. obnoviti ali odstraniti objekte, ki kvarijo videz ali
ogrožajo varnost ljudi ali premoženja in so še vedno v upora-
bi,

3. odstraniti ali znižati predmete in rastje ob cestah, ki
zmanjšujejo preglednost,

4. odstraniti drevesa, pri katerih obstaja nevarnost, da
padejo in s tem ogrožajo varnost mimoidočih ali njihovo
premoženje,

5. odstraniti suhe veje pri drevesih, kjer obstaja nevar-
nost suhih padajočih vej na cesto ali na druge javne površi-

ne.

16. člen

Prepovedano je postavljati šotore, bivalne avtobuse in
avtomobilske prikolice za bivanje ali kako drugače taboriti

na zemljiščih, ki niso za to določena.
Pristojni občinski organ lahko za določen čas dovoli

bivanje oziroma taborjenje na zemljiščih, ki niso za to dolo-
čena po predhodnem soglasju lastnika oziroma upravljalca

zemljišča.
Šotor, bivalni avtobus ali avtomobilsko prikolico za

bivanje mora lastnik odstraniti v roku, ki mu ga določi pri-

stojni organ. Če tega ne stori lastnik sam, pristojni organ z
odločbo določi podjetje, ki to stori na stroške lastnika.

17. člen

Zaradi zaščite živali in ptic je prepovedano:
1. rediti živali v neprimernih in slabo vzdrževanih pro-

storih,

2. mučiti živali s pretepanjem, stradanjem ali z nepri-
mernim načinom ubijanja,

3. transportirati živali z neustreznimi prevoznimi sreds-
tvi,

4. dražiti, plašiti ali ščuvati pse ali druge živali,

5. s kakršnimkoli orožjem ali napravo streljati ali loviti
ptice pevke.

VI. PLAKATIRANJE IN POSTAVLJANJE

TRANSPARENTOV

18. člen

Nameščanje plakatov, oglasov in podobnih objav je
dovoljeno na mesta in na objekte, ki so za to posebej urejeni

(v nadaljevanju: plakatna mesta). Plakatna mesta določijo
krajevne skupnosti v občini za vsako naselje posebej.

Organizacije, društva, krajevna skupnost, fizične ali

pravne osebe imajo lahko svoja plakatna mesta na javnih

mestih, ki morajo biti urejena in postavljena s soglasjem

upravnega organa občine.

Zahtevi za izdajo dovoljenja se mora predložiti:

– idejno rešitev plakatnega mesta z mnenjem pooblaš-

čene urbanistične službe in

– dokazilo o pravici razpolaganja z zemljiščem oziroma

s stavbo.

Lastniki plakatnih mest so odgovorni za njihovo redno

vzdrževanje.

V času pred volitvami se za plakatiranje in postavljanje

transparentov lahko določijo dodatna mesta. Za urejenost teh

mest so odgovorne politične stranke, ki nameščajo plakate.

Politične stranke so dolžne plakate in panoje, postavljene

posebej za namen plakatiranja odstraniti v roku enega tedna

po končanih volitvah.

Na zunanjo stran izložbenih oken in na druge zunanje

površine nameščanje plakatov ni dovoljeno, izjemoma se

lahko opozorila ali obvestila, ki opozarjajo ali obveščajo o

izrednih dogodkih, pomembnih za varnost življenja, zdravja

ali premoženja.

Lastniki plakatnih mest so dolžni vse raztrgane in one-

snažene plakate takoj odstraniti.

Lastniki oziroma najemniki lokalov v lokalu lahko na-

meščajo plakate, ki se nanašajo na njihovo dejavnost.

Plakate, ki oglašajo prireditev, je treba odstraniti najka-

sneje v roku petnajst dni po končani prireditvi, lahko pa se

po končani prireditvi prekrijejo z novimi.

Plakate je prepovedano prelepiti, odstraniti ali trgati

pred potekom njihove aktualnosti.

Plakati, ki so nameščeni na mestu, ki za to niso predvi-

dena, se odstranijo na stroške prireditelja.

VII. KAZENSKE DOLOČBE

19. člen

Z denarno kaznijo najmanj 5.000 SIT do največ 50.000

SIT se kaznuje za prekršek:

1. vodja prireditve, če ne poskrbi, da udeleženci na

prireditveni prostor ne prinašajo alkoholnih pijač (1. točka 6.

člena),

2. vodja prireditve, poslovodja ali druga odgovorna

oseba podjetja ali samostojni podjetnik, ki opravlja gostin-

sko dejavnost, če ne poskrbi, da se mladina do 15. leta

starosti brez spremstva staršev ali skrbnikov po 22. uri ne

zadržuje na prireditvenih prostorih in gostinskih lokalih (2.

točka 6. člena),

3. vodja javnega shoda ali prireditve, poslovodja in

druga odgovorna oseba podjetja ter samostojni podjetnik, ki

opravlja gostinsko dejavnost, če ne poskrbi, da se odstranijo

s prireditvenega prostora ali iz gostinskega lokala osebe, ki

ogrožajo javni red in mir, vzbujajo zgražanje, motijo, nadle-

gujejo ali žalijo občane (3. točka 6. člena),

4. poslovodja ali druga odgovorna oseba podjetja ali

samostojni podjetnik, ki opravlja gostinsko dejavnost, če ne

zapre ali izprazni javnega lokala po izteku obratovalnega

časa (5. točka 6. člena),

5. vodja prireditve, če ne zaključi prireditve ob uri, ki je

navedena v posebni odločbi ali potrdilu o priglasitvi (5.

točka 6. člena) oziroma če ravna v nasprotju z 9. členom tega

odloka,
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6. kdor toči ali prodaja alkoholne pijače v lokalih, ki so
izključno namenjeni prehrani učencev, dijakov in delavcev

(1. točka 8. člena),
7. kdor nadleguje in vznemirja občane z zbiranjem

podatkov ali izjav, ki niso v javnem interesu (5. točka 8.

člena),
8. kdor prenočuje po tržnicah, senikih, kozolcih, par-

kih, avtobusnih in železniških postajah, zapuščenih vozilih
in drugih za to neprimernih prostorih (7. točka 8. člena),

9. kdor ravna v nasprotju z 12. in 13. točko 8. člena,

10. kdor ne ravna v skladu z 14. točko 8. člena,
11. kdor ima orožje ali nevarno orodje na prireditvi ali

v javnem lokalu (2. točka 10. člena),
12. kdor opusti opravilo ali odstrani objekt ali napravo

za varnost ljudi in premoženja (4. točka 10. člena),

13. kdor uniči, poškoduje, popiše ali odstrani napisno
tablo, oznako ali napravo za varnost ljudi in premoženja (6.

točka 10. člena),
14. kdor preprodaja ali vsiljuje predmete ali storitve ali

brez dovoljenja krošnjari po stanovanjih ali na javnih krajih

(8. točka 10. člena),
15. kdor nadleguje občane s širjenjem ali vsiljevanjem

idej in naukov po stanovanjih ali na javnih krajih (9. točka
10. člena),

16. kdor pusti motorno vozilo iz prvega odstavka 13.

člena na parkirnem prostoru, zeleni površini ali na drugi
javni površini,

17. kdor ravna v nasprotju s 4. točko 14. člena,
18. kdor ravna v nasprotju z 18. točko 8. člena.

Pravna oseba oziroma samostojni podjetnik, ki stori

prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti iz
8., 10., 12., 13. in 15. točke tega člena se kaznuje z denarno

kaznijo najmanj 15.000 SIT, odgovorne osebe pa z denarno
kaznijo najmanj 5.000 SIT.

20. člen

Z denarno kaznijo najmanj 5.000 SIT do največ 50.000
SIT se kaznuje za prekršek:

1. vodja prireditve, če ne poskrbi za parkirne prostore

ter red in varnost na njih (4. točka 6. člena),
2. vodja prireditve, če po končani prireditvi ne skrbi, da

se očisti prireditveni prostor in odstrani postavljene objekte
in ostale predmete (6. točka 6. člena),

3. kdor ovira ali moti organizirane sprevode ali vzne-

mirja udeležence sprevodov (3. točka 8. člena),
4. kdor popiva na javnih krajih zunaj prostorov, ki so

določeni za točenje alkoholnih pijač (4. točka 8. člena),
5. kdor vstopi brez dovoljenja v prostore, zgradbe ali na

kraj, kjer je vstop prepovedan, če je prepoved vidno označe-

na ali če je kraj kako drugače zavarovan (9. točka 8. člena),
6. kdor s preglasnim prepevanjem, kričanjem ali kako

drugače moti nočni počitek občanov med 22. uro zvečer in 6.
uro zjutraj (11. točka 8. člena),

7. kdor povzroča čezmeren hrup ali ropot v bližini šol,

ambulant in drugih javnih ustanov (10. točka 8. člena),
8. kdor ravna v nasprotju z 4. in 5. členom,

9. kdor ravna v nasprotju z določbami 15., 16., 17. in
18. člena,

10. kdor z brezobzirno vožnjo poškropi ali kako druga-

če onesnaži ljudi (5. točka 10. člena),
11. kdor med vožnjo vstopa, izstopa ali se obeša na

vozila v javnem prometu (3. točka 10. člena),

12. kdor z metanjem kamenja ali drugih predmetov

poškoduje ali ogroža ljudi in premoženje (18. točka 10.

člena),

13. kdor odmetava goreče cigaretne in druge ogorke ali

pepel na kraju, kjer je nevarnost požara (14. točka 10. člena),

14. kdor uničuje, trga ali pobira sadje, poljske pridelke

ali vrtne pridelke brez lastnikovega dovoljenja (15. točka,

10. člena),

15. kdor organizira tekmovanje ali trening v streljanju z

orožjem zunaj organiziranih strelišč brez soglasja pristojne-

ga organa (10. točka 10. člena),

16. kdor pusti živali na javnem prostoru, naselju ali

prometni površini brez nadzorstva in brez zaščitne torbice –

nagobčnika (11. točka 10. člena),

17. kdor strelja s fračo, lokom ali drugo napravo, kjer je

lahko ogrožena varnost ljudi in premoženja (16. točka 10.

člena),

18. kdor poškoduje, prevrne ali odstrani na javnem

mestu postavljen smetnjak ali klop (2. točka 12. člena),

19. kdor ravna v nasprotju z 3. točko 12. člena,

20. kdor ravna v nasprotju z 4. točko 12. člena,

21. kdor ravna v nasprotju z 3. točko 14. člena,

22. kdor ravna v nasprotju s 16. točko 8. člena,

23. kdor ne prepreči laježa svojega psa, ki brez potrebe

in vzroka moti občane pri počitku med 22. uro zvečer in 6.

uro zjutraj.

Pravna oseba samostojni podjetnik ali druga oseba, ki

stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavno-

sti iz 4., 6., 8., 9., 10., 11, 17., 22. in 23. točke tega člena, se

kaznuje z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT, odgovorna

oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo najmanj 5.000 SIT.

21. člen

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT do največ

100.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba oziroma

samostojni podjetnik, ki stori prekršek v zvezi s samostoj-

nim opravljanjem dejavnosti, če:

1. dovoli kartanje ali igranje drugih iger v javnem loka-

lu ali na drugem javnem mestu, kjer je to z odločbo pristoj-

nega organa prepovedano (7. člen),

2. med obratovalnim časom zaklepa ali kako drugače

onemogoča normalno odpiranje vhodnih vrat v trgovskem,

gostinskem ali drugem javnem lokalu (11. člen),

3. na tržnici, športnih igriščih, avtobusni postaji ali

železniški postaji ali na drugem javnem prostoru zanemari

red in čistočo, tako da se kvari videz, moti okolica in ogroža

zdravje ljudi (5. točka 12. člena).

Poleg pravne osebe se za prekršek kaznuje tudi njena

odgovorna oseba z denarno kaznijo najmanj 5.000 SIT.

22. člen

Z denarno kaznijo najmanj 5.000 SIT do največ 50.000

SIT se kaznuje za prekršek:

1. kdor pusti motorno vozilo z delujočim motorjem v

strnjenem stanovanjskem naselju dalj kot 5 minut (6. točka

8. člena),

2. kdor vrže petardo ali podobno pirotehnično sredstvo,

tako da moti okolico ali ogroža varnost drugih (8. točka 8.

člena),

3. kdor namerno draži, plaši in ščuva živali (1. točka

10. člena),
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4. kdor se sanka, smuča, kotalka ali igra na cesti (7.

točka 10. člena),

5. kdor prisloni kolo, kolo z motorjem ali motorno kolo

k steni hiše ali drugega objekta ali na kraj kjer lahko povzro-

či škodo ali ovira promet (12. točka 10. člena),

6. kdor privede žival v vozila javnega prometa, javne

lokale, tržne prostore, otroška igrišča, na pokopališče, v

parke in zelenice, trgovske in gostinske lokale (1. točka 12.

člena),

7. kdor pelje mrhovino, kosti, fekalije in podobne od-

padke v vozilih, ki niso zaprta (6. točka 12. člena),

8. kdor vlači z vprego ali s traktorjem hlode po asfaltnih

cestah ali z delovnimi stroji ali traktorji poškoduje, umaže ali

drugače uničuje cestišče oziroma orje njive do ceste ali v

cestno telo ter obrača s traktorji na cestišču (17. točka 10.

člena),

9. kdor spušča odpadna olja in druge naftne derivate v

naravno okolje (17. točka 12. člena),

10. kdor v sušnem obdobje gnoji z gnojnico ali gnojev-

ko (8. točka 12. člena),

11. kdor ravna v nasprotju s 5. točko 14. člena.

Pravna oseba oziroma samostojni podjetnik, ki stori

prekršek iz 2., 6., 8. in 9. točke tega člena odloka v zvezi s

samostojnim opravljanjem dejavnosti, se kaznuje z denarno

kaznijo najmanj 50.000 SIT, odgovorna oseba pravne osebe

pa z denarno kaznijo najmanj 5.000 SIT.

23. člen

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT do največ

100.000 SIT se kaznuje za prekršek:

1. kdor ne očisti snega, ki je ponoči zapadel ali padel s

strehe na dohode k stanovanjskim in poslovnim zgradbam,

prehod za pešce, na pločnike, kanalizacijske jaške in hidran-

te, do 8. ure zjutraj in podnevi sproti ne odstranjuje novoza-

padlega snega in snega, ki je padel s strehe (1. točka 14.

člena),

2. kdor površin ob stanovanjskih in poslovnih zgradbah

ob poledici ne posuje s soljo, peskom ali žaganjem (2. točka

14. člena),

3. kdor kuri ogenj ali sežiga odpadke, tako da to pov-

zroča gost dim in prah, ali na odprtem prostoru v bližini

zgradb, drugih objektov in drugih krajev, če ogenj ni ustrez-

no zavarovan oziroma pusti ogenj nepogašen (13. točka 10.

člena).

Pravna oseba oziroma samostojni podjetnik, ki stori

prekršek iz tega člena odloka v zvezi s samostojnim oprav-

ljanjem dejavnosti, se kaznuje z denarno kaznijo najmanj

10.000 SIT, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno

kaznijo najmanj 1.000 SIT.

VII. KONČNE DOLOČBE

24. člen

Za prekršek po 19. členu odloka izterja denarno kazen

takoj na kraju samem delavec policije ali pooblaščen inšpek-

tor oziroma komunalni nadzornik.

25. člen

Uvedbo postopka o prekršku po tem odloku predlaga

pristojni upravni organ, pristojna inšpekcija, komunalni nad-

zornik, policijska postaja ali oškodovanec.

1502.

Na podlagi 8. in 16. člena statuta Občine Dol pri Ljub-

ljani (Uradni list RS, št. 43/95 in 27/96) in odloka o ravnanju

z odpadki mesta Ljubljana (Uradni list RS, št. 42/85, 39/87

in 23/88) je Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na 22.

seji dne 22. 4. 1997 sprejel

S K L E P
o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine

Dol pri Ljubljani

1. Uvede se obvezen odvoz komunalnih odpadkov za

nova naselja:

– Osredke,

– Laze,

– Klopce,

– Križevska vas,

– Zagorica,

– Vrh in

– Vinje.

2. Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo določiti

odjemno mesto za postavitev tipiziranih zabojnikov na kole-

sih.

3. Ta sklep Občinskega sveta občine Dol pri Ljubljani

in odlok mesta Ljubljane o ravnanju in odvozu komunalnih

odpadkov velja do novega občinskega odloka o ravnanju s

komunalnimi odpadki.

4. Ta sklep velja za vse občane, ne glede na oddaljenost

odjemnega mesta.

5. Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS.

Št. 21/97

Dol pri Ljubljani, dne 22. aprila 1997.

Predsednik

Občinskega sveta

občine Dol pri Ljubljani

Anton Silvester Zupan l. r.

26. člen

Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok

o prekrških zoper javni red in mir (Uradni list SRS, št. 14/75,

42/85, 7/87) odlok o plakatiranju (Uradni list SRS, št. 44/87,

23/88, 10/90) in odlok o ravnanju z opuščenimi vozili (Urad-

ni list RS, št. 65/94), na območju Ljubljanskih občin.

27. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS, uporablja pa se od 1. 10. 1997.

Št. 23/97

Dol pri Ljubljani, dne 22. aprila 1997.

Predsednik

Občinskega sveta

občine Dol pri Ljubljani

Anton Silvester Zupan l. r.
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DORNAVA

1503.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) in 19. člena statuta Občine Dornava
(Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 15/95) je Občinski
svet občine Dornava na seji dne 26. 3. 1997 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Dornava

za leto 1996

1. člen

Občinski svet sprejme zaključni račun proračuna Obči-
ne Dornava za leto 1996, katerega sestavni del je zaključni
račun sredstev rezerv.

2. člen

1. Doseženi prihodki in odhodki po zaključnem računu
za leto 1996 znašajo:

Prihodki 185,364.906 SIT
Odhodki 167,063.397 SIT
Presežek 18,301.509 SIT
2. Zaključni račun sredstev rezerv izkazuje:
– prihodke v višini 1,201.782 SIT
– presežek prihodkov nad odhodki 1,201.782 SIT

3. člen

Presežek prihodkov nad odhodki v bilanci prihodkov in
odhodkov v višini 18.301.509 SIT se prenese v proračun
Občine Dornava za leto 1997.

4. člen

Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu
sredstev rezerv v višini 1,201.782 SIT se prenese v rezerve
proračuna za leto 1997.

5. člen

Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Občine Dor-
nava za leto 1996 je sestavni del tega odloka.

6. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu RS.

Št. 401-1-214/97-1
Dornava, dne 26. marca 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Dornava

Jožef Hojnik l. r.

1504.

Na podlagi 3. in 45. člena zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94) ter l9. člena statuta Občine
Dornava (Uradni vestnik občine Ormož in Ptuj, št. 15/95)
je Občinski svet občine Dornava na seji dne 26. 3. 1997
sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Dornava za leto 1997

1. člen

S proračunom Občine Dornava za leto 1997 (v nadalj-
njem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva
za financiranje javne porabe v Občini Dornava.

2. člen

Skupni prihodki in odhodki občinskega proračuna za
leto 1997 znašajo:

Bilanca prihodkov in odhodkov
– prihodki 195,533.689 SIT
– odhodki 195,533.689 SIT
Prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov

so določeni v posebnem delu proračuna.

3. člen

Od prihodkov občinskega proračuna za leto 1997 se
izloči 0,5% v rezerve Občine Dornava.

4. člen

Odredbodajalec za sredstva občinskega proračuna je
župan, oziroma od njega pooblaščena oseba. Za izvrševanje
proračuna je odgovoren župan.

5. člen

Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom
enakomerno med vse uporabnike kot mesečne akontacije,
vendar v odvisnosti od zapadlosti obveznosti ter ob upošte-
vanju likvidnosti občinskega proračuna.

6. člen

Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni
uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki
so opredeljeni v posebnem delu proračuna.

7. člen

Sredstva za plače delavcev v občinski upravi in javnih
zavodih se bodo uporabnikom zagotavljala mesečno glede
na število in strukturo delavcev.

8. člen

Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo iz-
vrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z
občinskim proračunom.

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

9. člen

Župan lahko začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v
posebnem delu občinskega proračuna razporejeni za posa-
mezne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če
prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v
predvideni višini.

O ukrepih iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti
mestni svet in predlagati ukrepe oziroma ustrezno spremem-
bo občinskega proračuna.

10. člen

Župan je pooblaščen, da odloča o:
– uporabi tekoče proračunske rezerve za financiranje

posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju
proračuna ni bilo mogoče predvideti, ali zanje ni bilo mogo-
če predvideti zadostnih sredstev,
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– prenosih sredstev med različnimi postavkami istega
namena na podlagi objektivnih razlogov, ki so usklajeni z
uporabniki,

– uporabi sredstev rezerv za premoščanje likvidnostnih
problemov proračuna,

– uporabi sredstev rezerv za namene iz 12. člena zako-
na o financiranju občin,

– kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne po-
rabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, ki mora
biti odplačano do konca proračunskega leta,

– začasni vezavi tekočih likvidnostnih proračunskih
sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti; o tem
lahko pooblasti tudi druge osebe, ki so odgovorne za finanč-
no poslovanje.

11. člen

Za realizacijo obveznosti občinskega proračuna iz na-
slova investicij na področju gospodarske infrastrukture se
lahko občina zadolži do višine 10% sredstev zagotovljene
javne porabe v letu pred letom zadolževanja.

Pogodbe o najetju posojila v skladu s prejšnjim odstav-
kom sklene župan Občine Dornava.

12. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu RS.

Št. 401-1-214/97-2
Dornava, dne 26. marca 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Dornava

Jožef Hojnik l. r.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI

v SIT

Zap. št. Vrsta prihodkov PLAN 1997

I. PRIHODKI ZA ZAGOTOVLJENO

PORABO 118,956.180

A) Prihodki, ki se razporejajo med rep. in občino

1. Dohodnina (30%) 42,110.920

B) Prihodki, ki pripadajo občini 299.600

C) Finančna izravnava 76,545.660

II. PRIHODKI ZA DRUGE NALOGE 58,276.000

D) Davki in druge dajatve 8,060.000

7. Okškodnina zaradi sprmembe

namembnosti kmet. zemlj. 180.000

8. Odškodnina in nadomestila za

degradacijo in ones. okolja 20.000

9. Prihodki določeni z drugimi akti 7,860.000

9.1.

9.2.

E) Prihodki od premoženja 2,200.000

10. Najemnine za stanovanja 1,000.000

11. Najemnine za poslovne prostore 1,200.000

F) Prihodki iz naslova sofinanciranj 48,016.000

12.

13.1.

13.2.

III. PRENOS PRIHODKOV IZ PRETEKLEGA

LETA 18,301.509

VSI PRIHODKI SKUPAJ 195,533.689

ODHODKI

Namen PLAN 1997

A) TEKOČI ODHODKI 105,370.260

1. Plače, prispevki in drugi osebni prejemki 12,265.983

1.1. Plače, prispevki in drugi osebni

prejemki v organih in upravi 11,288.599

1.2. Plače, prispevki in drugi osebni prejemki

v izvajalskih organizacijah 977.384

2. Materialni in drugi stroški 17,454.077

2.1. V organih in upravi lokalne skupnosti 11,320.400

2.2. V izvajalskih organizacijah 6,133.677

3. Socialni transferi 5,550.816

4. Dotacije javnim zavodom in društvom 19,939.742

5. Plačila storitev na področju družbenih

dejavnosti 6,397.620

6. Plačila storitev in intervencije

v gospodarskih javnih službah 25,328.180

7. Subvencije in transferi v gospodarstvu 5,040.410

8. Drugi odhodki 12,493.432

9. Rezerve 900.000

B) INVESTICIJSKI ODHODKI 90,163.429

10. Investicije in investicijski odhodki 90,163.429

10.1. Organi in uprava lokalne skupnosti 800.000

10.2. Izobraževanje 14,381.600

10.3. Otroško varstvo 1,003.932

10.4. Zdravstvo 74.300

10.5. Stanovanjska dejavnost 1,000.000

10.6. Komunalna dejavnost 22,926.628

10.7. Cestna dejavnost 49,976.969

ODHODKI SKUPAJ 195,533.689

GORNJI PETROVCI

1505.

Na podlagi 31. in 43. člena zakona o urejanju prostora
(Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), 2. člena zakona o
planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni
list RS, št. 48/90), ter na podlagi 15. člena statuta Občine
Gornji Petrovci je Svet občine Gornji Petrovci na 9. redni
seji dne 28. 4. l997 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin

dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje
od leta l986 do leta 2000, dopolnjenega v letu l990 in
družbenega plana Občine Murska Sobota za obdobje

l986–l990, dopolnjenega v letu l987

1. člen

(uvodne določbe)

Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za ob-
dobje od leta l986 do leta 2000 (Uradne objave, št. 24/86),
dopolnjenega v letu l990 (Uradne objave, št. 10/90) – v
nadaljnjem besedilu dolgoročni plan in prostorskih sestavin
srednjeročnega družbenega plana Občine Murska Sobota za
obdobje od leta l986–l990 (Uradne objave, št. 24/86), dopol-
njenega v letu l987 (Uradne objave, št. 7/87) – v nadaljnjem
besedilu: srednjeročni plan, na območju Občine Gornji Pe-
trovci.
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Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembo
namenske rabe in na predvideno gradnjo železniške proge
Murska Sobota–Hodoš–državna meja na območju Občine
Gornji Petrovci.

2. člen

Spremembe in dopolnitve se nanašajo na območje nove
Občine Gornji Petrovci, ki zavzema naslednje katastrske
občine: Martinje, Boreča, Neradnovci, Ženavlje, Šulinci, Lu-
cova, Adrijanci, Stanjevci, Gornji Petrovci, Peskovci, Kri-
ževci, Panovci, Košarovci in Kukeč.

3. člen

(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)

V dolgoročnem planu se spremeni in dopolni poglavje
4.8. Promet in zveze in sicer se tretji odstavek nadomesti z
besedilom:

Izvedena bo modernizacija že obstoječe železniške pro-
ge Ormož–Puconci. Pristopilo se bo k izgradnji glavne že-
lezniške proge 1. reda Murska Sobota–Hodoš–državna meja.

4. člen

Predvideni so izjemni posegi na 1. območja kmetijskih
zemljišč. Tabela posegov je podana v obrazložitvi odloka.

5. člen

Spremeni se kartografski del dolgoročnega plana Občine
Murska Sobota in sicer na območju nove Občine Gornji
Petrovci in sicer:

1. Zasnova primarne rabe v merilu 1:25000
ki združuje tematiko sedanjih kart kmetijstvo – gozdarstvo,
Rudnine in Vodno gospodarstvo.

2. Promet v merilu 1:25000

Ostale karte v merilu 1:25000 in 1:50000 se vsebinsko
ne spreminjajo.

3. Karte v merilu 1:5000, ki so istočasno sestavni del
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana z
oznakami Trdkova 49 in 50, Budinci 41, Mačkovci 9, 10 in
20 ter Šalovci 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32,
33 in 42 (21 kart).

6. člen

(spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana)
V srednjeročnem družbenem planu Občine Murska So-

bota za obdobje od leta l986 do leta l990 (Uradne objave, št.
24/86) se spremeni in dopolni pod poglavje 8.1.2. Železnica,
in sicer se zadnji stavek nadomesti z novim: Za izgradnjo
glavne železniške proge 1. reda Puconci–Hodoš–državna
meja se bo v občini rezerviralo ustrezno zemljišče.

7. člen

Doda se novo podpoglavje 11.4. Programska zasnova
za železniško progo Murska Sobota–Hodoš–državna meja,
za odsek Stanjevci–Peskovci.

Območje
Železniška proga (telo proge z nasipi, useki, dovoznimi

potmi, odvodnimi jarki) ter spremljajoče ureditve v končni
fazi (objekti ob progi, deviacije cest, regulacije, prestavitve,
rušitve) zavzema parcele in dele parcel po katastrskih obči-
nah:

k.o. Stanjevci: 4676, 4677, 4678, 2521, 2528, 2533,
2529, 2844, 2534/2, 2531/1, 2530/1, 2843/1, 4702, 2842/1,
2841, 2851, 2850, 2849, 2848, 2847, 2846, 2845, 2889,
2888, 2890, 2891, 2892, 2893, 2896, 2895, 2894, 2920,

2897, 2898, 2921, 2901, 4675/1, 4679/1, 4683, 2926, 2923,
2922, 2899, 2900, 2916, 2903, 2917, 2918, 2919, 2924,
2925, 2927, 2915, 2960, 2961, 2930, 2962, 2951, 2950,
2952, 2953, 2954, 2955, 2968, 2963, 2931, 2929, 2939,
2938, 2946, 2947, 2949, 2932, 2933, 2965, 2964, 2967,
2969, 2972, 2973, 2974, 2975, 2977, 2978, 2979, 2980,
2982, 4701, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015,
3016, 3007, 3008, 3006, 3005, 3004, 3017, 3003, 3002,
3001, 3000, 2807, 4671, 2999, 2998/2, 3024, 3025, 3026,
3027, 3028, 3029, 3041, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034,
3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3072, 3075, 3076,
3078, 3079, 3080, 3083, 3089, 3091, 3092, 3097, 3098,
3403, 3404, 3096, 2809, 2808, 2806, 2805, 2804, 2803,
3095, 2802, 2801, 2800, 2799, 2798, 2796, 2795, 2794,
2793, 2792/2, 2792/1, 2791, 2792/4, 4704, 2790, 3105, 3106,
3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115,
3116, 3117, 3118, 3119, 3134, 3126, 3127, 3128, 3130,
3131, 3132, 3133, 3135, 3136, 3139, 3142, 3143, 3145,
3147, 3148, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157,
3158, 4679/2, 2789, 2788, 2787, 2777/1, 2776/1, 2775/1,
2774, 2768/1, 2767, 2766/1, 2765/1, 2764/1, 3099.

k.o. Križevci: 619, 620, 622, 631, 628, 627, 636, 637,
638, 639, 640/1, 640/2, 641/1, 641/2, 645, 1189, 1190, 1185,
1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201,
1202, 1203, 1184, 1183, 1180, 1205, 1206, 1207, 1208,
1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217,
1218, 1219/1, 1219/2, 1220, 1229, 1230, 1228, 1226, 1225,
1224, 1223/2, 1300, 1357, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366,
1369, 1368, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376,
1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384/1, 1385,
1222, 1223/1, 1358.

k.o. Gornji Petrovci: 2992, 2822, 2823, 2824, 2825,
2826, 2827/1, 2827/2, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833,
2834, 2835, 2841, 2662, 2660, 2968, 2870, 2624, 2242,
2838, 2843, 2842, 2869, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875,
2623, 2624, 2622, 2620, 2619, 2226, 2228, 2229, 2231,
2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2249, 2250,
2251, 2252, 2276, 2275, 2279, 2282, 2281, 2280, 2286,
2287, 2292, 2293, 2297, 2298, 2301, 2302, 2306, 2309,
2315, 2316, 2318, 2335, 2111, 2110, 2108, 2109, 2319,
2105, 2104, 2102, 2103, 2080, 2083, 2101, 2084, 2085,
2088, 2087, 2096, 2095, 2091, 2009, 2027, 2028, 2029,
2036, 2037, 2035, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2018,
2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2010, 2011, 2012, 2004,
2003, 1975, 2000, 1965, 1964, 1960, 1962, 1963, 1967,
1961, 2625, 2621, 2305, 2019, 1966, 1959, 1967, 1968,
1969, 1970, 1976, 1981, 1996, 1998, 1999, 1933, 1942,
1943, 1946, 1945, 1944, 1940, 1939, 2001, 2002, 2008,
2007, 2006, 2005, 2844, 2968, 1917, 1923, 1924, 1927,
1928, 1931, 1932, 2020, 2009,2662, 2968, 1981, 1944, 1975,
2001.

k.o. Peskovci: 2556, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562,
2563, 2564, 2565, 2566, 2586/2, 2582/1, 2582/2, 2582/3,
2583, 2575, 2581, 2580, 2578, 2579, 2577, 2576, 2710,
2573, 2709, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719,
2720, 2721, 2723, 2724, 2725, 2726, 2762, 2763, 2764,
2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2772, 2773, 2774, 2775,
2776, 2651, 8064, 2549, 2550.

Namen posega (organizacija dejavnosti, tehnološki in
prostorski pogoji po fazah)

Predvidena je gradnja dvotirne, elektrificirane želez-
niške proge, projektirane za hitrosti do 160 km/h, z vsemi
objekti (predor, cestni nadvozi, podvozi, mostovi, prepusti)
ter nadomestnimi cestami, potmi in dostopi.

Celotni obravnavani odsek železniške proge meri
26.304 m, na območju Občine Gornji Petrovci je dolžina
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proge 7455 m. Začne se na meji katastrske Občine Stanjevci
in poteka po dolini Peskovskega potoka proti vzhodu do
meje k.o. Peskovci s k.o. Šalovci.

Proga poteka delno v koridoru, kjer je pred letom l968
že potekala železniška proga, vendar z lokalnimi odmiki od
obstoječega nasipa, ker tako narekuje nova tehnologija pro-
ge. Na območju Občine Gornji Petrovci poteka proga po
novi trasi južno od obstoječega nasipa.

Širina planuma nove proge za en tir je 6,5 m, za dva
vzporedna tira pa 10,70 m. Brežine ukopov in nasipov bodo
v naklonu 2:1. Maksimalni vzdolžni sklon je 1% na postajah
0,25%, najmanjši horizontalni radij 1200 m.

Od predvidenega predora v Mačkovcih se niveleta pro-
ge proti vzhodu znižuje.

Večinoma poteka proga v nasipu, razen za predorom,
kjer so predvideni visoki preduseki.

Na odseku proge, ki poteka po območju Občine Gornji
Petrovci se izvede v končni fazi 5 novih objektov, in sicer: 2
podvoza, 2 nadvoza in 1 most. Predvideni so še prepusti pod
progo.

Predvideni so naslednji postajni objekti:
– postajališče v Gornjih Petrovcih (peron dolžine 150

m, zavetišče) v 1. fazi in nakladališče v končni fazi.

Infrastruktura
Načrtovane so deviacije kategoriziranih in lokalnih cest,

ter dovoznih poti.
Potrebna je prestavitev optičnega in naročniškega kabla

ter zavarovanje in delna prestavitev elektroenergetskih ob-
jektov v dolžini 680 m v Gornjih Petrovcih.

Potrebna je prestavitev oz. zavarovanje obstoječih ce-
vovodov lokalnega vodovoda ter obstoječih elektroenerget-
skih objektov.

Faznost
Gradnja železniške proge je zasnovana v treh fazah in

sicer:
I. faza: enotirna, neelektrificirana proga za računsko

hitrost V = 120 km/h (trasirano za končno hitrost V = 160
km/h z lokalnimi omejitvami, podvozi cest pod progo in
drugimi nivojskimi križanji na mestih, kjer bodo v II. fazi
gradnje izvennivojska križanja),

II. faza: enotirna, elektrificirana proga za računsko hi-
trost V = 160 km/h, z lokalnimi omejitvami in izvenni-
vojskimi križanji,

III. faza: dvotirna, elektrificirana proga za računsko hi-
trost V = 160 km/h, z lokalnimi omejitvami in
izvennivojskimi križanji.

V lokacijskem načrtu morajo biti za 1. fazo ureditev
prikazane rešitve za naslednje ureditve :

– nadvoz ceste Gornji Petrovci–Križevci v Gornjih Pe-
trovcih;

– povezovalne in nadomestne poti ob progi;
– most čez Peskovski potok na poljski poti vzhodno od

farm Agromerkur.
Zaradi gradnje železnice in spremljajočih objektov bo

potrebno v 1. fazi odkupiti in nadomestiti naslednje objekte:
1. Poslovna zgradba Kompasa na parceli št. 2580 v k.o.

Peskovci
2. Obstoječa valilnica na parceli 2580 k.o. Peskovci

(vzhodni objekt).
Nadomestne objekte je potrebno zagotoviti v komplek-

su Kompas v Gornji Petrovcih, kjer bo potrebno zaradi pri-
čakovanih tresljajev preseliti valilnico.

Vsem lastnikom oziroma uporabnikom parcel, ki jim
predvidena proga prekine dostop, mora biti omogočen čim-
krajši dostop po javni poti preko zavarovanega ali izvenni-
vojskega prehoda.

Usmeritve za oblikovanje
Glede arhitektonskega, urbanističnega in krajinskega

oblikovanja je pri izdelavi lokacijskega načrta potrebno upo-
števati naslednje:

– brežine železniškega nasipa in useka ter brežine cest-
nih objektov in deviacij morajo biti načrtovane v naklonu
1:2;

– železniški in cestni objekti morajo biti načrtovani
tako, da jih bo možno ozeleniti in vklopiti v krajino;

– predvideni postajni in drugi objekti, ki bodo grajeni
ob progi, morajo upoštevati značilnosti gradnje na obravna-
vanem območju (max. etažnost P + 1, podolžni tlorisi, dvo-
kapne strehe z nakloni nad 35° in opečno kritino).

Usmeritve za varovanje
Glede varovanja naravnega, bivalnega in delovnega

okolja je pri izdelavi lokacijskega načrta potrebno upoštevati
naslednje:

– kjer nova trasa zapušča obstoječi železniški nasip je
le-tega potrebno sanirati in zemljišče usposobiti za kmetijske
namene;

– viški materiala, ki bodo nastali pri gradnji proge,
bodo deponirani v peskokop v Kuštanovcih oziroma na dru-
ge lokacije, ki bodo določene v lokacijskem načrtu;

– nadomestiti je potrebno vse dovozne poti do zasel-
kov, posamičnih domačij in kmetijskih površin, ki jih pred-
videna proga prekine;

– nadomestne ceste in poti morajo biti izvedene naj-
manj v enakem standardu kot so obstoječe, ki jih proga
prekinja;

– zagotoviti je potrebno prehode za divjad in druge
živali;

– ohraniti je potrebno vse obstoječe biotope;
– v času gradnje je potrebno zagotoviti arheološki nad-

zor vzdolž celotne trase;
– v lokacijskem načrtu je potrebno definirati ukrepe za

zmanjšanje ali odpravo prekomernega hrupa.
V lokacijskem načrtu je potrebno definirati še obvezno-

sti investitorjev in izvajalcev v času izvajanja lokacijskega
načrta ter določiti izdelavo monitoringa za spremljanje nega-
tivnih vplivov na sestavine okolja. Sestavni del lokacijskega
načrta mora biti tudi poročilo o vplivih na okolje.

8. člen

Spremeni in dopolni se kartografski del družbenega
plana Občine Murska Sobota za obdobje l986–1990 in sicer:

1. pregledni katastrski načrti v merilu 1:5000, ki so
navedeni že v 5. členu tega odloka.

2. Karte z naslovom programska zasnova za železniško
progo Murska Sobota–Hodoš–državna meja za odsek Sta-
njevci–Peskovci, in sicer:

1. Namenska raba površin
s predvidenimi ureditvami M 1: 5000

2. Energetska in komunalna
infrastruktura M 1: 5000

3. Prometne ureditve M 1: 5000
4. Vodnogospodarske ureditve M 1: 5000
5. Usmeritve za krajinsko, urbanistično

in arhitektonsko oblikovanje
Varovanje in izboljšanje naravnega
in bivalnega okolja M 1:25000

6. Območje obdelave (kat. občine: Stanjevci,
Gornji Petrovci, Križevci, Peskovci) M 1:2500 

9. člen

Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgo-
ročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za
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območje nove Občine Gornji Petrovci začnejo veljati osmi
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 1148/97
Gornji Petrovci, dne 28. aprila 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Gornji Petrovci
Karel Hari, dipl. inž. agr. l. r.

GROSUPLJE

1506.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) in 18. člena statuta Občine Grosuplje
(Uradni list RS, št. 26/95) je Občinski svet občine Grosuplje
na 25. seji dne 9. 4. 1997 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Grosuplje

za leto 1996

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Grosup-
lje za leto 1996.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto
1996 izkazuje:

SIT
a) v bilanci prihodkov in odhodkov:

prihodke v višini 989,145.444,57
odhodke v višini 839,740.799,87
presežek prihodkov nad
odhodki v višini 149,404.644,70

b) v računu financiranja:
prihodke v višini 12,537.000,00
odhodke v višini 2,590.657,58
presežek prihodkov nad
odhodki v višini 9,946.342,42

Pregled realizacije prihodkov in odhodkov je zajet v
bilanci prihodkov in odhodkov in računu financiranja, ki sta
sestavni del zaključnega računa.

Rezerve proračuna Občine Grosuplje za leto 1996 izka-
zujejo:

– prihodke v višini 9,164.386,48
– odhodke v višini 0,00
– presežek prihodkov nad odhodki

v višini 9,164.386,48

3. člen

Presežek prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov
in iz računa financiranja, ugotovljen v prejšnjem členu, se
prenese v prihodke proračuna Občine Grosuplje za leto 1997
in sicer za naslednje namene:

SIT
Tekoči stroški Družbeni dom 64.082,00
Nakup zemljišča OŠ Grosuplje 5,770.291,20
OŠ Šmarje – III. faza 1,521.062,40
OŠ Šmarje – oprema 5,546.414,00
OŠ Šmarje – nadzor nad vgrad. opreme 187.572,00
OŠ Grosuplje – proj. priprav. del 292.950,00

Šola Ilova Gora – inv. vzdr. dvorane 957.570,00
Ureditev ceste do romskega naselja 100.00,00
VVZ Kekec – nadzidava 28,314.406,00
VVZ Kekec – nadzor nadzidave 772.984,00
Publikacija po Grosupljem in okolici 291.000,00
Asfaltiranje L.C. Cikava – Hrastje 1,564.982,00
Rekonstr. L.C. Županova jama –

Vel. Lipljene 6,417.971,30
Asfalt. L.C. Županova jama – Lipljene 435.370,00
Gradb. dela na L.C. Št. Jurij –

V. Lipljene 12,485.093,00
Gradb. dela in JR na Šuligojevi c. 9,442.616,40
Preplastitev L.C. v Zagradcu 116.459,00
Teh. dokum. za cesto Polica Koželjevec 567.000,00
Teh. dokum. za L.C. M. Loka – Peščenik 693.000,00
Teh. dokum. – pločnik na des.

str. Adamičeve c. in križišče 1,491.000,00
Prepl. c. Cikava – Sela 2,246.543,00
Asfaltiranje K.C. v KS Škocjan 912.466,00
Asfaltiranje ceste proti Rožniku,

Zalarju in lov. koči 446.205,00
Ured. park. prost. pri ZD – priprav. dela 667.704,00
Ured. park. prost. pri ZD – zaključna dela 676.691,00
Preplastitev K.C. proti ZD in parkirišča 5,103.773,00
Asfaltiranje Hribske poti Grosuplje 633.577,00
Teh. dokum. za cesto “Pot v

Rožno dolino” 204.750,00
Teh. dokum. za cesto Hribska pot 1,057.875,00
Teh. dokum. za cesto Lahova ul. Šmarje 590.625,00
Teh. dokum. za Levstikovo c. Grosuplje 504.000,00
Teh. dokum. za Trubarjevo c. Grosuplje 294.000,00
Teh. dokum. za koord. komun. vodov

na C. na Krko in zbirnik 76.125,00
Teh. dokum. za križišče Adamičeve

in C. na Krko 181.125,00
Postavitev plakatnih mest 194.906,20
Zračna kineta dren. žup. cerkve Šmarje 650.431,00
Postavitev hidrantov 134.147,40
Proj. dokum. PGD, PZI vodohram

Železnica 231.000,00
Proj. dokum. Mala Stara vas in Dobje 546.000,00
Proj. vodov. za visoko cono Perovo 458.850,00
PGD in PZI vodov. Ilova G. –

sprememba proj. 630.000,00
Hidrogeološka karta Obč. Grosuplje 913.500,00
Rekonstrukcija vodov. omr.

na Cesti na Krko 5,395.973,00
Kanalizacija in ČN Sp. Slivnica 5,734.240,30
Kanalizacija Sela pri Šmarju 2,286.324,20
Proj. dokum. za toplov. omrež. Grosuplje 995.000,00
Sanacija črnih odlagališč 395.500,00
Izdelava poročil o vplivih na okolje 67.200,00
Kataster onesnaževalcev

v Občini Grosuplje 399.000,00
Digitalna baza podatkov stavb. zemlj. 1,150.000,00
Teh. dokum. PGD, PZI za zadr. Brezje 727.500,00
ZN za območje “Pri pošti” 222.750,00
Poseb. str. podl. za PUP Gros. – naselje 960.000,00
ZN Nova šola Brinje 1,997.100,00
Arhitekt. – urb. načrt za Dvore 300.000,00
Sprememba in dopol. dolg. plana Gros. 80.300,00
Programske zasnove za gospodarsko cono126.000,00
PUP Grosuplje in Šmarje 450.00,00
PUP severno od avtoc. – grosupelj. del 144.000,00
PUP Ilova Gora – (del Dobrepolja) 60.000,00
Sprememba ZN OC Brezje 115.500,00
OGZ Grosuplje – poračun dotacije

po rebalansu II/96 1,782.000,00
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Nakup opreme za civilno zaščito 196.182,00
Tekoče naloge v proračunu

za leto 1997 41,380.300,72
Presežek prihodkov in odhodkov rezerv, ugotovljen v

prejšnjem členu, se prenese v rezerve proračuna Občine Gro-
suplje za leto 1997.

4. člen

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

Št. 402-1015/95
Grosuplje, dne 9. aprila 1997.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje

Angelca Likovič, dipl. org. l. r.

HODOŠ-ŠALOVCI

1507.

Na podlagi 31. in 43. člena zakona o urejanju prostora
(Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), 2. člena zakona o
planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Urad-
ni list RS, št. 48/90), ter na podlagi 22. člena statuta Občine
Hodoš–Šalovci je Občinski svet občine Hodoš-Šalovci na
5. izredni seji dne 28. 4. l997 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin

dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje
od leta l986 do leta 2000, dopolnjenega v letu l990

in družbenega plana Občine Murska Sobota za obdobje
l986–l990, dopolnjenega v letu l987

1. člen

(uvodne določbe)

Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za ob-
dobje od leta l986 do leta 2000 (Uradne objave, št. 24/86),
dopolnjenega v letu 1990 (Uradne objave, št. 10/90) – v
nadaljnjem besedilu dolgoročni plan in prostorskih sestavin
srednjeročnega družbenega plana Občine Murska Sobota za
obdobje od leta l986–l990 (Uradne objave, št. 24/86), dopol-
njenega v letu l987 (Uradne objave, št. 7/87) – v nadaljnjem
besedilu: srednjeročni plan, na območju občine Hodoš-Ša-
lovci.

Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembo
namenske rabe in na predvideno gradnjo železniške proge
Murska Sobota–Hodoš–državna meja na območju Občine
Hodoš-Šalovci.

2. člen

Spremembe in dopolnitve se nanašajo na območje nove
Občine Hodoš-Šalovci, ki zavzema naslednje katastrske ob-
čine: Čepinci, Markovci, Budinci, Dolenci, Šalovci, Hodoš,
Krplivnik in Domanjševci.

3. člen

(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)

V dolgoročnem planu se spremeni in dopolni poglavje
4.8. Promet in zveze in sicer se tretji odstavek nadomesti z
besedilom:

Izvedena bo modernizacija že obstoječe železniške
proge Ormož–Puconci in se pristopilo k izgradnji glavne
železniške proge prvega reda Murska Sobota–Hodoš–dr-
žavna meja.

4. člen

Predvideni so posegi na prvem območju kmetijskih
zemljišč. Tabela izjemnih posegov je podana v obrazložitvi
odloka.

5. člen

Spremeni se kartografski del dolgoročnega plana Obči-
ne Murska Sobota na območju nove Občine Hodoš-Šalovci
in sicer:

1. Zasnova primarne rabe v merilu 1:25000
ki združuje tematiko sedanjih kart kmetijstvo–gozdarstvo,
Rudnine in Vodno gospodarstvo.

2. Promet v merilu 1:25000.
Ostale karte v merilu 1:25000 in 1:50000 se vsebinsko ne
spreminjajo.

3. Karte v merilu 1:5000, ki so istočasno sestavni del
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana,
z oznakami: Budinci 41, 42, 43, 44, 45 in 46 ter Šalovci 1, 2,
3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 23, 24 in 25 (19 kart).

6. člen

(spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana)

V srednjeročnem družbenem planu Občine Murska So-
bota za obdobje od leta l986 do leta l990 (Uradne objave, št.
24/86) se spremeni in dopolni pod poglavje 8.1.2. Železnica,
in sicer se zadnji stavek nadomesti z novim: Za izgradnjo
glavne železniške proge prvega reda Murska Sobota–Hodoš
–državna meja se bo v občini rezerviralo ustrezno zemljišče.

7. člen

Doda se novo podpoglavje 11.4. Programska zasnova
za železniško progo Murska Sobota–Hodoš–državna meja,
za odsek Šalovci–Hodoš–državna meja.

Območje
Železniška proga (telo proge z nasipi, useki, dovoznimi

potmi, odvodnimi jarki) ter spremljajoče ureditve v končni
fazi (objekti ob progi, deviacije cest, regulacije, prestavitve,
rušitve) zavzema parcele in dele parcel po katastrskih obči-
nah:

k.o. Šalovci: 6536, 6535, 6525, 6524, 6523, 6522, 6521,
6601, 6517, 6516, 6513, 6242, 6243, 6244, 6245, 6246,
6599, 6248, 6249, 6271, 6270, 6252, 6253, 6269, 6268,
6267, 6265, 6264, 5731, 5732, 6603, 5730, 5729, 5728,
5727, 5726, 5725, 5724, 5723, 5722, 5579, 5580, 5581,
5582, 5584, 5585, 5588/1, 5589, 6599, 5570, 5571, 5572,
5565, 5564, 5573, 5563, 5560/2, 5116, 5115, 5113, 5114,
5109, 5108, 5107, 5106, 5105, 5104, 5103, 5102, 6596/1,
2734, 2735, 2737, 2738, 2740, 2742, 2741/2, 2743, 6608/1,
2746, 2747, 2748, 2750, 2752, 6608/3, 2755, 2757, 2758,
2760, 2761, 2763, 2764, 2765, 2766, 6606, 2769, 2770,
2771, 6665, 6666, 6667, 6668, 6669, 2571, 6670, 6671,
2568, 2566, 6672, 6673, 6674, 6675, 6676/1, 6678, 6679,
6682, 6683, 6687, 6690, 6691, 6694, 6707, 6618, 2496,
2495, 2493, 6711, 6712, 6717, 6716, 2492, 6621, 3651,
3648, 6620, 6718, 6719, 6720, 6721, 6722, 6723, 6724,
6726, 6727, 6730, 6731, 6732, 6735, 6622, 6744/1, 6745,
6749/2, 6749/1, 6750, 6751, 6752, 6754, 6757, 6623, 6758/2,
6758/1, 6759, 6760, 6761, 6764, 5560/1, 5119, 6708, 3000,
6606, 3747, 3746, 3745, 3735, 3652, 3650, 3649, 3647,
3645, 3644, 3643/2, 2555, 2554, 2553, 2550, 2551, 2549,
2547, 2545, 2541, 2528, 2525/1, 2526, 2524, 2523, 2509,
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2502, 2501, 2500, 2499, 2498, 2497, 2495, 2480, 2478,
6256, 6272, 6263, 5590, 5592, 2573/2, 2572/2, 2565, 2564,
2563, 2561, 2560, 2559, 2556, 5574, 5560/1, 5099, 5098,
2575, 6686, 6694, 6695, 6646/1, 2723, 2722, 2724, 2727,
2728, 2731, 6604, 6599, 6605, 5116, 5114, 5109, 5106,
5105, 5104, 5103, 5101, 5102, 5100, 5099, 5097, 5098,
5094, 5095, 5093, 5092, 5090, 5089, 5088, 5087, 5086,
5084, 6855, 6766, 5119, 5113, 5114, 5116, 5117, 5118,
6605, 6599, 6604, 6718, 6719, 6720, 6721, 6722, 6723,
6724, 6726, 2753, 2756/2, 2757, 2759, 2760, 2762, 2763,
2764, 2765, 2766, 2768, 2767, 1994/2, 1995, 1996, 1997,
2719, 5573, 6599, 5564, 5563, 5560/1, 5560/2, 5103, 5102,
5099, 5098, 6646/1, 2722, 6650/1, 2753, 2493, 6707, 6708.

k.o. Krplivnik: 100/2, 2699, 2694, 741, 742, 827, 2556,
816, 817, 779, 778, 780, 781, 782, 352, 353, 336, 335, 332,
330, 312.

k.o. Hodoš: 3443/1, 3441, 3422/1, 3453, 3452,
3451,3454, 3423/5, 3455, 3416/1, 3416/8, 3417, 3418, 3419,
3416/10, 3416/11, 3416/5, 3416/6, 3421, 3420, 2332, 2331,
2330, 3416/7, 2329, 2328, 3457/2, 3457/1, 3458, 3459, 3460,
3461, 3462, 3474, 3463, 2806, 3464, 3465, 3466, 3467,
3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3416/2, 3473/2, 3473/1, 3475,
3476, 3477, 3478, 3479, 3480, 3481, 3482, 2334, 2333,
2327, 2395, 2396, 2397, 3416/3, 3443/2, 2828, 2827, 2826,
2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2839, 2840,
2843, 2317/2, 2318/2, 3415/1, 3415/2, 3416/12, 2402/1,
2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2410, 2411, 2413, 2414,
2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2424, 2425, 2468,
2426, 2469, 2473, 2474, 2475, 2476, 2823, 3416/4, 2327,
2328, 2329, 3416/7, 3474, 3458, 3457/1, 3457/2, 3469, 3470,
3471, 3416/3, 3472, 3473/1, 3473/2, 3475, 3476, 2473, 2474,
2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 3453, 3415/2, 3415/1,
2468, 2665, 2701, 3447, 3451, 3449, 3455, 3456, 3458,
3457/1, 3456, 2407, 2406, 2405, 2404, 2403, 2402/1, 2397,
2396, 2327.

Namen posega (organizacija dejavnosti, tehnološki in
prostorski pogoji po fazah).

Predvidena je gradnja dvotirne, elektrificirane železniš-
ke proge, projektirane za hitrosti do 160 km/h, z vsemi
objekti (predor, cestni nadvozi, podvozi, mostovi, propusti)
ter nadomestnimi cestami, potmi in dostopi.

Celotni obravnavani odsek železniške proge meri 26304
m, odsek na območju Občine Hodoš-Šalovci pa 6194 m.
Začne se na jugu na meji katastrske Občine Puconci in
poteka po dolini Mačkovskega potoka proti severu, v nada-
ljevanju po dolini Peskovskega potoka in Velike Krke do
vzhodne meje katastrske Občine Hodoš, kjer je tudi državna
meja.

Obravnavani odsek je nadaljevanje železniške proge
Ormož–Puconci, ki ima izhodiščno točko 0 + 00 v Ormožu.
Lokacijski načrt obravnava tudi del obstoječe proge, in sicer
od km 42 + 810 do km 44 + 595 (1685 m), kjer gre za
rekonstrukcijo. Ostali odsek od km 44 + 595 do km 69 + 114
(24519 m) je obravnavan kot novogradnja. Proga poteka v
koridoru, kjer je pred letom l968 že potekala železniška
proga, vendar z lokalnimi odmiki od obstoječega nasipa, ker
tako narekuje nova tehnologija proge.

Širina planuma nove proge za en tir je 6,5 m, za dva
vzporedna tira pa 10,70 m. Brežine ukopov in nasipov bodo
v naklonu 2:1. Maksimalni vzdolžni sklon je 1% na postajah
0,25%, najmanjši horizontalni radij 1200 m.

Od Puconec do Mačkovec se niveleta proge dviguje do
predvidenega predora dolžine 320 m. Od predora do državne
meje se niveleta znižuje.

Večinoma poteka proga v nasipu, razen pred in za
predorom, kjer so predvideni visoki preduseki.

Na odseku proge, ki poteka po območju Občine Hodoš-
-Šalovci se izvedejo v končni fazi 4 novi objekti in sicer:
2 nadvoza, 1 podhod in 1 most. Predvideni so še prepusti
pod progo.

Predvideni so naslednji postajni objekti:
– postajališče v Šalovcih (peron dolžine 150 m in zave-

tišče),
– mejna postaja Hodoš v dolžini 1660 m z vsemi objek-

ti in napravami za mejne, carinske, fitopatološke, sanitarne
in železniške službe.

Infrastruktura
Načrtovane so deviacije kategoriziranih in lokalnih cest,

ter dovoznih poti.
Potrebna je prestavitev optičnega in naročniškega kabla

vzdolž obstoječega nasipa ter prestavitev oziroma zavarova-
nje obstoječih cevovodov lokalnega vodovoda ter obstoječih
elektroenergetskih objektov. Pri načrtovanju komunalne in-
frastrukture za novo postajo na Hodošu (vodovod, kanaliza-
cija) je potrebno upoštevati tudi možnost priključitve bliž-
njih naselij.

Faznost
Gradnja železniške proge je zasnovana v treh fazah in

sicer:
I. faza: enotirna, neelektrificirana proga

za računsko hitrost V = 120 km/h (trasirano
zakončno hitrost V = 160 km/h z lokalnimi
omejitvami, podvozi cest pod progo in
drugimi nivojskimi križanji na mestih, kjer
bodo v II. fazi gradnje izvennivojska
križanja),

II. faza: enotirna, elektrificirana proga za računsko
hitrost V = 160 km/h, z lokalnimi omejitva-
mi in izvennivojskimi križanji,

III. faza: dvotirna, elektrificirana proga za računsko
hitrost V = 160 km/h, z lokalnimi omejitva-
mi in izvennivojskimi križanji.

V lokacijskem načrtu morajo biti za prvo fazo ureditev
prikazane rešitve za naslednje ureditve:

– nadvoz lokalne ceste Šalovci–Domanjševci,
– selitev nogometnega igrišča v Šalovcih,
– možen naklad tovora za lokalne potrebe na postaji

Hodoš,
– rekonstrukcija obstoječe ceste Hodoš–Krplivnik
– možnost reševanja komunalne infrastrukture v sklopu

ureditev na postaji Hodoš za naselja Šalovci in Hodoš in
Krplivnik.

Zaradi gradnje železnice in spremljajočih objektov bo
potrebno že v prvi fazi odkupiti naslednje objekte:

1. Stanovanjska hiša in gosp. poslopje na parcelah št.
2332, 2333, 2334, 3416/6, 3421, 3420 v k.o. Hodoš.

2. Stanovanjska hiša in gosp. poslopje na parceli št.
3419, 3418 in 3417 k.o. Hodoš.

3. Gospodarsko poslopje na parceli št. 2395 k.o. Ho-
doš.

Za prebivalce, ki se jim rušijo bivalni objekti, je potreb-
no zagotoviti nadomestna stanovanja oziroma parcele.

Vsem lastnikom oziroma uporabnikom parcel, ki jim
predvidena proga prekine dostop, mora biti omogočen čim
krajši dostop po javni poti preko zavarovanega ali izvenni-
vojskega prehoda.

Usmeritve za oblikovanje
Glede arhitektonskega, urbanističnega in krajinskega

oblikovanja je pri izdelavi lokacijskega načrta potrebno upo-
števati naslednje:
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– brežine železniškega nasipa in useka ter brežine cest-
nih objektov in deviacij morajo biti načrtovane v naklonu
1:2;

– železniški in cestni objekti morajo biti načrtovani
tako, da jih bo možno ozeleniti in vklopiti v krajino;

– predvideni postajni in drugi objekti, ki bodo grajeni
ob progi, morajo upoštevati značilnosti gradnje na obravna-
vanem območju (max. etažnost P + 1, podolžni tlorisi, dvo-
kapne strehe z nakloni nad 35° in opečno kritino).

Usmeritve za varovanje
Glede varovanja naravnega, bivalnega in delovnega

okolja je pri izdelavi lokacijskega načrta potrebno upoštevati
naslednje:

– kjer nova trasa zapušča obstoječi železniški nasip je
le-tega potrebno sanirati in zemljišče usposobiti za kmetijske
namene;

– viški materiala, ki bodo nastali pri gradnji proge,
bodo deponirani v peskokop v Kuštanovcih oziroma na dru-
ge lokacije, ki bodo določene v lokacijskem načrtu;

– nadomestiti je potrebno vse dovozne poti do zasel-
kov, posamičnih domačij in kmetijskih površin, ki jih pred-
videna proga prekine;

– nadomestne ceste in poti morajo biti izvedene naj-
manj v enakem standardu kot so obstoječe, ki jih proga
prekinja;

– zagotoviti je potrebno prehode za divjad in druge
živali;

– ohraniti je potrebno vse obstoječe biotope,
– v času gradnje je potrebno zagotoviti arheološki nad-

zor vzdolž celotne trase;
– v lokacijskem načrtu je potrebno definirati ukrepe za

zmanjšanje ali odpravo prekomernega hrupa.
V lokacijskem načrtu je potrebno definirati še obvezno-

sti investitorjev in izvajalcev v času izvajanja lokacijskega
načrta ter določiti izdelavo monitoringa za spremljanje nega-
tivnih vplivov na sestavine okolja. Sestavni del lokacijskega
načrta mora biti tudi poročilo o vplivih na okolje.

8. člen

Spremeni in dopolni se kartografski del družbenega
plana občine Murska Sobota za obdobje l986–90 in sicer:

1. pregledni katastrski načrti v merilu 1:5000, navedeni
že v 5. členu odloka,

2. karte z naslovom Programska zasnova za železniško
progo Murska Sobota–Hodoš–državna meja za odsek Šalov-
ci–državna meja, in sicer:

1. Namenska raba površin s predvidenimi
ureditvami M 1: 5000

2. Energetska in komunalna
    infrastruktura M 1: 5000
3. Prometne ureditve M 1: 5000
4. Vodnogospodarske ureditve M 1: 5000
5. Usmeritve za krajinsko, urbanistično in arhitekton-

sko oblikovanje
Varovanje in izboljšanje naravnega
in bivalnega okolja M 1:25000
6. Območje obdelave (k.o. Hodoš, Šalovci)

M 1:25000

9. člen

Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgo-
ročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za
območje nove Občine Hodoš–Šalovci pričnejo veljati osmi
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 061-25/97
Šalovci, dne 28. aprila 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Hodoš-Šalovci
Emil Balek l. r.

1508.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), prvega odstavka 41. člena zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
12/96) in 22. člena statuta Občine Hodoš-Šalovci (Uradni
list RS, št. 39/95) je Občinski svet občine Hodoš-Šalovci na
seji dne 10. aprila 1997 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o ustanovitvi javnega

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šalovci

1. člen

Spremeni se 5. člen odloka, in sicer tako, da se v prvi
vrstici na koncu prvega stavka črtata besedici: brez omejitev.

2. člen

Ta sprememba odloka začne veljati osmi dan po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 061-21/97
V Šalovcih, dne 10. aprila 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Hodoš-Šalovci
Emil Balek l. r.

1509.

Občinski svet občine Hodoš-Šalovci je na seji dne
10. aprila 1997 na podlagi 3. člena zakona o cenah (Uradni
list RS, št. 1/91), 1. člena uredbe o prenosu pristojnosti za
določanje cen na občinske svete in posebnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 15/93) ter 22. člena statuta Občine Ho-
doš-Šalovci (Uradni list RS, št. 39/95) in 4. člena odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Hodoš-Šalovci (Uradni
list RS, št. 31/96) in odloka o pokopališkem redu na območ-
ju Občine Hodoš-Šalovci (Uradni list RS, št. 59/96) sprejel

O D R E D B O
o določitvi najvišjih cen pogrebnih storitev, urejanja

in vzdrževanja pokopališč

1. člen

Cene pogrebnih storitev, urejanja in vzdrževanja poko-
pališč (v nadaljevanju: pogrebno-pokopališke storitve), ki so
jih podjetja, druge pravne osebe ter nosilci samostojnega
dela s pravico opravljanja te dejavnosti (v nadaljevanju:
koncesionarji), oblikovali v skladu s predpisi, se s to odred-
bo določijo kot najvišje, tako, da znašajo:
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Vrsta storitev Cena v SIT

I. Izkop in zasutje jame:
 – navadna 12.000 SIT
 – poglobljena 2.000 SIT
 – otroška  6.000 SIT
 – žarna 7.000 SIT
II. Ureditev groba po pokopu:
 – klasični in žarni 1.000 SIT
Uporaba hladilnika  3.800 SIT
Odpiranje grobnice  6.000 SIT
Delo s pokojnikom  3.300 SIT
Odziv na klic UNZ – policije 12.000 SIT
Spajkanje aluminijastega-pločevinastega
vložka  3.000 SIT
Postavitev dekoracije in odra  2.400 SIT
Prevoz s prirejenim vozilom:
– lokalno 2.800 SIT/uro
– medkrajevno 70 SIT/km
– meddržavno  1 DEM/km
Spremstvo – sovozništvo 700 SIT/uro
Uporaba mrliške vežice 5.000 SIT
Pogrebno spremljajoče osebje (6 oseb) 15.000 SIT
Postavite ozvočenja za pogrebno
svečanost  3.000 SIT
Letna pristojbina za grob:
– enojni, otroški 300 SIT
– dvojni  500 SIT

V cenah ni vključen 5% prometni davek.

2. člen

Občinski svet občine Hodoš-Šalovci, lahko na pred-
log župana ali organov krajevne skupnosti, določeno kra-
jevno skupnost ali zaselek izvzame kot zavezanca za plači-
lo določenega dela stroškov pri uporabi mrliških vežic,
pristojbinah za grobove, vendar pa mora v takem primeru
izdati pisni sklep v katerem mora točno določeno opredeliti
za kateri subjekt se taka oprostitev nanaša in tudi veljav-
nost oprostitve.

3. člen

V krajih, kjer so vaščani z lastnimi sredstvi brez pomo-
či Občine Hodoš-Šalovci za lastne potrebe zgradili mrliške
vežice in jih kot take uporabljajo, jim na predlog župana
Občinski svet občine Hodoš-Šalovci lahko za določen čas s
pisnim sklepom odloži plačevanje stroškov uporabe mrliških
vežic.

4. člen

Sredstva pridobljena iz naslovov 5% prometnih davkov
od izkopov do prevozov in spremstev koncesionar nakazuje
na račun Občine Hodoš-Šalovci.

5. člen

Vsa zbrana sredstva iz naslovov pristojbin in prometnih
davkov v tej zvezi, se uporabljajo izključno za urejevanje
pokopališč in okolice v kraju, kjer so tudi nastala. Občinski
svet lahko na predlog župana ali drugih upravičencev za
določen čas vsa sredstva zbrana iz tega naslova preusmeri na
točno določeno pokopališče, vendar tako zbranih sredstev ni
dovoljeno uporabljati za kakršne koli druge namene.

6. člen

Občinski svet lahko z odredbo spremeni višino določe-
nih postavk, vendar mora pri tem upoštevati rast stroškov
oziroma R.

7. člen

Zavezanci morajo cene in spremembe cen tekoče ob-
javljati na krajevno običajen način in en izvod izobesiti na
oglasnih deskah na vseh pokopališčih v Občini Hodoš-Ša-
lovci.

8. člen

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

Št. 061-20/97
Šalovci, dne 10. aprila 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Hodoš-Šalovci
Emil Balek l. r.

HRPELJE-KOZINA

1510.

Na podlagi 161. in 163. člena zakona o varnosti cestne-
ga prometa (Uradni list SRS, št. 5/82, 40/84, 29/86 in 1/91)
in druge alinee drugega odstavka 16. člena v povezavi s
šestindvajseto in devetindvajseto alineo 10. člena statuta
Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 33/95) je Občinski
svet občine Hrpelje-Kozina na seji dne 28. 3. 1997 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo

v cestnem prometu

1. člen

Ustanovi se Svet Občine Hrpelje-Kozina za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu na območju Občine Hrpe-
lje-Kozina (v nadaljnjem besedilu: SPV).

2. člen

SPV skrbi:
– za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo var-

nost na cesti,
– za razvijanje preventivnega in vzgojnega dela,
– za humanizacijo odnosov v cestnem prometu,
– za vzpostavljanje tesnih stikov s pristojnimi državni-

mi organi, društvi, organizacijami, podjetji in drugimi fizič-
nimi in pravnimi subjekti, ki imajo podobne interese.

3. člen

SPV opravlja naslednje naloge:
– obravnava in proučuje cestno prometno problematiko

na področju varnosti cestnega prometa v povezavi s preven-
tivo in vzgojo v CP,

– pospešuje in spodbuja prometno vzgojo in izobraže-
vanje odraslih in otrok v cestnem prometu,

– predlaga organom, ki urejajo posamezna področja,
pomembna za varnost cestnega prometa, in ukrepe za izbolj-
šanje varnosti v CP,

– sodeluje in usklajuje delo organov in organizacij, ki
se ukvarjajo s prometno vzgojo, izobraževanjem in drugimi
področji, pomembnimi za varnost cestnega prometa,

– organizira razne vzgojne in preventivne akcije z dr-
žavnimi organi, šolami in društvi,
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– pospešuje in razvija aktivnosti šolske prometne službe,
– razvija medobčinsko sodelovanje na področju pro-

metne varnosti na cestah in ostalih prometnih površinah,
– daje predloge za izboljšanje varnosti cestnega prometa,
– sodeluje z republiškim svetom za preventivo in vzgo-

jo v cestnem prometu,
– obravnava in opravlja druge naloge v skladu s potre-

bami preventive in vzgoje v CP.

4. člen

Člani SPV so predstavniki organov in organizacij, dru-
štev in zvez, katerih dejavnost je pomembna za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu.

SPV ima pet članov, ki jih na predlog zainteresiranih
organov in organizacij imenuje župan Občine Hrpelje-Kozina.

Člani SPV izmed sebe na prvi seji izvolijo predsednika.
Mandat predsednika in članov SPV traja 4 leta.

5. člen

SPV lahko zaradi obravnave določenih vprašanj povabi
k sodelovanju tudi predstavnike drugih organizacij in skup-
nosti, ki niso člani SPV.

SPV lahko povabi k sodelovanju tudi druge fizične
osebe, če je evidentno, da bo to koristilo dejavnosti SPV.

6. člen

Način in organizacijo dela SPV ureja poslovnik o delu
in organizaciji dela, ki ga sprejme SPV z večino glasov vseh
članov SPV.

Za administrativno tehnična opravila pri delu SPV skr-
bi občinska uprava v skladu z odredbo župana.

7. člen

Finančna sredstva za izvajanje nalog SPV se zagotovijo
v vsakoletnem občinskem proračunu na podlagi programa
dela in poročila o opravljenem delu SPV.

Del sredstev za dejavnost SPV se lahko zagotovi tudi iz
drugih virov.

8. člen

Z dnem, ko začne veljati ta odlok se prenehajo uporab-
ljati določila vsebovana v predpisu o SPV iz prejšnje skupne
Občine Sežana.

9. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu RS.

Št. 41/97
Hrpelje-Kozina, dne  28. marca 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Hrpelje-Kozina
Karlo Kastelic l. r.

JESENICE

1511.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94) in 26. in 83. člena statuta Občine Jesenice (Uradni
list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Jesenice na 27. seji
dne 24. 4. 1997 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Jesenice za leto l997

1. člen

Proračun sestavljata splošni del, to sta bilanca prihod-
kov in odhodkov ter račun financiranja in posebni del, ki
vsebuje podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po na-
menih z obrazložitvijo.

V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani načrtova-
ni prihodki občine za financiranje zagotovljene porabe, pri-
hodki iz naslova finančne izravnave, prihodki od upravljanja
in razpolaganja s premoženjem, prihodki po zakonu o stavb-
nih zemljiščih in drugi prihodki v skladu z zakonom in
občinskimi predpisi ter načrtovani odhodki na ravni občine.

V računu financiranja se izkazuje zadolževanje občine
in odplačevanje dolgov, ki je povezano s financiranjem salda
bilance prihodkov in odhodkov.

2. člen

Račun proračuna Občine Jesenice za leto l997 obsega
prihodke v višini 1.373,290.000 SIT in odhodke v višini
1.379,147.000. SIT. Primanjkljaj rednega dela proračuna zna-
ša 5,857.000. SIT.

Račun Sklada stavbnih zemljišč za leto 1997 zajema
prihodke v višini 239,112.000 SIT in odhodke v višini
239,112.000 SIT.

Proračun Občine Jesenice za leto 1997 obsega prihodke
v višini 1.612,402.000 SIT in odhodke v višini
1.618,259.000 SIT. Primanjkljaj proračuna znaša
5,857.000 SIT.

Račun financiranja Občine Jesenice za leto 1997 obse-
ga prihodke v višini 29,205.000 SIT in odhodke v višini
23,348.000 SIT. Neto zadolževanje proračuna znaša
5,857.000 SIT.

3. člen

V proračunu so zagotovljena sredstva za delo občinskih
organov in občinske uprave, sredstva za izvajanje dejavnosti
na področju osnovnega izobraževanja, otroškega varstva,
socialnega varstva, kulture, športa, raziskovalne dejavnosti,
zdravstva in drugih družbenih dejavnosti, sredstva za pospe-
ševanje gospodarstva, komunalno cestno gospodarstvo, sta-
novanjsko dejavnost, urejanje prostora, požarno varstvo in
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, mrliško ogled-
no službo, druge javne potrebe in sredstva za delovanje
Sklada stavbnih zemljišč Občine Jesenice.

4. člen

Občina Jesenice v letu l997 razpolaga s sredstvi, ki
bodo vplačana v njen proračun do konca leta.

Sredstva proračuna za leto 1997 se nakazujejo prora-
čunskim porabnikom do konca proračunskega leta, to je do
31. 12. 1997.

5. člen

Sredstva se delijo med letom enakomerno med vse upo-
rabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od
zapadlosti obveznosti, če ni v zakonu, posebnem aktu obči-
ne, splošnem delu proračuna ali s pogodbo med občino in
uporabnikom drugače določeno.

Sredstva za plače, prispevke delodajalca in osebne pre-
jemke delavcev občinske uprave in delavcev v javnih zavo-
dih se zagotavljajo po merilih in na način, kot je določeno v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, v skla-
du s kolektivno pogodbo in v skladu z zakonom.
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Sredstva za amortizacijo se izvajalcem zagotavljajo v
višini, navedeni v posebnem delu proračuna.

6. člen

Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene,
ki so določeni s proračunom.

Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnjeni
vsi z zakonom ali drugim aktom predpisanimi pogoji za
uporabo sredstev.

Uporabniki smejo v imenu občine prevzemati obvezno-
sti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za
posamezne namene.

Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že oprav-
ljenih storitev in dobav. Dogovarjanje predplačil je možno le
ob primernem zavarovanju predplačil.

Sredstva znotraj posameznih proračunskih postavk, ki
niso natančno razporejena po programih, razporedijo pristoj-
ni odbori, če ni v posebnem delu proračuna drugače oprede-
ljeno.

7. člen

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan oziroma
od njega pooblaščena oseba. Vodja računovodsko finančne
službe kontrolira in odgovarja za formalno pravilnost nalo-
gov in odredb, za zakonitost, upravičenost in namembnost
porabe pa odgovarjajo predstojniki notranjih organizacijskih
enot, ki odrejajo izplačila iz proračuna za posamezna po-
dročja. Za neizterjane predpisane davke in prispevke odgo-
varjajo predstojniki organov, ki so za to zadolženi.

8. člen

Sredstva tekoče proračunske rezerve za financiranje po-
sameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju pro-
računa ni bilo mogoče predvideti ali zagotoviti zadostnih
sredstev, se oblikujejo v višini 3,680.000 SIT.

O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča
župan, ki o porabi sredstev trimesečno obvešča občinski
svet.

9. člen

Sredstva obvezne proračunske rezerve se oblikujejo v
višini 0,5% prihodkov proračuna. Izločanje v rezervo se
izvršuje praviloma mesečno, najkasneje pa do konca leta.

Rezerve se uporabljajo:
1. za odhodke, nastale kot posledica izrednih razmer;
2. za zagotovitev sredstev proračunu, kadar prihodki

pritekajo neenakomerno;
3. za kritje proračunskega primanjkljaja;
4. za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizade-

tim pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč.
Sredstva za namene iz 1., 3., in 4. točke se dajejo brez

obveznosti vračanja, sredstva iz 2. točke pa morajo biti vr-
njena v rezerve do konca leta.

O uporabi sredstev obvezne rezerve za namene iz 1., 3.
in 4. točke prejšnjega odstavka odloča občinski svet, za
namene iz 2. točke in za namene iz 1. in 4. točke do višine
600.000 SIT za posamezni namen pa odloča župan.

10. člen

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov pro-
računa izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko
za začasno kritje odhodkov:

1. uporabijo sredstva obvezne rezerve proračuna,
2. najame posojilo največ do 5% zagotovljene porabe,

ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.

O uporabi sredstev in najetju posojila iz prvega odstav-
ka tega člena odloča župan, ki o ukrepih iz prvega odstavka
obvesti občinski svet in po potrebi predlaga ustrezne ukrepe.

11. člen

Župan je pooblaščen, da deponira prosta likvidna sred-
stva na žiro računih sredstev javne porabe pri finančnih
organizacijah in za prenos prostih likvidnih sredstev zaradi
premoščanja likvidnostnih težav med računi sredstev javne
porabe.

12. člen

Občina se v letu 1997 lahko zadolži za financiranje
investicij v infrastrukturne objekte.

Zadolžitev se lahko izvede z najetjem posojila. Posojilo
bo vrnjeno iz obstoječih virov sredstev proračuna ali iz na
novo uvedenih virov.

O zadolžitvi odloča občinski svet.

13. člen

Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je
Občina Jesenice, se smejo dolgoročno zadolževati le s so-
glasjem ustanovitelja.

Občina sme dati poroštvo za izpolnitev obveznosti jav-
nih podjetij in zavodov, katerih ustanoviteljica je, vendar
največ do 5% zagotovljene porabe v tekočem letu.

O soglasju in poroštvu iz prvega in drugega odstavka
tega člena odloča občinski svet.

14. člen

Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago
listine, s katerimi se ugotavljata obveznost in višina izpla-
čila.

15. člen

Do sprejetja zakona o javnih naročilih se mora nabava
opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve oddajati s
pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni prora-
čun (odredba o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil – Uradni list RS, št. 28/93 in 19/94).

16. člen

Nadzorni odbor opravlja nadzor nad finančnim, mate-
rialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov glede
na namen, obseg in dinamiko porabe sredstev.

Če pri proračunskem nadzoru ugotovi, da se sredstva ne
uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena, morajo
zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o tem
obvestiti občinski svet.

Za zakonitost, upravičenost in namembnost porabe sred-
stev zavodov oziroma drugih porabnikov proračuna odgo-
varjajo direktorji oziroma predstojniki in vodja računovod-
stva pri zavodu oziroma drugem porabniku proračuna.

17. člen

Uporabniki proračuna so dolžni predložiti finančne na-
črte za leto 1997 najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega
odloka. Uporabniki so dolžni do 28. 2. 1998 občini predloži-
ti poročila o delu in zaključne račune za leto 1997.

18. člen

Župan je pooblaščen, da v okviru skupnega obsega
proračunskih sredstev spremeni namen in višino sredstev za
posamezne namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje
nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva, vendar največ
do 10%.
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19. člen

Splošni in posebni del proračuna sta sestavna dela tega
odloka.

20. člen

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

Št. 401-2/96
Jesenice, dne 24. aprila 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Jesenice

Valentin Markež l. r.

1512.

Na podlagi 38. člena statuta Občine Jesenice (Uradni
list RS, št. 38/95, 19/96 in 37/96) je Občinski svet občine
Jesenice na redni 27. seji dne 24. aprila 1997 sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E
poslovnika o delu Občinskega sveta občine Jesenice

1. člen

Spremenita se 29. in 83. člen poslovnika o delu Občin-
skega sveta občine Jesenice (Uradni list RS, št. 52/95 in
37/96) tako, da se v:

– 29. členu, v prvem odstavku številko 7 nadomesti s
številko 10, nadaljnje besedilo ostane nespremenjeno;

– 30. členu številko 15 nadomesti številka 10, nadaljnje
besedilo ostane nespremenjeno.

2. člen

Spremembe in dopolnitve poslovnika o delu Občinske-
ga sveta Občine Jesenice se objavi v Uradnem listu Republi-
ke Slovenije in začne veljati naslednji dan po njegovi objavi.

Št. 06200/004/97
Jesenice, dne 24. aprila 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Jesenice

Valentin Markež, inž. l. r.

1513.

Na podlagi 34.a in 100.b člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in na podlagi
3. člena zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni
list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I in 4/93, začasnega
sklepa o razvrstitvi občin v skupine in določitvi količnika za
najvišje vrednoteno funkcijo v posamezni skupini (Uradni list
RS, št. 21/95) ter v skladu z 21. in 26. členom statuta Občine
Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95, 19/96 in 37/96) je Občinski
svet občine Jesenice na 27. seji dne 24/4-1997 sprejel

P R A V I L N I K
o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjem

Občine Jesenice

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta pravilnik določa višino in način določanja plače,
nagrade, sejnine in drugih prejemkov, ki v skladu z zakonom
o funkcionarjih v državnih organih (v nadaljevanju: zakon)
pripadajo poklicnim in nepoklicnim funkcionarjem v Občini
Jesenice.

Pravilnik se smiselno uporablja tudi za člane delovnih
teles občinskega sveta.

2. člen

V skladu z določili statuta Občine Jesenice opravljajo
funkcijo nepoklicno naslednji funkcionarji Občine Jesenice:
podžupan, predsednik občinskega sveta in člani občinskega
sveta.

Poklicno opravljata funkcijo župan in tajnik Občine
Jesenice.

II. PRAVICE OBČINSKIH FUNKCIONARJEV

3. člen

Občinski funkcionar, ki poklicno opravlja funkcijo ima
pravico do plače, prejemkov iz sredstev skupne porabe, na-
domestila plače ter do povračila stroškov, ki jih ima pri delu
in v zvezi z delom.

4. člen

Občinski funkcionar, ki nepoklicno opravlja funkcijo
ima pravico do nadomestila plače (izgubljenega zaslužka),
pravico do dela plače, določene za funkcijo ter do povračila
stroškov, ki jih ima pri delu in v zvezi z delom.

III. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČE, NAGRAD
IN SEJNIN

5. člen

Plača funkcionarja, ki poklicno opravlja funkcijo se
določi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži s koefi-
cientom za določanje plače in poveča za odstotek za vredno-
tenje delovnih izkušenj ter za odstotek za vrednotenje delov-
ne uspešnosti oziroma dodatno delovno obremenjenost.

6. člen

Količnik za določitev osnovne plače za poklicno oprav-
ljanje funkcije župana občine se določa skladno z začasnim
sklepom o razvrstitvi občin v skupine in določitvi količnika
za najvišje vrednoteno funkcijo v posamezni skupini.

7. člen

Za delovno mesto tajnika občine se za poklicno oprav-
ljanje funkcije določi količnik za določitev plače v višini,
ki ne dosega količnika delovnega mesta načelnika upravne
enote.

8. člen

Delovne izkušnje se funkcionarjem, ki poklicno oprav-
ljajo funkcijo vrednotijo tako, da se plača funkcionarja v
mesečnem znesku poveča za 0,5% za vsako začeto leto de-
lovne dobe, vendar največ za 20%. Odstotek 0,5% se za
ženske, ki imajo več kot 25 let delovne dobe poveča še za
0,25% za vsako začeto leto delovne dobe nad 25 let.
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9. člen

Občinski funkcionarji, ki poklicno opravljajo funkcijo
so upravičeni do dela plače za delovno uspešnost, oziroma
za dodatno delovno obveznost, ki lahko znaša največ 50%
osnove.

Odstotek za vrednotenje delovne uspešnosti oziroma
dodatne delovne obveznosti župana določi komisija za man-
datna vprašanja, volitve in imenovanja na osnovi poročila
župana trikrat letno.

Odstotek za vrednotenje delovne uspešnosti tajnika ob-
čine pa določi župan občine.

10. člen

Kriteriji in osnove za delovno uspešnost so:

Kriteriji Delež% Vrednotenje

kakovost dela in
spoštovanje rokov 40 20

servisiranje občinskega sveta
in delovnih teles 40 10

realizacija sklepov in dodatne
aktivnosti oziroma zadolžitve 20 20

Osnove:
– realizacija sklepov in pobud ter ostalih aktivnosti v

obdobju,
– kvaliteta gradiva za seje in realizacija predlogov ak-

tivnosti,
– zapisniki in mnenja s sej sveta in organov občinskega

sveta.

11. člen

Za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana se dolo-
či mesečni del plače, ki znaša 12% osnovne bruto plače
župana.

12. člen

Za nepoklicno opravljanje funkcije predsednika Občin-
skega sveta občine Jesenice se določi mesečni del plače, ki
znaša 25% osnovne bruto plače župana.

13. člen

Članom občinskega sveta, predsednikom in članom de-
lovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice, ki nepoklic-
no opravljajo funkcijo, se za opravljanje funkcije prizna del
plače kot sejnina, ki je sorazmeren obsegu opravljanega dela
izven delovnega časa za katerega funkcionar ni prejel nado-
mestila plače. Ta del plače (kot sejnina) znaša:

– za člane občinskega sveta in za
predsednike delovnih teles OS 15.484 SIT bruto,

– za člane delovnih teles OS  7.742 SIT bruto.

14. člen

Podpredsednikom Občinskega sveta občine Jesenice se
v primeru, da vodijo sejo občinskega sveta, prizna del plače
kot sejnina v višini 20.645 SIT bruto.

15. člen

Sejnina se izplačuje za redne in izredne seje na podlagi
evidence o prisotnosti na seji občinskega sveta oziroma de-
lovnega telesa Občinskega sveta občine Jesenice.

V primeru prekinjene seje, se za nadaljevanje seje iz-
plača polovica določene višine sejnine.

IV. DRUGE PRAVICE

16. člen

Občinski funkcionarji imajo pravico do povračila stroš-
kov prevoza na službeni poti, dnevnic za službena potovanja
in povračil stroškov prenočevanja, ki nastanejo pri opravlja-
nju funkcije ali v zvezi z njo.

Stroški se povrnejo v skladu z zneski povračil, ki jih
priznava Vlada Republike Slovenije zaposlenim v državnih
organih in ki so mesečno objavljeni v Uradnem listu Repub-
like Slovenije.

Povračila stroškov se funkcionarjem izplačujejo po
opravljenem službenem potovanju.

17. člen

Občinski funkcionar lahko te pravice uveljavi na podla-
gi predhodno izdanega naloga za službeno potovanje, ki ga
izda župan Občine Jesenice.

Za službeno potovanje župana izda potni nalog tajnik
občine.

V. NAČIN IZPLAČEVANJA

18. člen

Plače poklicnim funkcionarjem in nagrade nepoklicnim
funkcionarjem se obračunavajo in izplačujejo enkrat meseč-
no.

Zneski nagrad, ki jih določa ta pravilnik, so določeni v
bruto znesku in se usklajujejo skladno s spremembo zneska,
ki je kot izhodiščna mesečna plača za prvi tarifni razred za
polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za ne-
gospodarske dejavnosti.

Zneski sejnin so določeni v bruto znesku in se usklaju-
jejo sorazmerno s povečanjem zneska, ki je kot izhodiščna
mesečna plača za prvi tarifni razred za polni delovni čas,
dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejav-
nosti. Sejnine se izplačujejo dvakrat mesečno.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

19. člen

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
na podlagi določb tega pravilnika določi plačo oziroma viši-
no prejemka posameznega funkcionarja.

20. člen

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

21. člen

Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati sklep,
ki ga je sprejel Občinski svet občine Jesenice na 4. seji dne
4. 4. 1995.

Št. 403-02/97
Jesenice, dne 24. aprila 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Jesenice

Valentin Markež, inž. l. r.
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KAMNIK

1514.

Na podlagi 17. in 114. člena statuta Občine Kamnik
(Uradni list RS, št. 39/95) je Občinski svet občine Kamnik
na 25. seji dne 23. 4. 1997 sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E
statuta Občine Kamnik

1. člen

Četrti odstavek 8. člena statuta Občine Kamnik (Uradni
list RS, št. 39/95) se spremeni in se glasi:

Grb ima obliko ovalnega ščita, na katerem je med vrati
stolpa s streho, ki ima na vrhu majhne line, upodobljena
Veronika, pol kot ženska in pol kot kača s krono na glavi. Ob
vznožju stolpa sta vsaksebi obrnjena zmaja. Na levi strani
stolpa je šesterokraka zvezda, na desni pa prvi mesečev
krajec.

Grb se oblikuje po določenem geometrijskem in barv-
nem pravilu.

2. člen

114. člen se spremeni in glasi:
Akt o spremembi statuta pripravi statutarno pravna kom-

sija občinskega sveta, sprejme pa ga občinski svet z dvetret-
jinsko večino vseh članov.

3. člen

Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati
petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 02101-32/97
Kamnik, dne 23. aprila 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kamnik

Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.

1515.

Na podlagi 3. in 56. člena o referendumu in o ljudski
iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 3. člena zakona o samo-
prispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), sklepa o razpisu refe-
renduma za uvedbo krajevnega samoprispevka in izida gla-
sovanja na referendumu dne 6. 4. 1997 je Svet KS Kamniška
Bistrica sprejel

S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju

za območje KS Kamniška Bistrica

1. člen

Za območje KS Kamniška Bistrica (Sp. Stranje, Zg.
Stranje, Stolnik, Zagorica, Stahovica, Kregarjevo, Bistričica,
Županje njive, Zakal, Okroglo, Kamniška Bistrica, Klemen-
čevo in Velika Planina) se uvede samoprispevek v denarju za
sofinanciranje izvajanja petletnih programov dela na območ-
ju KS Kamniška Bistrica.

2. člen

Samoprispevek se uvede za obdobje petih let, in sicer
od 1. 6. 1997 do 31. 5. 2002.

3. člen

Iz krajevnega samoprispevka se bo predvidoma zbralo
30,000.000 SIT. Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bo-
do uporabljala za naslednji program:

– sofinanciranje izgradnje pločnika ob regionalni cesti,
– sofinanciranje odkupa zemljišča in širitev pokopa-

lišča v Stranjah,
– sofinanciranje obnove in asfaltiranja cest po vaseh:

Zg. Stranje, Županje njive, Bistričica, Stolnik, Kregarjevo,
Zagorica, Zakal, Sp. Stranje,

– postavitev hidrantov po vaseh,
– sofinanciranje izgradnje telovadnice v letu 1999,
– financiranje funkcionalnih dejavnosti KS, dotacije in

podporo društev v KS.
Razpored sredstev po namenih in vrstni red investicij

določa Svet KS Kamniška Bistrica z letnim planom.

4. člen

Samoprispevek bodo plačevali krajani, ki stalno prebi-
vajo na območju KS Kamniška Bistrica, in sicer:

1. vsi zaposleni občani po stopnji 1,5% mesečno od
osebnih dohodkov, zmanjšanih za davke in prispevke iz
osebnega dohodka,

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

3. zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali
poklicno dejavnost po stopnji 1,5% mesečno od bruto osno-
ve za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko za-
varovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje,

4. zavezanci, katerim se davek odmerja od popoldanske
obrti po stopnji 1,5% od davčne osnove-dobička, zmanjšane
za odmerjene davke,

5. zavezanci, ki dosegajo dohodke za priložnostno
opravljanje storitev po stopnji 1,5% od davčne osnove,
zmanjšane za odmerjene davke,

6. krajani, lastniki zemljišč v krajevni skupnosti, ki
imajo stalno bivališče na območju krajevne skupnosti, od
katastrskega dohodka negozdnih in gozdnih površin po
stopnji 4%,

7. tolarsko protivrednost 150 DEM letno lastniki viken-
dov ter drugih grajenih objektov, ki nimajo stalnega prebiva-
lišča na območju KS Kamniška Bistrica.

5. člen

Samoprispevek se ne plačuje od dohodkov, za katere je
oprostitev po 12. členu zakona o samoprispevku (Uradni list
SRS, št. 35/85).

6. člen

Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač, nado-
mestil ali pokojnin. Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom
bo obračunavala in odtegovala samoprispevek DURS, davč-
ni urad Ljubljana, izpostava Kamnik. lastniki vikendov in
drugih grajenih objektov, ki nimajo stalnega bivališča na
območju KS Kamniška Bistrica, plačujejo samoprispevek
dvakrat letno za tekoče leto. KS Kamniška Bistrica jim poš-
lje položnico dvakrat letno, in sicer v juniju in v decembru.

Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti iz samo-
prispevka  v določenem roku, se obveznosti prisilno izterjajo
po predpisih, ki veljajo za prisilno izterjavo prispevkov in
davkov davkoplačevalcev.
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7. člen

S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbirala na poseb-
nem računu KS Kamniška Bistrica, št. 50140-842-043-
82000, bo upravljal svet KS Kamniška Bistrica, ki je tudi
odgovoren za zbiranje ter pravilno in namensko uporabo
sredstev.

8. člen

Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka
kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in infor-
miranje ter pristojne uprave DURS oziroma vsi, ki imajo
pristojnost za kontroliranje obračunavanja in odvajanja sa-
moprispevka.

9. člen

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

Stranje, dne 16. aprila 1997.

Predsednik
Sveta KS Kamniška Bistrica

Marjan Potočnik l. r.

1516.

P O R O Č I L O
volilne komisije Krajevne skupnosti Kamniška Bistrica
o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega

samoprispevka v denarju za območje Krajevne
skupnosti Kamniška Bistrica

1. člen

Na območju Krajevne skupnosti Kamniška Bistrica je
bil referendum, izveden v nedeljo, 6. aprila 1997, ugotovljen
naslednji izid glasovanja:

– v volilni imenik je vpisanih 1391 volilnih upravičen-
cev,

– glasovalo je 449 volilnih upravičencev ali 32,28%,
– »ZA« uvedbo samoprispevka je glasovalo 257 volil-

nih upravičencev ali 57,24%,
– »PROTI« uvedbi samoprispevka je glasovalo 188 vo-

lilnih upravičencev ali 41,87%,
– neveljavne glasovnice so bile 4 ali 0,89%.

2. člen

Na podlagi izida glasovanja skladno z zakonom o refe-
rendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 19/94)
volilna komisija ugotavlja, da je bil izglasovan predlog za
uvedbo krajevnega samoprispevka na območju KS Kam-
niška Bistrica od 1. 6. 1997 do 31. 5. 2002, saj se je »ZA«
izreklo 257 krajanov ali 57,24% krajanov, ki so glasovali.

Na podlagi glasovanja so bili izpolnjeni pogoji, da Svet
KS Kamniška Bistrica sprejme sklep o uvedbi krajevnega
samoprispevka za obdobje od 1. 6. 1997 do 31. 5. 2002.

Stranje, dne 6. aprila 1997.

Predsednik
volilne komisije

KS Kamniška Bistrica
Vladimir Korošec l. r.

Člani volilne komisije:
– Božidar Spruk l. r. – namestnik predsednika
– Brane Hafner l. r. – član
– Franci Novak l. r. – član
– Jože Kosirnik l. r. – član

KOBARID

1517.

Na podlagi 13. in 43. člena zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94) ter 16. člena statuta Občine Koba-
rid, je Občinski svet občine Kobarid na 29. seji dne 16. 4.
1997 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Kobarid

za leto 1996

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kobarid.

2. člen

Zaključni račun proračuna izkazuje:
1. prihodke v višini 274,803.944,08 SIT,
2. odhodke v višini 274,604.020,59 SIT,
3. presežek prihodkov nad

odhodki v višini  199.923,49 SIT.

3. člen

Vsi presežki prihodkov nad odhodki se prenesejo v
proračun za leto 1997.

4. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slove-
nije.

Št. 403-1/96
Kobarid, dne 16. aprila 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kobarid

Pavel Sivec, dipl. inž. l. r.

1518.

Na podlagi 82. člena zakona o osnovni šoli (Uradni list
RS, št. 12/96) ter 9. in 16. člena statuta Občine Kobarid
(Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Kobarid
na seji dne 16. 4. 1997 sprejel

S K L E P
o povišanju cen šolskih prevozov v Občini Kobarid

1

Cene šolskih prevozov se povišajo za 10%, tako da
znaša cena za:

1. mali avtobus 113,40 SIT/km
2. kombi  84,30 SIT/km
3. avtodan Logje  21.624,50 SIT/dan
4. avtodan Drežnica  12.017,50 SIT/dan.
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2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS, velja pa od 1. 3.
1997 dalje.

Št. 601-4/97
Kobarid, dne 16. aprila 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kobarid

Pavel Sivec, dipl. inž. l. r.

KRŠKO

1519.

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 in 18/93), zakona o planira-
nju in urejanju prostora v predhodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90) in na podlagi 33. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94
in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95, 73/95, 9/96 in 44/96
– odločba US RS) ter člena statuta Občine Krško (Uradni list
RS, št. 2/96) je župan Občine Krško sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka o lokacijskem načrtu

za čistilno napravo in zbirni kanal v Kostanjevici na Krki

I

Javno se razgrne osnutek odloka o lokacijskem načrtu
za čistilno napravo in zbirni kanal v Kostanjevici na Krki.

II

Dokumentacija bo javno razgrnjena v prostorih Oddel-
ka za urejanje prostora, varstvo okolja in premoženjsko prav-
ne zadeve Občine Krško, CKŽ 14 in prostorih Krajevne
skupnosti Kostanjevica na Krki.

Javna razgrnitev bo trajala 30 dni od objave sklepa v
Uradnem listu Republike Slovenije.

III

V času javne razgrnitve lahko k dokumentu podajo
svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne ose-
be, organizacije in skupnosti in le-te posredujejo Oddelku za
urejanje prostora, varstvo okolja in premoženjsko pravne
zadeve Občine Krško.

IV

V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava v
Krajevni skupnosti Kostanjevica na Krki.

V

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Št. 352-14/95-1/15
Krško, dne 29. aprila 1997.

Župan
Občine Krško

Danilo Siter l. r.

KUZMA

1520.

Na podlagi 1. člena ustavnega zakona za izvedbo usta-
ve Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91) in 40.
člena zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 2/88) je Občinski
svet občine Kuzma na seji dne 11. aprila 1997 sprejel

S K L E P
o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest

za kmetijske traktorje v Občini Kuzma za leto 1997

1. člen

Uporabniki cest plačujejo za kmetijske traktorje letna
povračila – za dobo 12 mesecev za uporabo cest, glede na
moč motorja, v naslednjih višinah:

– do 18 KW (do 25 KM) 2.380 SIT
– nad 18 KW do 28 KW (od 26 do 40 KM) 3.680 SIT
– nad 28 KW do 46 KW (od 41 do 63 KM) 4.510 SIT
– nad 46 KW do 60 KW (od 64 do 82 KM) 5.580 SIT
– nad 60 KW (nad 82 KM) 7.010 SIT

2. člen

Sredstva povračil iz 1. člena tega sklepa zbirajo krajev-
ne skupnosti. Za zbiranje oziroma izterjavo pristojbin so
odgovorni sveti krajevnih skupnosti.

člen

Sredstva pridobljena iz povračil za uporabo cest za
kmetijske traktorje so dohodek krajevnih skupnosti in se
uporabljajo za redno vzdrževanje in varstvo cest, ki so v
upravljanju krajevnih skupnosti.

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

člen

Višina povračil se med letom usklajuje s sklepom Ob-
činskega sveta občine Kuzma v skladu z dvigom pristojbin
za ostala motorna vozila.

člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu RS.

Št. 159/97
Kuzma, dne 11. aprila 1997.

Predsednica
Občinskega sveta

občine Kuzma
Elizabeta Klement l. r.

LAŠKO

1521.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in
Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) in 23. člena
statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 34/93) je Občinski
svet občine Laško na seji dne 21. aprila 1997 sprejel
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O D L O K
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta KS 2

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
zazidalnega načrta KS 2, za območje stanovanjske gradnje,
šolskega kompleksa, parkirnih površin, športno-rekreacij-
skega centra in rezervata za Zdravilišče Laško, ki jih je
izdelal Razvojni center-Planiranje, d.o.o. Celje pod št. proj.
027/96 marca 1997.

2. člen

Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta iz 1. člena
tega odloka vsebujejo:

Vsebina:
A) Tehnično poročilo
1. Uvod, splošni podatki,
2. Usklajenost ZN s planskimi dokumenti,
3. Meja ureditvenega območja, inventarizacija,
4. Urbanistično-arhitektonska zasnova,
5. Vodnogospodarska, prometna, komunalna in ener-

getska infrastruktura,
6. Ukrepi za varovanje okolja,
7. Etapnost izvajanja,
8. Aproksimativni predračun,
9. Seznam parcel in lastnikov
B) Soglasja in mnenja
1. Elektro Celje,
2. Eles Ljubljana,
3. Telekom Ljubljana,
4. Komunala Laško,
5. Geoplin Ljubljana,
6. Slovenske železnice,
7. MOP – Uprava Republike Slovenije za varstvo nara-

ve – izpostava Celje,
8. Podjetje za vzdrževanje in varstvo cest Celje,
B) Grafične priloge
1. Izrez iz DP  M 1:5000
2. Izrez iz ZN  M 1:1000
3. Situacija obstoječega stanja z mejo

ureditvenega načrta, inventarizacija,
predvidene rušitve M 1:1000

3.a Kopija katastrskega načrta M 1:1000, 1:2880
4. Arhitektonska zazidalna situacija M 1:1000
5. Geodetska kotirana situacija  M 1:1000
6. Situacija cestnega omrežja  M 1:1000
7. Situacija komunalne in energetske

infrastrukture M 1:1000
8. Podolžni profil dovozne ceste M 1:1000:100

II. MEJE OBMOČJA UREJANJA

3. člen

Ureditveno območje se nahaja med Badovinčevo ulico
na zahodu in severu, cesto Rečica–Laško na jugu ter želez-
niško progo Celje–Zidani most na vzhodu, vključno z pod-
vozom pod železnico in priključkom ceste Debro–Rečica na
magistralno cesto M 10-3.

Opis meje obodne parcelacije ureditvenega območja
Meja poteka od izhodiščne točke v k.o. Laško na skraj-

nem jugovzhodnem delu ureditvenega območja zemlj. parc.
št. 14 proti severu, prečka cesto parc. št. 15 in se nadaljuje po
vzhodnem robu parcele št. 20 do meje s k.o. Debro. Meja se

nadaljuje v k.o. Debro po zahodnem robu parcele št. 902/1,
vključuje parcelo št. 886/2 in se nadaljuje po severnem in
zahodnem robu parcele št. 906 do meje s k.o. Šmihel, se
obrne proti vzhodu in poteka po katastrski meji do k.o.
Laško. Od tu se meja nadaljuje proti vzhodu po južnem robu
parcele 568 k.o. Laško do izhodiščne točke.

Območje posega v k.o. Debro in k.o. Laško.
Območje znotraj opisane meje meri ca. 10,7 ha.

III. FUNKCIJA OBMOČJA UREJANJA

4. člen

Območje urejanja KS2 je namenjeno stanovanjski grad-
nji, športno-rekreacijskem centru, šolskemu kompleksu, re-
zervatu Zdravilišča Laško in centralnemu parkingu.

5. člen

V območju so predvideni naslednji posegi:
– dopolnilna gradnja stanovanjskega bloka,
– adaptacija, nadzidava, dozidava in sprememba na-

membnosti obstoječih stanovanjskih objektov, nadomestna
gradnja,

– gradnja pomožnih objektov (garaže, drvarnice, shram-
be) na območju individualne gradnje,

– gradnja športno-rekreacijskega centra,
– gradnja osnovne šole in vrtca,
– gradnja centralnega parkirišča,
– gradnja garažnih boksov,
– gradnja prometne infrastrukture,
– gradnja komunalne in energetske infrastrukture,
– ohranjanje rezervata za Zdravilišče Laško.

IV. POGOJI, ZA URBANISTIČNO
IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE

TER DOVOLJENJE TOLERANCE

6. člen

Pogoji za urbanistično in krajinsko oblikovanje območ-
ja ter arhitektonsko oblikovanje objektov in naprav so na-
slednji:

(1) gradnja stanovanjskega bloka:
– objekt tlorisnih gabaritov, ki so označeni v grafični

prilogi, s kletjo, pritličjem in 3 etažami;
– obvezno upoštevanje gradbene linije, ki je določena

na podlagi odmikov od obstoječih objektov in komunikacij;
– streha dvokapnica, ki bo v naklonu in kritini usklaje-

na z obstoječimi objekti;
– arhitektonsko skladno oblikovne fasade;
– konstrukcija klasična ali montažna;
– pred začetkom gradnje je treba izdelati detajlne geo-

mehanske raziskave tal za določitev pogojev temeljenja;
(2) gradnja nadomestnih objektov, adaptacija, nadzida-

va, dozidava in sprememba namebnosti obstoječih stano-
vanjskih objektov:

– v sklopu funkcionalnih zemljišč je dovoljena adapta-
cija, nadzidava, dozidava in sprememba namembnosti obsto-
ječih stanovanjskih objektov ter nadomestna gradnja;

– novi in adaptirani objekti morajo biti oblikovno uskla-
jeni z obstoječimi objekti, kar velja za kritino, naklon stre-
šin, strešne zaključke, okenske in vratne odprtine ter fasade;

(3) gradnja pomožnih objektov:
– v sklopu funkcionalnih zemljišč je dovoljena gradnja

prizidkov ali samostojnostoječih pomožnih objektov za ga-
raže, drvarnice, shrambe… ;

– objekti morajo biti primerno arhitektonsko oblikovani;
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(4) gradnja športno-rekreacijskega centra:
– v sklopu športno-rekreacijskega centra je predvidena

gradnja nogometnega stadiona in rokometnega igrišča s tri-
bunami ter pripadajočimi garderobami;

– tlorisni gabariti so razvidni iz grafičnih prilog;
– realizacija športno-rekreacijskega centra bo mogoče

po prestavitvi daljnovodov 35 kV in 110 kV;
(5) gradnja osnovne šole in vrtca:
– gradnja objekta v okviru gradbenih linij, prikazanih v

grafičnih prilogah s kapaciteto 500 učencev v šoli in 120
otrok v vrtcu;

– predvidena etažnost pritličja (varianta pritličja z nad-
stropjem);

– streha dvokapnica, ki bo z naklonom in kritino uskla-
jena z obstoječimi objekti;

– zaradi izpostavljene lokacije morajo biti fasade pri-
merno oblikovane;

– v skladu z vodnogospodarskimi pogoji je treba upo-
števati predpisano višinsko koto tal;

– pred začetkom gradnje je treba za pogoje temeljenja
izdelati detajlne geomehanske raziskave tal;

(6) gradnja centralnega parkirišča:
– asfaltirano parkirišče za 175 osebnih vozil;
– dimenzije parkinga 5 x 2,50 m;
– med posameznimi nizi parkingov je predvidena zele-

nica;
(7) gradnja garažnih boksov:
– gradnja 2 nizov po 15 garažnih boksov tlorisnih di-

menzij 3 x 6 m;
(8) rezervat Zdravilišča Laško
– zazidalni načrt ohranja obstoječe objekte v mejah

funkcionalnega zemljišča;
– skladno z razvojnim programom je treba v lokacij-

skem postopku izdelati ustrezne strokovne podlage
(9) parcelne meje, ograje, zasaditev:
– meje funkcionalnih zemljišč predvidenih objektov so

določene v grafičnih prilogah;
– blokom in garažam pripada samo zazidana površina –

stavbišče, vse ostale površine so javne;
– športno-rekreacijski center bo zavarovan z ograjo (vi-

šina 2 m) ali živico;
– obvezna je zasaditev drevoreda ob glavnih prometni-

cah kot je razvidno iz grafičnih prilog;
– obvezna je zasaditev zelenega protihrupnega pasu med

šolo in železniško progo ter halo Tri lilije;
– za ureditev okolice predvidenih objektov je treba iz-

delati načrt zunanje ureditve.

7. člen

Kot dovoljive tolerance pri pogojih za izrabo in kvalite-
to graditve posameznih objektov in infrastrukture ali drugih
posegov v prostor se smatrajo spremembe tlorisnih in višin-
skih gabaritov pod pogojem, da ne predstavljajo večjih spre-
memb pri predpisanih ureditvah, da ne ovirajo izvedbe kon-
cepta pozidave in da bodo v skladu s predpisi, zakoni,
navodili in pravilniki, ki se nanašajo na varovanje okolja ter
da ne posegajo izven območja zazidalnega načrta.

V. POGOJI PROMETNEGA, KOMUNALNEGA
IN ENERGETSKEGA UREJANJA TER DOVOLJENE

TOLERANCE

8. člen

Promet
Za cestno omrežje in ostale utrjene površine veljajo

naslednji pogoji:

– glavni napajalni cesti območja sprememb in dopolni-
tev ZN sta cesti Laško–Rečica in Badovinčeva ulica,

– do območja predvidenega šolskega kompleksa, šport-
no-rekreacijskega centra in predvidenih parkirišč je predvi-
dena dovozna cesta širine 5 m z obojestranskim pločnikom
1,6 m in bankino širine 0,5 m,

– vsi ostali predvideni objekti se napajajo z obstoječega
cestnega omrežja,

– z rekonstrukcijo magistralne ceste M 10-3 se rekon-
struira tudi Badovinčeva cesta z razširitvijo podvoza pod
železniško progo Celje–Zidani most,

– rekonstruira se križišče ceste Laško–Rečica z Bado-
vinčevo cesto,

– s prometnim režimom se uredi obstoječi priključek
ceste Laško–Rečica na magistralno cesto M 10-3,

– izgradi se hodnik za pešce ob Badovinčevi ulici in
delno tudi ob cesti Laško–Rečica v širini 1,6 m in peš pot
med športno-rekreacijskim centrom, športno halo in stano-
vanjsko sosesko,

– za potrebe vzdrževanja proge in progovnih naprav je
predvideno 3 m široko manipulativna povezovalna cesta, ki
je stalno v funkciji peš poti,

– izgradnja novega parkirišča ob predvidenem športno-
rekreacijskem centru,

– parkirni prostori za osebna vozila so predvideni na
funkcionalnih zemljiščih posameznih objektov,

– vse ceste, manipulacijske in parkirne površine se od-
vodnjavajo s prečnimi skloni v predvidene požiralnike z
rešetko oziroma v požiralnike z vtokom pod robnikom in
dalje v kanalizacijo,

– onesnažene vode z olji in naftnimi derivati so spelja-
ne v kanalizacijo preko ustrezno dimenzioniranega oljnega
lovilca,

– posebno pozornost je treba posvetiti odvodu vod s
planuma spodnjega ustroja,

– pred izgradnjo cestnega omrežja je treba izdelati pro-
jekte za izvedbo, za posamezne objekte pa projekt zunanje
ureditve.

9. člen

Vodnogospodarske ureditve
Za vodnogospodarske ureditve veljajo naslednji po-

goji:
– minimalna kota pozidave je vsaj 20 cm višje, kot je

bila gladina poplavne vode novembra 1990,
– kanalizirati odprt površinski jarek,
– urediti območje manjših depresij ob železniški progi

z ureditvijo globinskega in površinskega odvodnjavanja,
– urediti odvod zalednih vod, ki pritečejo na območje

sprememb in dopolnitev ZN.

10. člen

Vodovodno omrežje
Za vodovodno omrežje veljajo naslednji pogoji:
– predvideni objekti so vezani na obstoječi vodovod, ki

ga bo potrebno delno rekonstruirati v skladu s soglasjem
upravljalca,

– prestaviti obstoječa vodovoda (SAL 80 in PL 335),
– namestiti nadzemne hidrante za zagotovitev požarne

varnosti,
– trase obstoječega vodovoda in predvidenega hidrant-

nega omrežja so razvidne iz grafičnih prilog sprememb in
dopolnitev ZN,

– pred izgradnjo predvidenega hidrantnega omrežja je
treba izdelati projekte za izvedbo.
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11. člen

Kanalizacijsko omrežje
Za kanalizacijsko omrežje veljajo naslednji pogoji:
– predviden je ločen sistem kanalizacije,
– vse odpadne vode v priključnem jašku na javno kana-

lizacijo morajo ustrezati poslovniku o odvajanju in čiščenju
odpadnih voda,

– obstoječo kanalizacijo je treba po potrebi očistiti in
rekonstruirati ter zagotoviti ločen sistem odvoda vod,

– izdelati projekte za izvedbo.

12. člen

Plinovodno omrežje
Za plinovodno omrežje veljajo naslednji pogoji:
– obvezna je priključitev objektov na mestno plinovod-

no omrežje,
– obvezna je priključitev novih objektov na mestno

plinovodno omrežje oziroma na obstoječo kotlarno Debro,
ki je že preurejena na uporabo zemeljskega plina za obstoje-
če objekte,

– pred izgradnjo plinovodnega omrežja je potrebno iz-
delati projekte za izvedbo,

– pri izgradnji šole in vrtca je možna tudi samostojna
izvedba kotlarne na plin.

13. člen

Električno omrežje
Za električno omrežje veljajo naslednji pogoji:
– objekti se bodo oskrbovali z električno energijo iz

obstoječih transformatorskih in razdelilnih postaj na območ-
ju sprememb in dopolnitev ZN,

– upoštevati predpisani zaščitni koridor obstoječih dalj-
novodov 110 kV in 35 kV, ki sta dolgoročno predvidena za
prestavitev,

– prestavitev daljnovoda 10 kV,
– predvideti novo transformatorsko postajo za potrebe

nove osnovne šole,
– za prestavitve in izgradnjo elektroenergetskega omrež-

ja je potrebno izdelati projekte.

14. člen

Telefonsko omrežje
Objekti sprememb in dopolnitev ZN bodo priključeni

na obstoječe telefonsko omrežje, skladno s pogoji uprav-
ljalca.

15. člen

Odpadki
Odpadki se bodo zbirali ločeno (organski odpadki, pa-

pir, kovine, steklo) na določenih prostorih ob prometnici
oziroma ob uvozih v posamezna območja. Organski odpadki
se bodo odvažali na komunalno deponijo, ostali pa v prede-
lavo. Morebitni posebni odpadki se bodo zbirali v skladu z
veljavno zakonodajo in odvažali na deponije posebnih od-
padkov.

VI. REŠITVE VAROVANJA OKOLJA

16. člen

(1) Varovanje voda:
Območje urejanja se ne nahaja v območju varstvenih

pasov vodnih virov. Kanalizacija bo izvedena v ločenem
sistemu. Meteorne vode s parkirnih površin je treba pred
izpustom v kanalizacijo očistiti preko lovilca olj in maščob.

Sanitarne odplake bodo odvajane v javno kanalizacij-
sko omrežje.

(2) Ukrepi za preprečitev prekomernega hrupa:
Ureditveno območje se nahaja v II. območju naravnega

in življenjskega okolja, kjer so dovoljene maksimalne mejne
vrednosti 45 dBA ponoči in 55 dBA podnevi.

Zaradi bližine železniške proge in dvorane Tri lilije
mora biti objekt šole ustrezno protihrupno izoliran, tako da
ne bodo presežene dovoljene mejne ravni hrupa.

Obvezna je zasaditev zelenega tampona (30% listav-
cev, 70% iglavcev) med šolo in železniško progo ter halo Tri
lilije.

(3) Varovanje zraka:
Pri vseh posegih v prostor morajo biti predvideni ele-

menti varovanja pred prekomernim onesnaževanjem zraka.
Kot energetski vir je predviden plin.

Vse parkirne površine so predvidene ob prometnicah na
robu zazidave.

(4) Odpadki:
Komunalni odpadki se bodo zbirali v posebnih posodah

– zabojnikih in odvažali na komunalno deponijo. Zbirno
mesto mora biti dostopno vozilom komunalnega podjetja.

(5) Požarno varstvo:
Dostopi in dovozi omogočajo dovoz interventnih vozil

in izpolnjujejo pogoje za varen umik.
Odmiki med objekti preprečujejo širjenje požara.
Oskrba za gašenje z vodo je predvidena preko hidrant-

nega omrežja z nadzemnimi hidranti.

VII. DRUGI POGOJI POMEMBNI ZA IZVEDBO

17. člen

Arhitektonske ovire:
Na vseh javnih komunikacijah je treba izvesti klančine

za invalide naklona 1:6.

18. člen

Pri izvajanju vseh posegov v prostor je potrebno upo-
števati varovalne koridorje prometne, komunalne, vodnogo-
spodarske in energetske infrastrukture, objektov in naprav.
Pri vseh posegih v prostor je potrebno predhodno pridobiti
soglasje njihovih upravljalcev.

VIII. ETAPNOST IZVAJANJA

19. člen

Zazidalni načrt iz 1. člena tega odloka se lahko izvaja v
več etapah.

Posamezne faze se morajo izvesti kot celota in po dolo-
čilih tega odloka. Vsako posamezno fazo je potrebno zgradi-
ti z vsemi elementi zunanje ureditve in tako, da ne bo z
ničemer poslabšala ekološkega stanja.

Komunalna, prometna, vodnogospodarska in energet-
ska ureditev, ki lahko neposredno vpliva na varovanje oko-
lja, mora biti dokončno urejena s posamezno fazo gradnje in
investicije.

Realizacija športno-rekreacijskega centra je možna šele
po prestavitvi daljnovodov 35 kV in 110 kV.

20. člen

Zemljišče znotraj meje, opisane v 3. členu tega odloka
in posamezni objekti in naprave znotraj meje lahko ohra-
njajo do pričetka izgradnje sedanjo rabo. Namembnost zem-
ljišč, ki se ne zazidajo v 1. in ostalih fazah, ostane nespre-
menjena.
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IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV

21. člen

Investitor je dolžan sočasno z izgradnjo posameznih faz
zaključiti zunanjo ureditev objekta.

Osnovna obveznost investitorja je, da prepreči vse ne-
gativne vplive na okolje, ki lahko nastanejo pri gradnji novih
objektov. To velja predvsem za odpadne vode in dimne
pline, za odpravo in zaščito pred prekomernim hrupom in
požarno varnost.

Pri izdelavi investicijsko tehnične dokumentacije mo-
rajo biti upoštevane vse zahteve soglasodajalcev.

X. KONČNE DOLOČBE

22. člen

Zazidalni načrt iz 1. člena tega odloka je stalno na
vpogled vsem zainteresiranim pri pristojnem upravnem or-
ganu.

23. člen

Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja Inš-
pektorat RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in
prostor.

24. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

25. člen

Z veljavnostjo tega odloka, preneha za območje, nave-
deno v 3. členu tega odloka, veljati odlok o zazidalnem
načrtu za stanovanjsko sosesko Debro (UVL, št. 6/75, Uradni
list SRS, št. 6/82).

Št. 352-5/95-02
Laško, dne 21. aprila 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Laško
Matevž Kolar l. r.

1522.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86
in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) in 23.
člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 34/93) je
Občinski svet občine Laško na seji dne 21. aprila 1997
sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta KS 3

in KC 2/1

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
zazidalnega načrta KS 3 in KC 2/1, za območje stanovanjske
gradnje in območje za oskrbne ter storitvene dejavnosti, ki

jih je izdelal Razvojni center-Planiranje, d.o.o. Celje pod št.
proj. 026/96 marca 1997.

2. člen

Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta iz 1. člena
tega odloka vsebujejo:

Vsebina:
A) Tehnično poročilo
1. Uvod, splošni podatki,
2. Usklajenost ZN s planskimi dokumenti,
3. Meja ureditvenega območja, inventarizacija,
4. Urbanistično-arhitektonska zasnova,
5. Prometna, komunalna in energetska infrastruktura,
6. Ukrepi za varovanje okolja,
7. Etapnost izvajanja,
8. Aproksimativni predračun,
9. Seznam parcel in lastnikov.
B) Soglasja in mnenja
1. Elektro Celje,
2. Eles Ljubljana,
3. Telekom Ljubljana,
4. Komunala Laško,
5. Geoplin Ljubljana,
6. Slovenske železnice,
7. MOP – Uprava Republike Slovenije za varstvo nara-

ve – izpostava Celje.
C) Grafične priloge
1. Izrez iz DP M 1:5000
2. Izrez iz ZN M 1:1000
3. Situacija obstoječega stanja z mejo

ureditvenega načrta, inventarizacija,
predvidene rušitve M 1:1000

3a. Kopija katastrskega načrta M 1:2880
4. Arhitektonska zazidalna situacija M 1:1000
5. Geodetska kotirana situacija  M 1:1000
6. Situacija prometne ureditve  M 1:1000
7. Situacija komunalnih naprav in napeljav M 1:1000
8. Vzdolžni profili cest M 1:1000:100
8.1 Vzdolžni profil povezovalne ceste  M 1:1000:100
8.2 Vzdolžni profil dovozne ceste A M 1:1000:100
8.3 Vzdolžni profil dovozne ceste B M 1:1000:100
9. Vzdolžni profili kanalov M 1:1000:100
9.1 Vzdolžni prerez kanala B M 1:1000:100
9.2 Vzdolžni prerez kanala C M 1:1000:100
10. Prerez a-a M 1:500:100

II. MEJA OBMOČJA UREJANJA

3. člen

Ureditveno območje se nahaja med Badovinčevo ulico
na vzhodu, cesto Rečica–Laško na zahodu in jugu ter servi-
sno cesto, ki povezuje obe navedeni cesti na severu.

Opis meje obodne parcelacije ureditvenega območja:
Meja poteka od izhodiščne točke na severovzhodnem

vogalu parcele št. 1227/2 in se nadaljuje proti jugu po kata-
strski meji s k.o. Debro do parcele št. 1233/8, kjer se obrne
proti zahodu in poteka po njenem južnem robu ter nato po
južnem in zahodnem robu parcele št. 1233/1 do parcele št.
1235/2. Severna meja poteka po severnem robu parcele št.
1235/2 do izhodiščne točke.

Celotno območje posega v k.o. Rečica.
Območje znotraj opisane meje meri ca. 3,2 ha.

III. FUNKCIJA OBMOČJA UREJANJA

4. člen

Območje urejanja z oznako KS 3 in KC 2/1 je namenje-
no stanovanjski gradnji, oskrbnim in storitvenim dejavnostim.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 2080 Št. 25 – 9. V. 1997

5. člen

V območju so predvideni naslednji posegi:
– gradnja enodružinskih stanovanjskih hiš,
– gradnja stanovanjskih blokov,
– gradnja prizidka k trgovini,
– gradnja poslovno-stanovanjske hiše,
– gradnja gasilskega doma,
– gradnja prometne infrastrukture,
– gradnja komunalne in energetske infrastrukture.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE TER DOVOLJENE TOLERANCE

6. člen

Pogoji za urbanistično in krajinsko oblikovanje prosto-
ra ter arhitektonsko oblikovanje objektov in naprav so na-
slednji:

(1) gradnja enodružinskih stanovanjskih hiš:
– objekt tlorisnih dimenzij 10 x 12 m s prizidkom za

garažo 4 x 6 m s pritličjem in nadstropjem (mansardo);
– obvezno upoštevanje odmika od servisne ceste (min.

6 m);
– streha dvokapnica s 30–35° naklonom in obvezno

smerjo slemena vzporedno s plastnicami terena ter temno
kritino;

– zaradi izpostavljene lokacije morajo biti objekti obli-
kovani skladno, kar velja za izbor enotnih materialov fasade,
stavbnega pohištva in kritine;

– pred začetkom gradnje je treba izdelati detajlne geo-
mehanske raziskave tal za določitev pogojev temeljenja;

(2) gradnja stanovanjskih blokov:
– upoštevanje maksimalnih tlorisnih gabaritov določe-

nih v grafičnih prilogah s kletjo, pritličjem in 2–3 etažami;
– obvezno upoštevanje gradbenih linij, ki so določene

na podlagi odmikov od obstoječih objektov, komunalnih in
energetskih koridorjev;

– streha dvokapnica s ca. 30° naklonom in temno kritino;
– pred začetkom gradnje je za pogoje temeljenja treba

izdelati detajlne geomehanske raziskave;
(3) gradnja prizidka k trgovini:
– upoštevanje tlorisnih gabaritov določenih v grafičnih

prilogah;
– predvidena etažnost: pritličje;
– prizidek mora biti oblikovno usklajen z obstoječim

objektom;
(4) gradnja poslovno-stanovanjskega objekta:
– objekt tlorisnih dimenzij 12 x 10 m s prizidkom za

poslovne prostore 8 x 7 m spritličjem in nadstropjem (man-
sardo);

– streha dvokapnica s ca. 30° naklonom in obvezno
temno kritno;

– fasade obdelane v svetlih barvah;
– pred začetkom gradnje je treba za pogoje temeljenja

izdelati detajlne geomehanske raziskave tal;
(5) gradnja gasilskega doma:
– objekt tlorisnih dimenzij 30 x 15 m s pritličjem in

etažo (mansardo);
– streha dvokapnica s ca. 30° naklonom, smerjo sleme-

na sever–jug in temno kritino;
– lokacija ob glavni prometnici pogojuje atraktivno ar-

hitektonsko oblikovanje objekta;
– za pogoje temeljenja je treba izdelati detajlne geome-

hanske raziskave tal;
(6) gradnja parkirišč:
– za potrebe stanovalcev in obiskovalcev je predvidena

gradnja asfaltiranih parkingov dimenzij 5 x 2,50 m;

– med posameznimi nizi parkingov je predvidena ze-
lenica;

(7) parcelne meje, ograje, zasaditev:
– meje funkcionalnih zemljišč so določene v grafičnih

prilogah;
– stanovanjskim blokom pripada samo zazidana površi-

na – stavbišče, vse ostale površine so javne;
– funkcionalna zemljišča individualnih objektov bodo

omejena z živico;
– funkcionalno zemljišče gasilskega doma in poslovno-

stanovanjskega objekta bo varovano z živico ali ograjo mak-
simalne višine 2 m;

– obvezna je zasaditev drevoreda ob glavnih prometni-
cah kot je razvidno iz grafičnih prilog;

– obvezna je ureditev zelenih površin in otroškega igriš-
ča ob stanovanjskih blokih;

– za ureditev okolice predvidenih objektov je treba iz-
delati načrt zunanje ureditve.

7. člen

Kot dovoljive tolerance pri pogojih za izrabo in kvalite-
to graditve posameznih objektov in infrastrukture ali drugih
posegov v prostor se smatrajo spremembe tlorisnih in višin-
skih gabaritov ter kote tal pod pogojem, da ne predstavljajo
večjih sprememb pri predpisanih ureditvah, da ne ovirajo
izvedbe koncepta pozidave in da bodo v skladu s predpisi,
zakoni, navodili in pravilniki, ki se nanašajo na varovanje
okolja ter da ne posegajo izven območja zazidalnega načrta.
Kot toleranca je dovoljena sprememba namembnosti kletne
etaže stanovanjskih blokov za mirno poslovno dejavnost, ki
ne bo prekomerno obremenjevala okolja.

V. POGOJI PROMETNEGA, KOMUNALNEGA
IN ENERGETSKEGA UREJANJA TER DOVOLJENE

TOLERANCE

8. člen

Promet
Za cestno omrežje in ostale utrjene površine veljajo

naslednji pogoji:
– glavni napajalni cesti območja sprememb in dopolni-

tev ZN sta Badovinčeva cesta in cesta Laško–Rečica s kate-
rih je predviden odcep povezovalne ceste,

– povezovalna cesta omogoča krožni dvosmerni pro-
met, široka je 5 m z obojestransko bankino širine 0,5 m in je
predvideno v asfaltni izvedbi,

– do predvidene pozidave in parkirnih površin sta pred-
videni še dovozni cesti A in B v širini 5 m,

– ob cesti Laško–Rečica, ki jo je potrebno urediti je
predviden hodnik za pešce širine 1,6 m,

– rekonstruirati je potrebno križišče ceste Laško–Reči-
ca in Badovinčeve ulice,

– parkirni prostori za osebna vozila so predvideni na
funkcionalnih zemljiščih posameznih objektov,

– vse ceste, manipulacijske in parkirne površine se od-
vodnjavajo s prečnimi skloni v predvidene požiralnike z
rešetko oziroma v požiralnika z vtokom pod robnikom in
dalje v kanalizacijo,

– onesnažene vode z olji in naftnimi derivati so spelja-
ne v kanalizacijo preko ustrezno dimenzioniranega oljnega
lovilca,

– posebno pozornost je treba posvetiti odvodu vod s
planuma spodnjega ustroja,

– pred izgradnjo cestnega omrežja je treba izdelati pro-
jekte za izvedbo, za posamezne objekte pa projekt zunanje
ureditve.
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9. člen

Vodovodno omrežje
Za vodovodno omrežje veljajo naslednji pogoji:
– hidrantno omrežje je načrtovano kot krožni vod in je

vezano na obstoječi vodovod, ki ga bo potrebno rekonstrui-
rati v skladu s soglasjem upravljalca,

– za zagotovitev požarne varnosti je poleg nadzemnih
hidrantov znotraj ureditvenega območja možno postaviti tu-
di hidrant na obstoječem vodu ob cesti Laško – Rečica,

– trase obstoječega vodovoda in predvidenega hidrant-
nega omrežja so razvidne iz grafičnih prilog sprememb in
dopolnitev ZN,

– pred izgradnjo predvidenega hidrantnega omrežja je
izdelati projekte za izvedbo.

10. člen

Kanalizacijsko omrežje
Za kanalizacijsko omrežje veljajo naslednji pogoji:
– predviden je mešan sistem kanalizacije z odvodom

odpadnih vod v obstoječi zbirni kanal ob cesti Laško–
Rečica,

– vse odpadne vode v priključnem jašku na javno kana-
lizacijo morajo ustrezati poslovniku o odvajanju in čiščenju
odpadnih vod,

– za izgradnjo kanalizacijskega omrežja je treba izdela-
ti projekte za izvedbo.

11. člen

Plinovodno omrežje
Za plinovodno omrežje veljajo naslednji pogoji:
– obvezna je priključitev novih objektov na mestno

plinovodno omrežje, oziroma na obstoječo kotlarno Debro,
ki jo bo potrebno preurediti na uporabo zemeljskega plina,

– upoštevati je treba minimalne odmike od predvidene
trase plinovoda za TIM Laško,

– pred izgradnjo plinovodnega omrežja je potrebno iz-
delati projekte za izvedbo.

12. člen

Električno omrežje
Za električno omrežje veljajo naslednji pogoji:
– upoštevati je treba predpisani zaščitni koridor obsto-

ječih daljnovodov 110 kV in 35 kV,
– prestaviti je treba obstoječi daljnovod 10 kV,
– objekti se bodo oskrbovali z električno energijo iz

predvidene transformatorske postaje,
– za prestavitve in izgradnjo elektroenergetskega omrež-

ja je potrebno izdelati projekte.

13. člen

Telefonsko omrežje
Objekti sprememb in dopolnitev ZN bodo priključeni

na obstoječe telefonsko omrežje, skladno s pogoji uprav-
ljalca.

14. člen

Odpadki
Odpadki se bodo zbirali ločeno (organski odpadki, pa-

pir, kovine, steklo) na določenih prostorih ob prometnici
oziroma ob uvozih v posamezna območja. Organski odpadki
se bodo odvažali na komunalno deponijo, ostali pa v prede-
lavo. Morebitni posebni odpadki se bodo zbirali v skladu z
veljavno zakonodajo in odvažali na deponije posebnih od-
padkov.

VI. REŠITVE VAROVANJA OKOLJA

15. člen

(1) Varovanje voda
Območje urejanja se ne nahaja v območju varstvenih

pasov vodnih virov. Kanalizacija bo izvedena v mešanem
sistemu. Meteorne vode s parkirnih površin je treba pred
izpustom v kanalizacijo očistiti preko lovilca olj in maščob.

Sanitarne odplake bodo odvajane v javno kanalizacij-
sko omrežje.

(2) Ukrepi za preprečitev prekomernega hrupa:
Ureditveno območje se nahaja v II. območju naravnega

in življenjskega okolja, kjer so dovoljene maksimalne mejne
vrednosti 45 dBA ponoči in 55 dBA podnevi.

Zaradi bližine glavne prometnice je treba pri stanovanj-
skih blokih dodatno protihrupno izolirati cestne fasade.

(3) Varovanje zraka:
Pri vseh posegih v prostor morajo biti predvideni ele-

menti varovanja pred prekomernim onesnaževanjem zraka.
Kot energetski vir je predviden plin.

Vse parkirne površine so predvidene ob prometnicah na
robu zazidave.

(4) Odpadki:
Komunalni odpadki se bodo zbirali v posebnih posodah

– zabojnikih in odvažali na komunalno deponijo. Zbirno
mesto mora biti dostopno vozilom komunalnega podjetja.

(5) Požarno varstvo:
Dostopi in dovozi omogočajo dovoz interventnih vozil

in izpolnjujejo pogoje za varen umik.
Odmiki med objekti preprečujejo širjenje požara.
Oskrba za gašenje z vodo je predvidena preko hidrant-

nega omrežja z nadzemnimi hidranti.

VII. DRUGI POGOJI POMEMBNI ZA IZVEDBO

16. člen

Arhitektonske ovire
Na vseh javnih komunikacijah je treba izvesti klančine

za invalide naklona 1:6.

17. člen

Pri izvajanju vseh posegov v prostor je potrebno upo-
števati varovalne koridorje prometne, komunalne, vodnogo-
spodarske in energetske infrastrukture, objektov in naprav.
Pri vseh posegih v prostor je potrebno predhodno pridobiti
soglasje njihovih upravljalcev.

VIII. ETAPNOST IZVAJANJA

18. člen

Zazidalni načrt iz 1. člena tega odloka se lahko izvaja v
več etapah.

Posamezne faze se morajo izvesti kot celota in po dolo-
čilih tega odloka. Vsako posamezno fazo je potrebno zgradi-
ti z vsemi elementi zunanje ureditve in tako, da ne bo z
ničemer poslabšala ekološkega stanja.

Komunalna, prometna, vodnogospodarska in energet-
ska ureditev, ki lahko neposredno vpliva na varovanje oko-
lja, mora biti dokončno urejena s posamezno fazo gradnje in
investicije.

19. člen

Zemljišče znotraj meje, opisanov 3. členu tega odloka
in posamezni objekti in naprave znotraj meje lahko ohranja-
jo do pričetka izgradnje sedanjo rabo. Namembnost zem-
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ljišč, ki se ne zazidajo v 1. in ostalih fazah, ostane nespreme-
njena.

IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV

20. člen

Investitor je dolžan sočasno z izgradnjo posameznih faz
zaključiti zunanjo ureditev objekta.

Pri izdelavi investicijsko tehnične dokumentacije mo-
rajo biti upoštevane vse zahteve soglasodajalcev.

X. KONČNE DOLOČBE

21. člen

Zazidalni načrt iz 1. člena tega odloka je stalno na
vpogled vsem zainteresiranim pri pristojnem upravnem or-
ganu.

22. člen

Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja Inš-
pektorat RS, za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in
prostor.

23. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

24. člen

Z veljavnostjo tega odloka, preneha za območje, nave-
deno v 3. členu tega odloka, veljati odlok o zazidalnem
načrtu individualne stanovanjske gradnje z oskrbovalnim
centrom Debro (Uradni list SRS, št. 10/82).

Št. 352-4/95-02
Laško, dne 21. aprila 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Laško
Matevž Kolar l. r.

MEDVODE

1523.

Na podlagi tretjega odstavka 22. in 37. člena zakona o
financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) ter 17. člena
statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 34/95 in 47/95)
je Občinski svet občine Medvode na 27. seji dne 17. 4. 1997
sprejel

S K L E P
o povečanju davka od premoženja v Občini Medvode

1. člen

Davek od premoženja iz 2. točke 156. člena zakona o
davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88, 8/89 in Uradni
list RS, št. 48/90 in 7/93) se za območje Občine Medvode
poveča za:

– 50% za stanovanjske hiše, stanovanja, garaže in po-
slovne prostore ter

– 75% za objekte za počitek in rekreacijo.

2. člen

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Št. 945/97
Medvode, dne 17. aprila 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Medvode

Mitja Ljubeljšek l. r.

1524.

Na podlagi določila 49. člena zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 17. člena statuta Občine
Medvode (Uradni list RS, št. 34/95 in 47/95) je Občinski
svet občine Medvode na 27. seji dne 17. 4. 1997 sprejel
naslednji

U G O T O V I T V E N I   S K L E P

Vrednost točke za odmero davka od premoženja po
1. in 2. točki 156. člena zakona o davkih občanov (Uradni
list SRS, št. 36/88, 8/89 ter Uradni list RS, št. 48/90 in 7/93)
za leto 1997 znaša 368,40 tolarjev.

Št. 944/97
Medvode, dne 17. aprila 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Medvode

Mitja Ljubeljšek l. r.

METLIKA

1525.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86
in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93 in 47/93) ter 35. člena
statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 41/95) župan
Občine Metlika sprejema

S K L E P
o javni razgrnitvi lokacijskega načrta za bencinski

servis Metlika II

1. člen

Javno se razgrne osnutek lokacijskega načrta za bencin-
ski servis Metlika II, ki ga je izdelal PA Prostor, d.o.o.,
Ljubljana, Kersnikova 9, pod št. 1081/97.

2. člen

Osnutek lokacijskega načrta za bencinski servis Metli-
ka II bo razgrnjen v prostorih Občine Metlika, Mestni trg 24,
I. nadstropje, vsak delovni dan razen v petek od 7. do 15.
ure, v petek pa od 7. do 14. ure, in sicer 30 dni od dneva
objave sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 2083Št. 25 – 9. V. 1997

3. člen

Podjetja in druge organizacije, organi, društva in obča-
ni lahko podajo pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju
razgrnitve ali pa jih pošljejo na Občino Metlika.

Št. 351-5/97
Metlika, dne 24. aprila 1997.

Župan
Občine Metlika

Branko Matkovič, dipl. jur. l. r.

MURSKA SOBOTA

1526.

P O R O Č I L O
o izidu naknadnih volitev župana Mestne občine

Murska Sobota

Občinska volilna komisija mestne občine Murska So-
bota je na seji, dne 7. aprila 1997, na podlagi zapisnikov o
delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za
župana Mestne občine Murska Sobota, na naknadnih voli-
tvah dne 6. aprila 1997, ugotovila naslednji rezultat glaso-
vanja:

I

1. Na naknadnih volitvah župana Mestne občine Mur-
ska Sobota, dne 6. aprila 1997, je imelo pravico glasovati
16.540 volivcev.

2. Glasovalo je skupaj 7.653 volivcev ali 46,27% od
vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:

a) 7.605 volivcev glasovalo na voliščih,
b) 48 volivcev je glasovalo po pošti.

II

Za kandidate za župana Mestne občine Murska Sobota
je bilo oddanih 7653 glasovnic. Ker so bile prazne oziroma
ni bilo moč ugotoviti volje volivca, ker sta bila obkrožena
dva kandidata, je bilo 125 glasovnic neveljavnih.

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Brigita Bavčar 1.057 glasov ali 14,04%
2. Ivan Obal 3.074 glasov ali 40,83%
3. Anton Slavic 2.658 glasov ali 35,31%
4. Miran Györek 739 glasov ali 9,82%.
Ker nobeden od kandidatov ni prejel večine oddanih

glasov, je Občinska volilna komisija razpisala drugi krog
naknadnih volitev župana Mestne občine Murska Sobota za
20. april 1997 izmed kandidatov, ki sta prejela največje
število glasov, in sicer:

1. Ivan Obal, roj. 27. 6. 1941, iz Murske Sobote, Stane-
ta Rozmana 2, dipl. ekonomist,

2. Anton Slavic, roj. 26. 6. 1949, iz Murske Sobote,
Grajska ul. 11, ekonomist.

III
Občinska volilna komisija je na seji, dne 22. aprila

1997, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri
ugotavljanju izida glasovanja v drugem krogu naknadnih
volitev za župana Mestne občine Murska Sobota, dne 20.
aprila 1997, ugotovila:

1. V drugem krogu naknadnih volitev za župana, dne
20. aprila 1997, je imelo pravico glasovati 16.561 volivcev.

2. Glasovalo je skupaj 7.531 volivcev ali 45,47%, od
vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:

– 7.484 volivcev glasovalo na voliščih,
– 47 volivcev je glasovalo po pošti.

IV
Za volitve župana je bilo oddanih 7.531 glasovnic. Ker

so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje volivca,
ker sta bila obkrožena dva kandidata, je bilo 74 glasovnic
neveljavnih.

Kandidata sta prejela naslednje število glasov:
1. Ivan Obal 3.457 glasov ali 46,36%
2. Anton Slavic 4.000 glasov ali 53,64%.

V
Občinska volilna komisija Mestne občine Murska So-

bota je na podlagi prvega odstavka 107. člena zakona o
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in
70/95) ugotovila, da je za župana Mestne občine Murska
Sobota izvoljen

Anton Slavic, roj. 26. 6. 1949, iz Murske Sobote, Graj-
ska ul. 11, ki je dobil večino oddanih glasov.

Št. 008-1/97
Murska Sobota, dne 22. aprila 1997.

Predsednik
Občinske volilne komisije

mestne občine Murska Sobota
Bojan Žunič, dipl. prav. l. r.

Člani komisije:
Žarko Bejek, dipl. prav. l. r.
Alenka Ratnik, dipl. prav. l. r.
Katja Toth, dipl. prav. l. r.

PUCONCI

1527.

Na podlagi 31. in 43. člena zakona o urejanju prostora
(Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), 2. člena zakona o
planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni
list RS, št. 48/90), ter na podlagi 20. člena statuta Občine
Puconci je Občinski svet občine Puconci na 3. izredni seji
dne 25. 4. l997 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin

dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje
od leta l986 do leta 2000, dopolnjenega v letu l990 in
družbenega plana Občine Murska Sobota za obdobje

l986–l990, dopolnjenega v letu l987

1. člen

(uvodne določbe)

Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za ob-
dobje od leta l986 do leta 2000 (Uradne objave, št. 24/86),
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dopolnjenega v letu l990 (Uradne objave, št. 10/90) – v
nadaljnjem besedilu: dolgoročni plan in prostorskih sestavin
srednjeročnega družbenega plana Občine Murska Sobota za
obdobje od leta l986–l990 (Uradne objave, št. 24/86), dopol-
njenega v letu l987 (Uradne objave, št. 7/87) – v nadaljnjem
besedilu: srednjeročni plan, na območju Občine Puconci.

Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembo
namenske rabe in na predvideno gradnjo železniške proge
Murska Sobota–Hodoš–državna meja na območju Občine
Puconci.

2. člen

Spremembe in dopolnitve se nanašajo na območje nove
Občine Puconci, ki zavzema naslednje katastrske občine:
Otovci, Prosečka vas, Mačkovci, Kuštanovci, Poznanovci,
Pečarovci, Dankovci, Moščanci, Vadarci, Bodonci, Beznov-
ci, Zenkovci, Strukovci, Puževci, Lemerje, Brezovci, Preda-
novci, Šalamenci, Vaneča, Dolina, Bokrači, Gorica in Pu-
conci.

3. člen

(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)

V dolgoročnem planu se spremeni in dopolni poglavje
4.8. Promet in zveze, in sicer se tretji odstavek nadomesti z
besedilom:

Izvedena bo modernizacija že obstoječe železniške pro-
ge Ormož–Puconci in se pristopilo k izgradnji glavne želez-
niške proge prvega reda Murska Sobota–Hodoš–državna
meja.

4. člen

Dopolni se poglavje 6.2.3. Območja za raziskovanje in
izkoriščanje rudnin in sicer se nadomesti besedilo tretjega
odstavka:

(Na osnovi predhodnih geoloških raziskav)…. z novim
besedilom, in sicer:

Na osnovi predhodnih geoloških raziskav je analizirana
možnost dolgoročnega pridobivanja kremenčevega peska in
proda na lokacijah v Kuštanovcih in Mačkovcih na površini
51,46 ha.

5. člen

Dopolni se poglavje 6.2.8. v delu, ki obravnava cestno
omrežje in sicer se na koncu poglavja doda:

Predvidena je izgradnja zahodne in severne obvozne
ceste v naselju Puconci. Zahodna obvoznica bo izgrajena v
prvi fazi gradnje železniške proge Puconci–Hodoš.

Dopolni se poglavje 6.2.8. v delu, ki obravnava želez-
niško omrežje in sicer se nadomesti drugi odstavek z besedi-
lom:

V cilju razvoja železniškega prometnega omrežja do
leta 2000 in vključevanja v meddržavni železniški sistem je
predvidena gradnja glavne dvotirne, elektrificirane želez-
niške proge Puconci–Hodoš–državna meja. Predvidena je
tudi rekonstrukcija in elektrifikacija obstoječe proge do Pu-
conec.

6. člen

Dopolni se poglavje 6.3.1. Urbanistične zasnove naselij
in sicer se na koncu poglavja doda:

– občinsko središče Puconci.

7. člen

Predvideni so izjemni posegi na prvem območju kme-
tijskih zemljiščm. Tabela posegov je podana v obrazložitvi.

8. člen

Spremeni se kartografski del dolgoročnega plana Obči-
ne Murska Sobota na območju nove Občine Puconci in sicer:

1. Zasnova primarne rabe v merilu  1:25000
ki združuje tematiko sedanjih kart Kmetijstvo–gozdarstvo in
Vodno gospodarstvo

2. Rudnine v merilu 1:25000
3. Promet v merilu 1:25000

Ostale karte v merilu 1:25000 in 1:50000 se vsebin-sko ne
spreminjajo.

4. Karte v merilu 1:5000 z oznakami, Mačkovci 9, 10,
19, 20, 28, 29, 30, 37, 38, 39, 40, 46, 47, 48, 49, 50, Šalovci
11, 21, 22, 31, 32, 41, Radgona 6, 7, 8, 9, 10 in Turnišče 1, ki
so istočasno sestavni del prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega plana (28 kart).

9. člen

(spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana)

V srednjeročnem družbenem planu Občine Murska So-
bota za obdobje od leta l986 do leta l990 (Uradne objave, št.
24/86) se spremeni in dopolni pod poglavje 8.1.2. Železnica
in sicer se zadnji stavek nadomesti z novim: Za izgradnjo
glavne železniške proge prvega reda Puconci–Hodoš–držav-
na meja se bo v občini rezerviralo ustrezno zemljišče.

10. člen

Spremeni in dopolni se podpoglavje 11.1. Načini urba-
nističnega urejanja in sicer se na koncu poglavja doda nov
odstavek:

Za nekatera navedena območja bodo podana izhodišča
v programskih zasnovah, ki bodo pripravljena na osnovi
urbanističnih zasnov.

11. člen

Doda se novo podpoglavje 11.4. Programska zasnova
za železniško progo Murska Sobota–Hodoš–državna meja,
za odsek Puconci–Mačkovci (predor).

Območje
Železniška proga (telo proge z nasipi, useki, dovozni-

mi potmi, odvodnimi jarki) ter spremljajoče ureditve v
končni fazi (objekti ob progi, deviacije cest, regulacije,
prestavitve, rušitve) zavzema parcele in dele parcel po ka-
tastrskih občinah:

k. o. Puconci: 1335, 1331, 1327, 2281, 1234, 1231,
1230, 1227, 1226, 1223, 1222, 1219, 1218, 1215, 1214,
1210, 1205, 1204, 1201, 1200, 2060, 2059, 2058, 2057,
2056, 2055, 2054, 2053, 2052, 2051, 2050, 2049, 2048,
2047, 2046, 2045, 2061, 926/1, 926/2, 902, 1796, 2415,
2414, 2403, 2401, 2402, 2400, 1716, 1714, 1717, 1719,
1725, 1585/3, 539, 531, 528, 523, 519, 515, 512, 508, 504,
499, 494, 489, 486, 483, 318, 312, 309, 295, 290, 289, 286,
285, 282/2, 281/4, 281/1, 278, 276, 272, 267, 263, 262, 259,
258, 255, 254, 251, 250, 49, 48, 45, 44, 41, 40, 36, 33/2, 29,
28/4, 28/1, 25/1, 24, 20/2, 20/1, 18, 15, 13, 10, 8, 7, 6/2, 67,
78, 68, 73, 2280, 2279, 2278, 2277, 2276, 2275, 2274, 2273,
2272, 2271, 2270, 2268, 2267, 2266, 2265, 2264, 2263,
2262, 2261, 2260, 2258, 2257, 2256, 2254, 2072, 2077,
2032, 2069, 2068, 2067, 2066, 2065, 2064, 2062, 2031,
2281, 2282, 2283, 2284, 1788, 1787, 1784, 1781, 1766,
1764, 1762, 1760, 1759, 1743, 1741, 1738, 1740,  1736,
1731, 1732, 1730/2, 1730/1, 1729, 1727, 1728, 1726, 538,
530, 529, 522, 521, 520, 514, 515, 507, 505, 498, 495, 488,
487, 482, 319, 313, 308, 307, 300, 297, 294, 291, 288, 287,
284, 283, 280/2, 280/1, 279, 275, 274, 269, 268, 264, 292,
299, 303, 304, 260, 256, 249, 50, 47, 46, 43, 42, 39, 35, 34,
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30, 27/2, 27/1, 26, 22, 21/2, 21/1, 17, 16, 12, 11, 55, 59, 60,
62, 63/1, 66/2, 69/2, 72, 63/2, 75, 76, 80, 81, 84, 553/1, 540,
532, 527, 524, 518, 516/2, 511/2, 509, 503, 500, 493, 490,
485, 484, 317, 311, 310, 306, 305, 302, 301, 2041, 2040,
1995, 1994, 1996, 2281, 2400, 1716, 1714, 1717, 1718,
1719, 1740, 1739, 1780/1, 1737, 1734, 1735, 1580/2, 1279,
1246, 1718, 2250.

k. o. Vaneča:  1851, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598,
1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1610, 1611,
1612/1, 1613, 1617, 1409, 1406, 1405, 1404, 1402, 1401,
1400, 1388, 1387, 1386, 1385, 1303, 1306/1, 961, 962, 937,
938, 940, 824, 825, 826, 95, 96, 97, 98, 1854, 87, 89/1, 89/2,
62, 60, 59, 1677, 1673, 1672, 1671, 1670, 1669, 1668, 1680,
1681, 1667, 1666, 1658, 1657, 1656, 1655, 1654, 1652,
1651, 1650, 1646, 1645, 1644, 1643, 1642, 1637, 1636,
1632, 1631, 1628, 1380, 1379, 1375, 1374, 1849, 1318,
1317, 1312, 1311, 1309, 1308, 955, 953, 945, 944, 947/3,
942, 1849/1, 823, 822, 115, 114, 112, 111, 110, 109, 108,
107, 106, 105, 104, 103, 102, 101, 100, 99, 1317, 1318,
1380, 1379, 1375, 1374, 944, 942, 947/3, 59, 1858, 1641,
1858, 1641, 1849/1, 963, 952.

k. o. Moščanci: 1214/1, 1214/2, 1167, 1166, 1168,
1092, 1093, 1094, 1080, 1078, 1079/1, 1079/2, 1075, 1074,
1073, 1072, 1071, 1237/3, 1019, 954, 955, 956, 964, 965,
972, 43, 42, 31, 14, 13, 9, 1151, 1152, 1155, 1156, 1159,
1160, 1238, 1098/1, 1239, 1237/2, 1237/1, 1099, 952/1,
951, 957, 950, 949, 948, 947, 946, 944, 952/2, 931, 932,
933, 934, 935, 1233,  945, 943, 44, 46, 49, 55, 56, 1289, 959,
960/1, 960/2.

k. o. Dankovci:  1567, 1560, 1527, 1526, 1377, 1380,
1381, 1382, 1383, 1386, 1387, 1388, 1567, 1329, 1330,
1331, 1328, 1254, 1255, 1257, 1258, 1260, 1262, 1264,
1269, 1265, 525, 524, 522, 520, 493, 492, 489, 1567, 404,
386, 387, 388, 389, 401, 397, 396, 395, 390, 391, 392, 393,
394, 106, 115, 113, 110, 109, 105, 104/2, 104/1, 102 101,
100, 1575, 1516, 1519, 1520, 1521, 1523, 1524, 1525, 1510,
1246, 1245, 1244, 1243, 1242, 1241, 1240, 1239, 1238,
1237, 1236, 1235, 1234, 1233, 1562, 1220, 1221, 1225,
1226, 1230, 1231, 1232, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536,
537, 538, 539, 542, 544, 543, 382, 381, 380, 378, 377, 373,
372, 371, 370, 120, 119, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133,
134, 135, 136, 137, 132, 138/1, 138/2, 139, 140, 141, 142,
147, 148, 146, 145, 144, 143, 276, 275/2, 269, 268, 194,
149, 154, 156, 150, 155, 1566, 1568, 132, 1381/1, 493, 519,
493, 547, 546, 549, 1562, 1568.

k. o.  Mačkovci:  987/1, 871, 896, 897, 906, 907, 910/3,
910/2, 910/1, 912, 913, 916, 917, 918, 924, 925, 926,  763,
927/1, 927/9, 998/1, 928/3, 986/2, 714, 715, 716, 717,
988/10, 988/11, 988/5, 988/4, 988/2, 998/1, 589, 587, 590,
589, 587, 586, 588, 590, 581, 582, 583, 986/1, 986/2, 584,
585, 431, 432, 433, 434, 430, 426, 428, 429, 427, 423, 95,
98, 97, 96, 100, 41, 42, 43, 44, 45, 39, 40, 2, 38, 988/1, 932,
931, 986/2, 987/2, 939, 988/9, 990, 989, 988/7, 991, 988/6,
631, 630, 629, 988/5,  241, 242, 243, 244, 245, 246, 339,
338, 340, 341, 343, 301, 345, 347, 348, 352, 354, 356, 357,
373, 376, 375, 374, 995, 996, 378, 379, 380, 381, 300, 297,
1002, 396, 397, 395, 394, 398, 999, 400, 401, 412, 413, 411,
414, 415, 416, 417, 418, 420, 421, 422, 7, 11, 12, 13, 14, 15,
34, 113, 939, 988/8, 896, 897, 906, 907, 910/3, 910/2, 910/1,
912, 916, 917, 918, 924, 925, 926, 245, 986, 684, 998/1,
999, 378, 395, 398, 394, 1002, 34, 113, 930, 987/2, 998/1,
928/2, 928/1, 928/3, 927/9, 927/8, 988/4, 993, 994, 988/1,
998/1, 986, 585, 241, 999, 1002.

Namen posega (organizacija dejavnosti, tehnološki in
prostorski pogoji)

Predvidena je gradnja dvotirne, elektrificirane želez-
niške proge, projektirane za hitrosti do 160 km/h, z vsemi

objekti (predor, cestni nadvozi, podvozi, mostovi, propusti)
ter nadomestnimi cestami, potmi in dostopi.

Celotni obravnavani odsek železniške proge meri
26.304 m, na območju Občine Puconci znaša dolžina
12.655 m. Začne se na jugu na meji katastrske Občine Pu-
conci in poteka po dolini Mačkovskega potoka proti severu
do predvidenega predora.

Obravnavani odsek je nadaljevanje železniške proge
Ormož–Puconci, ki ima izhodiščno točko 0 + 00 v Ormožu.
Lokacijski načrt obravnava tudi del obstoječe proge in sicer
od km 42 + 810 do km 44 + 595 (1685 m), kjer gre za
rekonstrukcijo. Ostali odsek od km 44 + 595 do km 69 + 114
(24.519 m) je obravnavan kot novogradnja. Proga poteka v
koridoru, kjer je pred letom l968 že potekala železniška
proga, vendar z lokalnimi odmiki od obstoječega nasipa, ker
tako narekuje nova tehnologija proge.

Širina planuma nove proge za en tir je 6,5 m, za dva
vzporedna tira pa 10,70 m. Brežine ukopov in nasipov bodo
v naklonu 2:1. Maksimalni vzdolžni sklon je 1% na postajah
0,25%, najmanjši horizontalni radij 1200 m.

Od Puconec do Mačkovec se niveleta proge dviguje do
predvidenega predora dolžine 320 m.

Večinoma poteka proga v nasipu, razen pred in za
predorom, kjer so predvideni visoki preduseki.

Na odseku proge, ki poteka po območju Občine Pucon-
ci se izvede v končni fazi 10 novih objektov, in sicer:
1 podvoz, 6 nadvozov, 2 podhoda in 1 most. Predvideni so
še mostovi na cestnih deviacijah in prepusti pod progo.

Predvideni so naslednji postajni objekti:
– postajališče Puconci (peron dolžine 150 m in zave-

tišče),
– postajališče Moščanci (peron dolžine 150 m in zave-

tišče),
– izogibališče Dankovci z izogibalnim tirom in postaj-

nim objektom,
– postajališče v Mačkovcih (peron dolžine 150 m, za-

vetišče).

Infrastruktura
Načrtovane so deviacije kategoriziranih in lokalnih cest,

ter dovoznih poti.
Zaradi gradnje proge je potrebna delna regulacija Mač-

kovskega potoka.
Potrebna je prestavitev naročniškega kabla vzdolž ob-

stoječega nasipa.
Potrebna je prestavitev oziroma zavarovanje obstoječih

cevovodov lokalnega vodovoda ter obstoječih elektroener-
getskih objektov.

Faznost
Gradnja železniške proge je zasnovana v treh fazah in

sicer:
I. faza: enotirna, neelektrificirana proga za

računsko hitrost V = 120 km/h (trasirano za
končno hitrost V = 160 km/h z lokalnimi
omejitvami, podvozi cest pod progo
in drugimi nivojskimi križanji na mestih,
kjer bodo vII. fazi gradnje izvennivojska
križanja),

II. faza: enotirna, elektrificirana proga za računsko
hitrost V = 160 km/h, z lokalnimi ome-
jitvami in izvennivojskimi križanji,

III. faza: dvotirna, elektrificirana proga za računsko
hitrost V = 160 km/h, z lokalnimi
omejitvami in izvennivojskimi križanji.

V lokacijskem načrtu morajo biti za prvo fazo ureditev
prikazane rešitve za naslednje ureditve:
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1. na južnem delu Puconec se uredi nivojski prehod
ceste Puconci–Gorica izven naselja,

2. uredi se zahodna obvoznica od prehoda na južnem
delu Puconec do prehoda pri Janži,

3. pri cerkvi se uredi primeren podhod,
4. na mestu nakladališča se uredi potniško postajališče,
5. dosledno se upošteva postavitev protihrupnih in

zaščitnih ograj, kot bodo prikazane v sektorskih študijah o
varstvu pred prekomernim hrupom in ostalo,

6. na Vaneči pod Slivnjekovim bregom in v Mačkovcih
se uredita dodatna podhoda s klančinama,

7. regulira se Mačkovski potok na odseku skozi naselje
Mačkovci.

Zaradi gradnje železnice in spremljajočih objektov bo
potrebno odkupiti naslednje objekte:

1. Stanovanjski in gospodarski objekti na parceli št.
1796 k.o. Puconci v 1. fazi izgradnje.

2. Stanovanjski blok s 4 stanovanji na parceli št. 1722
k.o. Puconci v 2. fazi izgradnje.

3. Gospodarski objekt na parceli št. 1720 k.o. Puconci
v 2. fazi izgradnje.

4. Stanov. objekt na parceli 991 k.o. Mačkovci v prvi
fazi.

Za prebivalce, ki se jim rušijo bivalni objekti, je potreb-
no zagotoviti nadomestna stanovanja oziroma parcele.

Vsem lastnikom oziroma uporabnikom parcel, ki jim
predvidena proga prekine dostop, mora biti omogočen čim
krajši dostop po javni poti preko zavarovanega ali izvenni-
vojskega prehoda.

Usmeritve za oblikovanje
Glede arhitektonskega, urbanističnega in krajinskega

oblikovanja je pri izdelavi lokacijskega načrta potrebno upo-
števati naslednje:

– brežine železniškega nasipa in useka ter brežine cest-
nih objektov in deviacij morajo biti načrtovane v naklo-
nu 1:2;

– železniški in cestni objekti morajo biti načrtovani
tako, da jih bo možno ozeleniti in vklopiti v krajino;

– predvideni postajni in drugi objekti, ki bodo grajeni
ob progi, morajo upoštevati značilnosti gradnje na obravna-
vanem območju (max. etažnost P + 1, podolžni tlorisi, dvo-
kapne strehe z nakloni nad 35o in opečno kritino).

Usmeritve za varovanje
Glede varovanja naravnega, bivalnega in delovnega

okolja je pri izdelavi lokacijskega načrta potrebno upoštevati
naslednje:

– kjer nova trasa zapušča obstoječi železniški nasip je
le-tega potrebno sanirati in zemljišče usposobiti za kmetijske
namene;

– viški materiala, ki bodo nastali pri gradnji proge,
bodo deponirani v peskokop v Kuštanovcih oziroma na dru-
ge lokacije, ki bodo določene v lokacijskem načrtu;

– nadomestiti je potrebno vse dovozne poti do zasel-
kov, posamičnih domačij in kmetijskih površin, ki jih pred-
videna proga prekine;

– zagotoviti je potrebno prehode za divjad in druge
živali;

– nadomestne ceste in poti morajo biti izvedene naj-
manj v enakem standardu kot so obstoječe, ki jih proga
prekinja;

– ohraniti je potrebno vse obstoječe biotope na vzhodni
strani predvidene proge;

– v času gradnje je potrebno zagotoviti arheološki nad-
zor vzdolž celotne trase;

– v lokacijskem načrtu je potrebno definirati ukrepe za
zmanjšanje ali odpravo prekomernega hrupa.

V lokacijskem načrtu je potrebno definirati še obvezno-
sti investitorjev in izvajalcev v času izvajanja lokacijskega
načrta ter določiti izdelavo monitoringa za spremljanje nega-
tivnih vplivov na sestavine okolja. Sestavni del lokacijskega
načrta mora biti tudi poročilo o vplivih na okolje.

12. člen

Spremeni in dopolni se kartografski del družbenega
plana Občine Murske Sobota za obdobje l986–1990, in sicer:

1. pregledni katastrski načrti v merilu 1:5000 (22 kart),
navedeni že v 8. členu tega odloka,

2. dodajo se karte z naslovom Programska zasnova za
železniško progo Murska Sobota–Hodoš–državna meja za
odsek Puconci–Mačkovci, in sicer:

1. Namenska raba površin s predvidenimi
ureditvami M 1: 5000
2. Energetska in komunalna infrastruktura M 1: 5000
3. Prometne ureditve M 1: 5000
4. Vodnogospodarske ureditve M 1: 5000
5. Usmeritve za krajinsko, urbanistično in arhitekton-

sko oblikovanje
Varovanje in izboljšanje naravnega in bivalnega okolja

M 1:25000
6. Območje obdelave (kat. občine: Puconci, Vaneča,

Moščanci, Dankovci, Mačkovci) M 1:25000

13. člen

Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgo-
ročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za
območje nove Občine Puconci pričnejo veljati osmi dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 360-1/96
Puconci, dne 29. aprila 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Puconci

Branko Drvarič l. r.

RAVNE-PREVALJE

1528.

Na podlagi 43. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) je Občinski svet občine Ravne-Prevalje
na seji dne 3. 4. 1997 sprejel

O D L O K
o potrditvi zaključnega računa o izvršitvi proračuna

Občine Ravne-Prevalje za leto 1996

1. člen

Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Obči-
ne Ravne-Prevalje za leto 1996, katerega sestavni del je
zaključni račun sredstev stalne proračunske rezerve in sred-
stev posebnih partij žiro računa proračuna.

2. člen

Doseženi prihodki in njihova razporeditev po zaključ-
nem računu za leto 1996 so znašali:
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Po zaključnem računu proračuna
– skupni prihodki 1.148,374.283,86
– skupni razpored prihodkov 1.129,501.702,48
– razlika med skupnimi prihodki

in skupnim razporedom prihodkov 18,872.581,38

Po zaključnem računu stalne proračunske rezerve
– skupni prihodki 5,741.871,40
– skupni odhodki 1,247.705,70
– razlika med skupnimi prihodki

in skupnimi odhodki 4,494.165,70

3. člen

Razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki
po zaključnem računu proračuna za leto 1996 v znesku
18,872.581,38 SIT, se prenese kot prihodek v proračun obči-
ne za leto 1997.

Razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki
po zaključnem računu stalne proračunske rezerve v znesku
4,494.165,70 SIT se prenese kot prihodek v stalno proračun-
sko rezervo proračuna za leto 1997.

4. člen

Pregled prihodkov in razporeditev prihodkov zaključ-
nega računa proračuna Občine Ravne-Prevalje za leto 1996,
je sestavni del tega odloka.

5. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 460-10/96-2
Ravne-Prevalje, dne 3. aprila 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Ravne-Prevalje
Marjan Berložnik, dipl. org. l. r.

1529.

Na podlagi prvega odstavka 41. člena zakona o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 12/96) in 17. člena statuta Občine Ravne-Prevalje,
(Uradni list RS, št. 43/95 in 1/97) 7. člena statuta Občine
Mežica (MUV, št. 7/95) 21. člena statuta Občine Črna na
Koroškem (MUV, št. 9/95), so Občinski svet občine Ravne-
Prevalje na 21. redni seji dne 20. 11. 1996, Občine Mežica
na 25. redni seji dne 22. 1. 1997 in Občina Črna na Koroš-
kem na 24. redni seji dne 17. 12. 1996 sprejeli odlok o
ustanovitvi Javnega vzgojno-varstvenega zavoda Ravne na
Koroškem

O D L O K
o ustanovitvi Javnega vzgojno-varstvenega zavoda

Ravne na Koroškem

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

S tem odlokom Občina Ravne-Prevalje s sedežem Če-
čovje 12/a Ravne na Koroškem, Občina Mežica in Občina
Črna na Koroškem (v nadaljnem besedilu: ustanoviteljice)

ustanavljajo na področju vzgoje in varstva predšolskih otrok
javni vzgojno-varstveni zavod Ravne na Koroškem (v na-
daljnjem besedilu: zavod)

II. STATUSNE DOLOČBE

2. člen

Zavod posluje pod imenom: Javni vzgojno-varstveni
zavod Ravne na Koroškem.

Skrajšano ime zavoda je: VVZ Ravne na Koroškem.
Sedež zavoda je Čečovje 7/a Ravne na Koroškem.

3. člen

Zavod je pravna oseba s polno odgovornostjo in odgo-
varja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi raz-
polaga.

4. člen

Zavod je naslednik Vzgojno-varstvenega zavoda Rav-
ne na Koroškem vpisanega v sodni register pri okrožnem
sodišču v Mariboru, na registrskem vložku 1/619-00 z dne
12. 11. 1992 in prevzame vse pravice in obveznosti zavoda.

Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževa-
nja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.

5. člen

Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po vzgoji
in varstvu predšolskih otrok na območju Občine Ravne–
Prevalje, Občine Mežica in Občine Črna na Koroškem.

 6. člen

Zaradi izvajanja vzgoje in varstva predšolskih otrok na
različnih lokacijah v sestavi zavoda delujejo enote:

1. V Občini Ravne-Prevalje delujejo:
– Enota Solzice Ravne na Koroškem,
– Enota Marjetka Ravne na Koroškem,
– Enota Pod gonjami Prevalje,
– Enota Zgornji kraj Prevalje,
– Enota Kotlje,
– Enota Leše,
– Enota Javornik.
2. V Občini Mežica deluje:
– Enota Mežica.
3. V Občini Črna na Koroškem delujeta:
– Enota Žerjav,
– Enota Črna na Koroškem.

III. DEJAVNOST ZAVODA

7. člen

Dejavnost zavoda je:
– M/70.101; dejavnost vrtcev.

8. člen

Zavod opravlja javnouveljavljeni program za predšol-
ske otroke, ki je sprejet na način in po postopku, določenim z
zakonom.

9. člen

Zavod ima pečat okrogle oblike premera 35 mm in
pečat premera 20 mm. Sredi pečata je grb Republike Slove-
nije, na obodu pa izpisano JAVNI VZGOJNOVARSTVENI
ZAVOD RAVNE NA KOROŠKEM.
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Ravnatelj zavoda sprejme sklep o shrambi in uporabi
pečatov zavoda ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.

IV. ORGANI ZAVODA

10. člen

Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj zavoda,
– strokovni organi,
– svet staršev.

11. člen

Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.

12. člen

Svet zavoda ima poleg pristojnosti, določenih z zako-
nom še naslednje pristojnosti:

– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in perio-

dične račune zavoda,
– predlaga ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge

in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet za-

voda,
– opravlja druge z zakonom in splošnimi akti zavoda

določene naloge.

13. člen

Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet obči-
ne Ravne-Prevalje, Občine Mežica in Občine Črna na Koroš-
kem po enega člana. Predstavnike delavcev izvolijo delavci
zavoda na neposrednih in tajnih volitvah. Volitve so veljav-
ne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda.
Izvoljeni so kandidati, ki so dobili večino glasov delavcev,
ki so volili.

Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.

14. člen

Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet
zavoda, do sprejema zakona, ki bo urejal sodelovanje delav-
cev pri upravljanju delavcev v zavodih, uporabljajo določbe
zakona, ki urejajo sodelovanje delavcev pri upravljanju pod-
jetij.

15. člen

Svet zavoda najkasneje 60 dni pred iztekom mandata
določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje 3-člansko
komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev
v svet in pripravi končno poročilo, ki ga predloži svetu
zavoda po njegovem konstituiranju.

Komisijo imenuje ravnatelj zavoda.

16. člen

Članu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za
katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:

– sam zahteva razrešitev,
– je zaradi bolezni odsoten daljše obdobje ali iz drugih

razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta,
– je razrešen.
Člana sveta razreši svet zavoda na način in po postop-

ku, določenim za imenovanje oziroma razrešitev.

Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz razlogov iz
prejšnjega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti
pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če
je potekel mandat predstavniku delavcev, takoj določi ro-
kovnik in imenuje tričlansko komisijo v skladu s tretjim
odstavkom tega člena.

Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta
ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in
je do izteka mandata sveta manj kot 6 mesecev.

17. člen

Pedagoški vodja in poslovodni organ vrtca je ravnatelj,
ki organizira, vodi delo in poslovanje vrtca ter vrtec zastopa
in je odgovoren za zakonitost njenega dela.

18. člen

Ravnatelja imenuje svet zavoda po postopku in pod
pogoji določenimi z zakonom.

19. člen

Enoto zavoda vodi vodja enote, ki ima naslednje pri-
stojnosti:

– organizira in vodi delo enote,
– predlaga ravnatelju program razvoja enote,
– predlaga nadstandardne programe,
– opravlja druge naloge, za katere ga pooblasti ravna-

telj.
Vodjo enote zavoda imenuje in razrešuje ravnatelj za-

voda izmed delavcev zavoda.

20. člen

Strokovni organi zavoda so: vzgojiteljski zbor, stro-
kovni kolegij in aktiv vzgojiteljev.

21. člen

Za sestavo in pristojnosti strokovnih organov zavoda se
neposredno uporabljajo zakonske določbe.

22. člen

Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj nepre-
mičnine in opremo, ki jo je zavod uporabljal za opravljanje
dejavnosti do uveljavitve tega odloka in jo izkazuje v bilanci
stanja za zadnje leto poslovanja.

Zavod je dolžan upravljati premoženje iz prejšnjega
odstavka s skrbnostjo dobrega gospodarja.

23. člen

Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz
državnega proračuna in iz proračuna občine v skladu z zako-
ni in statutom, iz prispevkov staršev, lahko pa tudi iz drugih
virov.

24. člen

Vsaka od ustanoviteljic javnega vzgojno-varstvenega
zavoda zagotovi sredstva za delovanje enot na svojem ob-
močju v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

V. VARSTVO PODATKOV

25. člen

Delo zavoda je javno.
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem,

novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.
Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne more-

jo prisostvovati sejam in drugim oblikam dela organov zavo-
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da, razen v primerih, kot je to določeno z zakonom ali
drugimi predpisi ali pa jih ravnatelj zavoda izrecno povabi.

O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo
pooblasti.

26. člen

Ravnatelj in drugi delavci zavoda morajo varovati listi-
ne in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznani-
jo pri opravljanju vzgojno-varstvene dejavnosti in so določe-
ni za poslovno tajnost.

Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno
tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.

Za poslovno tajnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi

predpisi določeni za tajne,
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za

poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih

pristojnosti določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporoči

pristojni organ ali druga organizacija.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

27. člen

Svet zavoda opravlja svoje naloge do izteka mandata.

28. člen

Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe za
katero je imenovan.

Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je
pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da vrtec uskladi
organizacijo dela, ter oblikuje svet zavoda v skladu s tem
odlokom v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega
odloka.

29. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
ustanovitvi Javnega vzgojno-varstvenega zavoda št. 018-
4/91-1/2 z dne 19. 3. 1992 (MUV, št. 7/92).

30. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 143-6/95-2
Ravne-Prevalje, dne 22. januarja 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Ravne-Prevalje
Marjan Berložnik, dipl. org. l. r.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Mežica
mag.Vida Potočnik, dipl. ekon. l. r.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Črna na Koroškem
Milan Savelli l. r.

1530.

Na podlagi 50. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) in 17. člena statuta Občine Ravne-
Prevalje (Uradni list RS, št. 43/95 in 1/97) je Občinski svet
občine Ravne-Prevalje na seji dne 3. 4. 1997 sprejel naslednji

S K L E P

I

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Ravne-Prevalje v
letu 1996 znaša 0,049 SIT.

II

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS, uporablja pa se od 1. januarja 1997.

Št. 465-3/86-3
Ravne-Prevalje, dne 3. aprila 1997.

Predsednik
Občinski sveta

občine Ravne-Prevalje
Marjan Berložnik, dipl. org. l. r.

1531.

Na podlagi 100. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94 –
odločba US RS, 57/94 in 14/95) in 41. člena zakona o
financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) je Občinski
svet občine Ravne-Prevalje dne 30. 1. 1997, Občinski svet
občine Mežica dne 22. 1. 1997 in Občinski svet občine Črna
na Koroškem dne 17. 12. 1996 sprejeli

S P O R A Z U M
o premoženjski delitveni bilanci

1. člen

Občinski sveti občin Ravne-Prevalje, Mežica in Črna
na Koroškem sprejmejo premoženjsko bilanco Občine Rav-
ne na Koroškem na dan 31. 12. 1994 in je osnova za delitev
premoženja novo nastalih občin.

2. člen

Medsebojne obveznosti in terjatve med proračunom in
državnimi organi se pred sestavitvijo premoženjske bilance
medsebojno pobotajo.

3. člen

Premoženje zavodov, javnih podjetij in drugih pravnih
oseb v lasti občine se izkaže v premoženjski bilanci kot
vložek ustanovitelja. Če razdelitev premoženja ni bila izvr-
šena oziroma niso bili ugotovljeni lastniški deleži, izkaže
celotno premoženje občina, na katerem območju ima pravna
oseba svoj sedež na dan 31. 12. 1994.

4. člen

Delitev premoženja vsebuje:
1. Nepremičnine:
zemljišča
– stavbna,
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– kmetijska,
– gozdove.

stavbe
– poslovne stavbe,
– stanovanja,
– objekte komunalne infrastrukture,
– ceste in prometno infrastrukturo,
– kulturne spomenike,
– zaklonišča,
– športne objekte.

2. Premičnine:
osnovna sredstva
– zaloge materiala,
– drobni inventar,
– umetniška dela,

3. Pravice:

– Ustanoviteljske pravice:

v javnih gospodarskih službah

– javnih zavodih,

– javnih podjetij,

v javnih zavodih družbenih dejavnosti:

– šole,

– vzgojno-varstveni zavodi,

– zdravstveni domovi, lekarne, reševalne službe,

– knjižnice,

– kulturni domovi in kulturne ustanove.

– Kapitalski upravljalski deleži: v drugih pravnih osebah

4. Denar, vrednostni papirji

5. Terjatve in obveznosti.

5. člen

Nepremičnine se razdelijo med novo nastale občine po
legi, (lexreisitae) kar pomeni, da pridobi nepremičnine obči-
na, na katerem območju nepremičnina leži. Po tem načelu
delitve se praviloma delijo:

1. Zemljišča
– stavbna,
– kmetijska,
– gozdovi.

2. Stavbe
– poslovne stavbe,
– stanovanja,
– objekti komunalne infrastrukture,
– ceste in prometna infrastruktura,
– kulturni spomeniki,
– zaklonišča,
– športni objekti.

6. člen

Zemljišča, stavbe, poslovne prostore, ki so v upravlja-
nju javnih zavodov pridobi občina, kjer se nepremičnina
nahaja.

7. člen

Premoženje javnih zavodov, ki so bili ustanovljeni z
vloženim kapitalom bivših koroških občin se deli glede na
delež vloženega kapitala.

8. člen

Delež družbenega kapitala Občine Ravne na Koroškem
v Komunalno podjetje Prevalje se razdeli med novo obliko-
vane občine glede na strukturni delež zagotovljene porabe
občin.

Delež družbenega kapitala novo oblikovanih občin
znaša:

– za Občino Ravne-Prevalje 70,22%
– za Občino Mežica 15,52%
– za Občino Črna na Koroškem 14,26%

9. člen

Naložbe v druge pravne osebe se razdelijo med novo
oblikovane občine glede na strukturni delež zagotovljene
porabe občin na dan 31. 12. 1994.

Strukturni delež občin znaša:
– za Občino Ravne-Prevalje 70,22%
– za Občino Mežica 15,52%
– za Občino Črna na Koroškem 14,26%

10. člen

Neodplačno pridobljeno premoženje pripada občini, na
katerem premoženje leži.

11. člen

Terjatve si občine razdelijo na tri različne načine, in
sicer:

– terjatve iz naslova kreditov danim fizičnim osebam in
iz naslova vrednostnih papirjev se razdelijo med novonastale
občine po stalnem prebivališču dolžnika,

– terjatve iz naslova kupnin od prodanih stanovanj se
razdelijo po legi, torej glede na območje nove občine, na
katerem stanovanje leži,

– terjatve iz naslova predujmov se delijo glede na deli-
tveno razmerje v odvisnosti od virov premoženja kar pomeni
glede na sredstva, ki so bila v bivši Občini Ravne na Koroš-
kem pridobljena iz naslova vseh kupnin.

Strukturni deleži novih občin so naslednji:
1. Občina Ravne-Prevalje 83%
2. Občina Mežica 9%
3. Občina Črna na Koroškem 8%
– terjatve iz naslova kratkoročnih likvidnostnih kredi-

tov in terjatve iz naslova obresti ter vezanih sredstev se
delijo glede na delitveno razmerje v odvisnosti od virov
premoženja po naslednjem ključu:

1. Občina Ravne-Prevalje 83%
2. Občina Mežica 9%
3. Občina Črna na Koroškem 8%

12. člen

Obveznosti občine Ravne na Koroškem se razdelijo na
novonastale občine po teritorialnem načelu, kar pomeni, da
obveznost prevzame občina v kateri je neporavnana obvez-
nost.

13. člen

Delitev premičnega premoženja je lahko fizična ali ci-
vilna.

S fizično delitvijo se deli premično premoženje, ki sodi
pod:

– osnovna sredstva,
– umetniške predmete,
– drobni inventar,
– zaloge.
Fizična delitev premičnega premoženja pomeni nepo-

sredno dodeljevanje posamezne stvari v premoženje posa-
mezni občini, kjer se premičnina nahaja. V skladu s 103. čle-
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nom zakona o upravi uporabljajo upravne enote opremo, ki
je last občin, ob povračilu sorazmernega dela stroškov obra-
tovanja in vzdrževanja.

Predpogoj za civilno delitev premičnega premoženja je
ocenitev vrednosti premoženja. Delitev kupnine za prodane
premične stvari je odvisna od osnovnega razmerja udeležbe
občin v proračunu stare občine.

To pomeni strukturne deleže za občine:
– Ravne-Prevalje 70,22%
– Mežica 15,52%
– Črna na Koroškem 14,26%

14. člen

V skladu z zakonom o financiranju občin (Uradni list
RS, št. 80/94) se je financiranje občin v letu 1995 izvajalo
preko ločenega računa občine, ki je ustanovljena na območju
prejšnje občine.

Na podlagi tega so se sredstva odpravljenih žiro raču-
nov bivše občine prenesla na ločen račun, iz katerega so se
poravnale obveznosti iz preteklih let in vodilo tekoče izvaja-
nje proračunov občin do sprejetja proračunov vseh občin za
leto 1995.

Sredstva iz ločenega računa so se s soglasjem županov
vseh treh občin prenesla na žiro račune novih občin po
strukturnem deležu:

– za Občino Ravne-Prevalje 70,22%
– za Občino Mežica 15,52%
– za Občino Črna na Koroškem 14,26%

15. člen

Sredstva na žiro račun sklada stavbnih zemljišč Občine
Ravne na Koroškem se razdelijo med novo nastale občine v
odvisnosti od realiziranih prihodkov nadomestila za uporabo
stavbnih zemljišč po naslednjem strukturnem deležu:

– Ravne-Prevalje 80,99%
– Mežica 9,94%
– Črna na Koroškem 9,07%

16. člen

Na osnovi sprejetja akta se opravi popis premoženja
bivše Občine Ravne na Koroškem in razdelitev premoženja
po sprejetih kriterijih (na dan 31. 12. 1994).

17. člen

Premoženjska bilanca Občine Ravne na Koroškem na
dan 31. 12. 1994 je sestavni del sporazuma o premoženjski
delitveni bilanci.

18. člen

Delitev premoženja na osnovi premoženjske bilance z
dne 31. 12. 1994 je dokončna.

Podpisnice skupnega sporazuma o premoženjski deli-
tveni bilanci so sporazumne, da se v primeru ugotovitve
premoženja in obveznosti, ki ni bilo knjigovodsko zajeto v
premoženjski bilanci, naknadno dogovorijo glede uporabe
kriterija za delitev.

19. člen

Sporazum o premoženjski delitveni bilanci začne velja-
ti s sprejetjem na Občinskih svetih občin Ravne-Prevalje,
Mežica in Črna na Koroškem.

Ravne na Koroškem, dne 30. januarja 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Ravne-Prevalje
Marjan Berložnik l. r.

Mežica, dne 22. januarja 1997.

Predsednica
Občinskega sveta

občine Mežica
mag. Vida Potočnik l. r.

Črna na Koroškem, dne 17. decembra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Črna na Koroškem
Milan Savelli l. r.

ROGAŠOVCI

1532.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96), prvega odstavka 41. člena zakona o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 12/96) in 22. člena statuta Občine Rogašovci (Uradni
list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine Rogašovci na
24. seji dne 12. 4. 1997 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda

Osnovne šole Sveti Jurij

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

S tem odlokom Občina Rogašovci, s sedežem v Roga-
šovcih (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj) ustanavlja na
področju osnovnega šolstva javni vzgojno-izobraževalni za-
vod Osnovna šola Sveti Jurij, (v nadaljevanju: šola), v čigar
sestavo sodijo:

– Podružnična šola Pertoča,
– Podružnična šola Serdica,
– enota vrtca pri podružnični šoli Serdica,
Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet občine

Rogašovci.

II. STATUSNE DOLOČBE

1. Ime, sedež in pravni status šole

2. člen

Ime šole je: Osnovna šola Sveti Jurij
Skrajšano ime šole je: OŠ Sveti Jurij
Sedež šole je: Sveti Jurij 13
V sestavi šole delujejo zaradi izvajanja vzgojno-izobra-

ževalnega programa na drugi lokaciji:
– Podružnični šoli Pertoča in Serdica, ki izvajata vzgoj-

no-izobraževalno delo od 1. do 4. razreda.
– Enota vrtca pri podružnični šoli Serdica.

3. člen

Šola je pravna oseba in je za svoje obveznosti odgovor-
na z vsemi sredstvi in premoženjem, s katerim razpolaga.

Podružnični šoli in enota vrtca v pravnem prometu
nimajo pooblastil.
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2. Pečat šole

4. člen

Šola ima pečat okrogle oblike premera 35 mm in pečat
premera 20 mm.

Sredi pečata je grb Republike Slovenije, na zunanjem
obodu pa je izpisano: Osnovna šola Sveti Jurij, Sveti
Jurij 13.

Ravnatelj šole sprejme sklep o hrambi in uporabi peča-
tov šole ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.

3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje

5. člen

Šolo zastopa in predstavlja ravnatelj. Med začasno od-
sotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik oziroma
delavec šole, ki ga za nadomeščanje pooblasti ravnatelj.

Pomočnik ravnatelja oziroma pooblaščeni delavec šole
ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.

Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje šole v
posameznih zadevah pooblasti druge delavce šole.

6. člen

Za šolo podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so poob-
laščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki
jih opravlja.

4. Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih
potreb

7. člen

Šola je ustanovljena za opravljanje osnovnošolskega
izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega območje: Fikšinci,
Kramarovci, Nuskova, Ocinje, Pertoča, Rogašovci, Ropoča,
Serdica, Sotina, Sveti Jurij, Večeslavci in del vasi Dolnji
Slaveči.

Šola ima dislocirane oddelke na podružničnih šolah
Pertoča in Serdica.

Učence iz vseh vasi, ki jih zajema šolski okoliš, prevze-
mata podružnici ali centralna šola.

Šolski okoliš zavoda je hkrati vzgojno-varstveni okoliš
enote vrtca pri podružnični šoli Serdica.

Če je zaradi manjše oddaljenosti od šole ali drugih
utemeljenih razlogov učencem s stalnim bivališčem v Občini
Rogašovci ugodneje, da obiskujejo najbližjo osnovno šolo v
sosednji občini, ali če je učencem sosednjih občin zaradi
manjše oddaljenosti ugodneje, da obiskujejo šolo v Občini
Rogašovci, mora biti to urejeno s posebnim dogovorom med
občinami oziroma med osnovnimi šolami.

Vpis otrok iz celotnega šolskega okoliša, ki spada v
Občino Rogašovce bo možno realizirati, ko bodo na šoli
zagotovljeni ustrezni materialno tehnični pogoji, o čemer bo
dogovorjeno s sosednjima šolama oziroma občinama.

III. DEJAVNOST ŠOLE

8. člen

Šola opravlja javno službo na področju
– M/80.102 – osnovnošolsko splošno izobraževanje
– M/80.4 – izobraževanje odraslih
– M/80.101 – dejavnost vrtcev in predšolsko izobraže-

vanje
– 0/92.61 – obratovanje športnih objektov
– H/55.51 – storitve menz
– K/74.84 – druge poslovne dejavnosti (organizacija

razstav in proslav)

– K/70.20 – dajanje lastnih nepremičnin v najem
(oddaja prostorov v najem)

– I/60.23 – drug kopenski potniški prevoz (prevozi
s kombijem).

Dejavnost šole šteje kot javna služba, katere izvajanje
je v javnem interesu.

9. člen

Šola izvaja javnoveljavni vzgojno-izobraževalni pro-
gram, ki je sprejet na način in po postopku, določenim z
zakonom.

10. člen

Šola ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spre-
meniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj
ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da
so izpolnjeni predpisani pogoji za opravljanje dejavnosti
glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi
predpisani pogoji.

Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih
opravlja šola v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in
izboljšuje ponudbo vzgojnoizobraževalnega dela ali s kate-
rim prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se
uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.

11. člen

Šola lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne
posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni re-
gister.

IV. ORGANI ŠOLE

12. člen

Organi šole so:
– svet šole,
– ravnatelj šole,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Šola ima lahko tudi druge organe, katerih delovno po-

dročje, sestavo in način volitev oziroma imenovanje določi s
pravili.

1. Svet šole

13. člen

Svet šole šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev šole,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet.
Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci šole na nepo-

srednih in tajnih volitvah po postopku in na način kot ga
določa zakon, ta odlok in pravila šole in sicer izmed strokov-
nih delavcev matične šole tri člane, iz podružnične šole in
enote vrtca enega člana ter upravnoadministrativnih in teh-
ničnih delavcev enega člana.

Kandidate predlaga učiteljski zbor, reprezentativni sin-
dikati šole in zbor delavcev.

Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica
delavcev šole. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili večino
glasov delavcev, ki so volili.

Predstavnike staršev imenujejo starši na svetu staršev.

14. člen

Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet
šole se do sprejema zakona, ki bo urejal sodelovanje delav-
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cev pri upravljanju delavcev v zavodih, uporabljajo določ-
be zakona, ki urejajo sodelovanje delavcev pri upravljanju
podjetij.

15. člen

Svet šole najkasneje 60 dni pred iztekom mandata dolo-
či rokovnik za izvedbo volitev z navodili in imenuje volilno
komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana ter njihovi
namestniki, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delav-
cev v svet in pripravi končno poročilo, ki ga predloži svetu
zavoda ob njegovem konstituiranju.

16. člen

Svet šole ima poleg pristojnosti, določenih z zakonom
še naslednje pristojnosti:

– sprejema pravila in druge splošne akte šole,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun ter

spremlja finančno poslovanja šole,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev de-

javnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju šole predloge in mne-

nje o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet šole,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– opravlja druge z zakonom in splošnimi akti šole dolo-

čene naloge.

17. člen

Članu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za
katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:

– sam zahteva razrešitev,
– zaradi bolezni, ki traja več kot enot leto ali drugih

razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta,
– je razrešen.
Člana sveta razreši za volitve oziroma imenovanje pri-

stojni organ na način in po postopku, določenim za imenova-
nje oziroma razrešitev.

Ko svet šole ugotovi, da je članu iz razlogov iz prejš-
njega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristoj-
ne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je
potekel mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokov-
nik in o tem obvesti volilno komisijo.

Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta
ni potrebno, če je pretekel mandat manj kot tretjini članov in
je do izteka mandata sveta manj kot 6 mesecev.

2. Ravnatelj

18. člen

Pedagoški vodja in poslovodni organ šole je ravnatelj,
ki organizira, vodi delo in poslovanje šole ter šolo zastopa in
je odgovoren za zakonitost njenega dela.

19. člen

Ravnatelja imenuje svet šole po postopku in pod pogo-
ji, določenimi z zakonom.

a) Pomočnik ravnatelja

20. člen

Šola ima pomočnika ravnatelja.
Pomočnika ravnatelja imenuje ravnatelj po postopku in

pod pogoji, določenimi z zakonom.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki mu jih določi

ravnatelj, in naloge, določene v aktu o sistemizaciji.

b) Vodja podružnične šole in enote vrtca

21. člen

Podružnično šolo in enoto vrtca vodi vodja podružnič-
ne šole oziroma vodja enote vrtca, ki poleg dela učitelja
oziroma vzgojitelja opravlja še naslednje naloge:

– organizira in vodi delo podružnične šole oziroma
vrtca

– predlaga ravnatelju program razvoja podružnične šo-
le oziroma vrtca,

– predlaga nadstandardne programe,
– skrbi za sodelovanje podružnične šole oziroma vrtca

z okoljem,
– obvešča starše o delu podružnične šole oziroma vrtca,
– opravlja druge naloge, za katere ga pisno pooblasti

ravnatelj.
Vodjo podružnične šole oziroma vrtca imenuje in raz-

rešuje ravnatelj šole izmed delavcev podružnične šole oziro-
ma vrtca.

3. Strokovni organi

22. člen

Strokovni organi šole so učiteljski zbor, oddelčni uči-
teljski zbor, razredniki in strokovni aktiv.

23. člen

Za sestavo in pristojnosti strokovnih organov šole se
neposredno uporabljajo zakonske določbe.

4. Svet staršev

24. člen

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v jav-
ni šoli oblikuje svet staršev.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak
oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na rodi-
teljskem sestanku oddelka.

Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih

storitev,
– daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca oziro-

ma šole in o letnem delovnem načrtu,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraže-

valni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobra-

ževalnim delom,
– voli predstavnike v svet šole,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi

predpisi.

V. FINANCIRANJE, GOSPODARJENJE
IN ODGOVORNOST

25. člen

Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj nepre-
mičnine in opremo, ki jo je šola uporabljala za opravljanje
dejavnosti do uveljavitve tega odloka in jo izkazuje v bilanci
stanja za zadnje leto poslovanja.

Šola je dolžna upravljati premoženje iz prejšnjega od-
stavka s skrbnostjo dobrega gospodarja. Za upravljanje s
premoženjem je odgovorna ustanovitelju.
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26. člen

Šola pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz
državnega proračuna in iz proračuna občine v skladu z zako-
nom in statutom občine.

Drugi viri, ki so zagotovljeni izven zakonskih določil
so: prispevki staršev, sredstva od prodaje storitev in izdel-
kov, donacij, prispevki sponzorjev in drugo.

Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih šola pridobi s
prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravlja-
njem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih
dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo
materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investici-
je, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.

Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v
šolah določi minister.

Primanjkljaj prihodkov, ki v šoli nastane pri izvajanju
medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavno-
sti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije, normative ter
standarde, ki veljajo za področje dejavnosti zavoda, krije
ustanovitelj oziroma država, glede na sorazmerno višino
sredstev financiranja.

27. člen

Šola nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejav-
nostjo, za katero je ustanovljena, samostojno.

Šola odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev,
s katerimi razpolaga.

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti šole do višine
sredstev, ki jih zagotavlja v skladu s 26. členom tega odloka.

VI. OPRAVLJANJE SKUPNIH ZADEV ZA ŠOLO

28. člen

Šola se za opravljanje skupnih zadev povezuje z ostali-
mi osnovnimi šolami na območju upravne enote v Skupnost
osnovnošolskih vzgojno-izobraževalnih zavodov (v nadalje-
vanju: skupnost zavodov).

Delavci skupnosti zavodov opravljajo za potrebe šole
pravne, računovodsko-knjigovodske, kadrovske, administra-
tivne in druge dogovorjene storitve.

VII. NADZOR

29. člen

Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in
aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko pora-
bo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževa-
nja v šoli, izvaja šolska inšpekcija.

Nadzor nad zakonitostjo dela iz področij, ki niso nave-
dene v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije nadzo-
ra, določene z zakonom.

30. člen

Porabo javnih sredstev v šoli nadzoruje Računsko so-
dišče Republike Slovenije.

Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja
in namenskost uporabe sredstev nadzira ustanovitelj ali
upravni odbor sklada, če je ustanovljen premoženjski sklad,
v katerega so vključene nepremičnine v upravljanju šole.

VIII. JAVNOST DELA ŠOLE

31. člen

Delo šole je javno.
Javnost dela šole se zagotavlja s sporočili staršem učen-

cev, novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.

Starši učencev in drugi predstavniki javnosti ne morejo
prisostvovati sejam in drugim oblikam dela organov šole ter
vzgojnoizobraževalnemu delu šole, razen v primerih, kot je
to določeno z zakonom ali drugimi predpisi, ali jih ravnatelj
šole izrecno povabi.

O delu šole obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo
pooblasti.

IX. POSLOVNA TAJNOST

32. člen

Ravnatelj in drugi delavci šole morajo varovati listine
in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo
pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so dolo-
čeni za poslovno tajnost.

Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno
tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja. Za poslovno
tajnost se štejejo:

– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi
predpisi določeni za tajne,

– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za
poslovno tajnost,

– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih
pristojnosti določi za poslovno tajnost,

– podatki in dokumenti, ki jih šoli zaupno sporoči pri-
stojni organ ali druga institucija.

X. SPLOŠNI AKTI ŠOLE

33. člen

Šola lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v
drugih specifičnih zadevah, ki jih je potrebno urediti znotraj
šole, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili.
Pravila sprejme svet šole.

Šola ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja
druga področja, če tako določa zakon. Splošne akte sprejme
svet šole ali ravnatelj. Razmejitev pristojnosti pri sprejema-
nju splošnih aktov se določi s pravili šole.

Pravila in splošni akti ne smejo biti v neskladju s pred-
pisi in s tem odlokom.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

34. člen

Svet šole opravlja svoje naloge do konstituiranja sveta
šole v skladu s tem odlokom.

35. člen

Ravnatelju šole preneha mandat z iztekom dobe, za
katero je imenovan.

Ravnatelj šole je dolžan poleg nalog za katere je pri-
stojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da šola uskladi
organizacijo dela. Svet šole se mora konstituirati v skladu s
tem odlokom v roku 3 mesecev od dneva uveljavitve tega
odloka.

36. člen

Javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Sveti
Jurij je pravna naslednica Osnovne šole Sveti Jurij, ki je
vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču Murska So-
bota, na registrskem vložku številka 1/84-00 in prevzame
vse pravice ter obveznosti tega zavoda.
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37. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka v Občini Rogašovci
preneha veljati odlok o reorganizaciji javnih vzgojno-
izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v
Občini Murska Sobota, ki ga je sprejela Skupščina občine
Murska Sobota, dne 26. 11. 1991 (Ur. objave, št. 2/92).

38. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 25/97
Rogašovci, dne 12. aprila 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogašovci
Franc Knaus l. r.

SEVNICA

1533.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94) ter 22. člena in 6. poglavja statuta Občine Sevnica
(Uradni list RS, št. 23/95) je Občinski svet občine Sevnica
na seji dne 23. 4. 1997 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Sevnica za leto 1997

1. člen

Proračun Občine Sevnica sestavljata splošni in posebni
del. Splošni del predstavlja bilanco prihodkov in odhodkov
ter račun financiranja, posebni del pa sestavljajo odhodki po
uporabnikih in posameznih postavkah.

Prihodki so razdeljeni na financiranje zagotovljene po-
rabe in financiranje drugih nalog občine.

2. člen

Predvideni prihodki in odhodki proračuna Občine Sev-
nica za leto 1997 znašajo:

Bilanca  Račun

prihodkov in odhodkov financiranja

Prihodki 988,571.630,44  47,299.622,36
Odhodki 1.005,530.252,80 30,341.000,00
Presežek 16,958.622,36
Primanjkljaj  16,958.622,36

Pregled in razporeditev prihodkov in odhodkov v bilan-
ci prihodkov in odhodkov ter v računu financiranja in razpo-
reditev odhodkov po uporabnikih in posameznih postavkah
so sestavni del tega odloka.

3. člen

V rezerve proračuna Občine Sevnica se izloča 0,5%
skupno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhod-
kov.

4. člen

Sredstva proračuna se med letom delijo med vse porab-
nike v skladu z dinamiko prihodkov.

5. člen

Za izvrševanje proračuna Občine Sevnica je odgovoren
župan Občine Sevnica.

Župan sme, če pri financiranju nalog nastanejo nepriča-
kovane težave, ali če se odloči za varnejšo ali bolj smotrno
porabo sredstev zaradi ohranitve proračunskega ravnotežja,
začasno spremeniti namen in višino sredstev, ki so razpore-
jena v posebnem delu proračuna.

O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti
Občinski svet občine Sevnica in predlagati ukrepe oziroma
spremembe proračuna.

6. člen

Uporabniki sredstev proračuna morajo izvrševati svoje
naloge v mejah sredstev, ki so jim določena s tem proraču-
nom.

Uporabniki sredstev proračuna poročajo županu o rea-
lizaciji nalog najmanj dvakrat letno, in sicer ob polletju in ob
zaključku leta oziroma po potrebi.

7. člen

Župan je pooblaščen, da:
– odloča o uporabi tekoče proračunske rezerve za fi-

nanciranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob
sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni
bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev,

– odloča o uporabi sredstev rezerv za zagotovitev sred-
stev proračuna, kadar prihodki pritekajo neenakomerno,

– odloča o najetju posojila za začasno kritje odhodkov,
če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov ne more
uravnovesiti izvrševanje proračuna, vendar le do višine 5%
sprejetega proračuna, kar mora biti odplačano do konca pro-
računskega leta.

8. člen

Občinski svet občine Sevnica odloča o uporabi sredstev
rezerv za odhodke, nastale kot posledica naravnih in drugih
nesreč ter za kritje proračunskega primanjkljaja.

Občinski svet odloča tudi o zadolžitvi občine za finan-
ciranje investicij v infrastrukturne objekte in naprave, name-
njene opravljanju gospodarskih in drugih javnih služb, ven-
dar le v obsegu, ki ne presega 10% javne porabe v letu pred
letom zadolževanja, odplačilo glavnice in obresti v posa-
meznem letu pa v posameznem letu odplačila ne sme preseči
5% zagotovljene porabe.

Kreditne pogodbe na podlagi odločitev iz drugega od-
stavka tega člena sklepa župan Občine Sevnica.

9. člen

Namembnost in smotrnost porabe sredstev občinskega
proračuna in finančno poslovanje uporabnikov proračunskih
sredstev nadzoruje Nadzorni odbor občine Sevnica in o svo-
jih ugotovitvah najmanj dvakrat letno poroča občinskemu
svetu.

10. člen

Župan je pooblaščen, da odloča o začasni uporabi teko-
čih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve nji-
hove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti pro-
računa.

11. člen

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

Št. 40200-0002/97
Sevnica, dne 23. aprila 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Sevnica

Martin Novšak, dipl. inž. l. r.
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1534.

Na podlagi 25., 28. in 75. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), zakona o gospo-
darskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93), zakona o sodelo-
vanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93) in
22. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 23/95)
je Občinski svet občine Sevnica dne 23. 4. 1997 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju

Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala
Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo

1. člen

V odloku o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v
javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgo-
vornostjo (Uradni list RS, št. 63/94) se 4. člen spremeni v
celoti, tako da nov glasi:

»Skladno z uredbo o uvedbi in uporabi standardne kla-
sifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94, 3/95, 33/95 in
15/96), so dejavnosti družbe:

a) glavne dejavnosti:
1. E 41.000 zbiranje, čiščenje in distribucija vode,
2. O 90.001 zbiranje in odvoz odpadkov,

90.002 dejavnost deponij, sežiganje in drugi
načini odstranjevanja trdih odpadkov,

3. O 90.004 kanalizacija in delovanje čistilnih
naprav,
90.005 druge storitve javne higiene,

4. O 93.040 pogrebne storitve.
Glavne dejavnosti družbe se spremenijo s soglasjem

ustanovitelja.
b) druge dejavnosti komunalnega značaja:
5. E 40.301 proizvodnja pare in tople vode,

40.302 distribucija pare in tople vode,
O 93.050 druge storitvene dejavnosti,

6. F 45.110 rušenje objektov in zemeljska dela,
45.210 splošna gradbena dela,
45.220 postavljanje ostrešij in krovska dela,
45.230 gradnja cest, železniških prog, letališč
in športnih objektov,
45.240 hidrogradnja in urejanje voda,
45.250 druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok,
45.320 izolacijska dela,
45.330 vodovodne, plinske in sanitarne
instalacije,
45.410 fasaderska in štukaterska dela,
45.420 vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva,
45.430 oblaganje tal in sten,
45.450 druga zaključna gradbena dela,
45.500 dajanje storitev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalcem strojev,

I 60.240 cestni tovorni promet,
K 70.200 dajanje lastnih nepremičnin v najem,

70.320 upravljanje z nepremičninami za plačilo
ali po pogodbi,

K 71.100 dajanje avtomobilov v najem,
74.832 fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
74.843 druge poslovne dejavnosti.

Javno podjetje lahko opravlja druge dejavnosti komu-
nalnega značaja tako, da mora najprej zagotoviti nemoteno
opravljanje temeljnih dejavnosti. Za druge dejavnosti se or-
ganizirajo organizacijske enote.«

2. člen

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preobli-
kovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala
Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo prične veljati pet-
najsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 35300-0018/97
Sevnica, dne 23. aprila 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Sevnica

Martin Novšak, dipl. inž. l. r.

1535.

Na podlagi določil zakona o davkih občanov (Uradni
list RS, št. 8/91, 14/92, 7/93 in 18/96), zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 22. člena statuta Občine
Sevnica (Uradni list RS, št. 23/95) je Občinski svet občine
Sevnica na seji dne 23. 4. 1997 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov

stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek
oziroma rekreacijo na območju Občine Sevnica

1. člen

Vrednost točke kot osnova za ugotovitev vrednosti
stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za poči-
tek in rekreacijo na območju Občine Sevnica znaša za leto
1997 360 SIT.

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1997
dalje.

Št. 36100-0002/97
Sevnica, dne 23. aprila 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Sevnica

Martin Novšak, dipl. inž. l. r.

SEŽANA

1536.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94) in 16. člena statuta Občine Sežana
(Uradni list RS, št. 28/95 in 35/95) je Občinski svet občine
Sežana na seji dne 17. 4. 1997 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Sežana za leto 1997

1. člen

Proračun Občine Sežana za leto 1997 zagotavlja sred-
stva za financiranje javne porabe v Občini Sežana.
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2. člen

Občinski proračun za leto 1997 obsega 992,626.387
SIT, in sicer v bilanci prihodkov in odhodkov:

SIT
– prihodkov 992,626.387
– odhodkov 992,626.387
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov proračuna

je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del
proračuna.

3. člen

Od vseh proračunskih prihodkov se v rezervni sklad
odvaja 0,5%. Izločanje v rezervni sklad se praviloma izvaja
mesečno oziroma najkasneje do 31. 12. 1997.

4. člen

Prihodki od prodaje in najema občinskega premoženja
ter prihodki, ki jih upravni organi dosežejo s svojo dejav-
nostjo so prihodki občinskega proračuna.

5. člen

Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom
enakomerno med vse nosilce oziroma uporabnike v okviru
doseženih prihodkov.

6. člen

Proračunski uporabniki so dolžni uporabljati sredstva
le za namene opredeljene v proračunu in ne smejo prevzema-
ti na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegale
sredstva odobrena s proračunom.

7. člen

O porabi sredstev rezervnega sklada za izdatke nastale
zaradi posledic izrednih okoliščin kot so zlasti: poplava,
suša, požar, potres in druge naravne nesreče, epidemije, ži-
valske kužne bolezni in rastlinski škodljivci odloča občinski
svet.

8. člen

Odredbodajalec proračuna je župan.

9. člen

Župan je pooblaščen, da odloča o:
– uporabi tekoče proračunske rezerve za pokrivanje pre-

malo predvidenih ali nepredvidenih odhodkov. O porabi sred-
stev obvesti občinski svet,

– uporabi sredstev rezervnega sklada za premoščanje
likvidnih težav,

– začasni vezavi tekočih likvidnih sredstev zaradi ohra-
nitve njihove realne vrednosti.

10. člen

Občina lahko najame posojilo le za financiranje investi-
cij v infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za oprav-
ljanje gospodarskih in drugih javnih služb.

11. člen

O razdelitvi sredstev finančnih pomoči krajevnim skup-
nostim odloči občinski svet s posebnim sklepom na predlog
župana.

Pri delitvi sredstev finančne pomoči krajevnim skupno-
stim imajo prednost tiste krajevne skupnosti, ki urejajo os-
novno komunalno infrastrukturo in ki prispevajo vsaj 30%
lastnih sredstev. Prednostni vrstni red urejanja komunalne
infrastrukture je naslednji: vodooskrba, urejanje pokopališč,
ceste v naseljih, kanalizacija in javna razsvetljava.

12. člen

Uporabniki proračunskih sredstev morajo nabavo opre-
me, investicijska vzdrževalna dela in storitve oddajati s po-
godbo na podlagi javnega razpisa kot to velja za uporabnike
republiškega proračuna.

V primerih, ko pogodbeni znesek proračunskih sred-
stev ne presega 1,000.000 SIT in se sklepa direktna pogodba
brez razpisa, je potrebno pogodbeno vrednost preveriti z
dodatnimi ponudbami.

Z istim izvajalcem se lahko na tak način sklenejo
pogodbe v skupni vrednosti 1,000.000 SIT v proračunskem
letu.

13. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Sloveni-
je in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od
1. januarja 1997.

Št. 401-22/97
Sežana, dne 17. aprila 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Sežana
Pavel Macarol, dipl. inž. l. r.

1537.

Na podlagi 60. člena zakona o vodah (Uadni list SRS,
38/81, 29/86, Uradni list RS, 15/91, 32/93), 3. in 25. člena
zakona o prekrških (Uradni list SRS, 25/83, 42/85, 47/87,
50/90 in Uradni list RS, 10/91) in 16. člena statuta Občine
Sežana (Uradni list RS, št. 28/95 in 35/95), je Občinski svet
občine Sežana na seji dne 17. 4. 1997 sprejel

O D L O K
o varstvu krajevnega vodnega vira Vrabče

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Odlok določa varstvene pasove in ukrepe za zavarova-
nje vodnih zajetij, iz katerega se oskrbuje naslednji lokalni
vodovod: Vrabče.

2. člen

Varstveni pasovi virov pitne vode, ki oskrbujejo lokal-
ne vodovode iz 1. člena obsegajo:

– najožji varstveni pas z najstrožjim režimom zavaro-
vanja,

– ožji varstveni pas s strogim režimom zavarovanja in
– širši varstveni pas s higiensko tehničnim režimom

zavarovanja.

3. člen

Najožji varstveni pas obsega neposredno okolico ob-
jekta za oskrbo s pitno vodo, kjer obstaja možnost neposred-
nega vpliva na količino in kakovost pitne vode in obsega pas
s premerom 10 m okrog zajetja, ali obstoječo ograjeno cono.

Posamezna zajetja se nahajajo na naslednjih parcelah:
Seznam parcel znotraj varstvenih območij zajetja

Vrabče
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K.o. Veliko Polje
Najožje varstveno območje – cona 1.a z najstrožjim

režimom 622.
Ožje varstveno območje – 2. cona s strogim režimom

0086 0623 0632 1560/01
0463 0624 1550 1560/02
05061 0625 1551 1560/032

0613 0627 1552/01 1561
0617 0628 1552/01 3270/01
0618 0630 1556
0620 0631 1559/01

Širše varstveno območje – 3. cona s sanitarnim reži-
mom
0090 1578/01 1605/01
0115 1583 1605/02
0137 15843 1606
1323/57 1585 1608
1549/01 1586 1609/02
1549/02 1587 1612
1562 1588 1623/01
1565 1591 1623/02
1566 1594 1624
1568 1595/01 3272/01
1570 1595/02 3287

Pripombe GU Sežana
1) ne obstaja
2) parcela brisana in združena s parcelo 1552/2
3) parcela brisana in združena s parcelo 1580

4. člen

Ožji varstveni pas s strožjim režimom zavarovanja ob-
sega območje drenaže, kjer je glede na sestavo zemljin in
nagib terena možno razmeroma hitro onesnaženje vodnega
vira. Območje je določeno tudi glede na čas pretakanja pod-
zemne vode in čistilno sposobnost sedimentov.

5. člen

Ožji varstveni pas s strogim režimom varovanja je ob-
močje, s katerega se vrši površinsko ali podzemno odtekanje
vode proti zajetjem. Območje obsega skrajne točke ozemlja,
s katerega je še možen vpliv na kvaliteto vode v zajetjih.

6. člen

Meje varstvenih pasov, ki so določene na podlagi stro-
kovnih podlag geološko hidrogeoloških raziskav in so opisa-
ne s katastrskimi številkami in vrisane v prostorsko katastr-
ske načrte v M l:5000, so na vpogled pri občinskih službah
za urbanistčno načrtovanje in izpostavi geodetske uprave
pooblaščene in pristojne za občine v katerih se nahajajo
varstveni pasovi vodnih virov iz tega odloka in na javnem
podjetju Kraški vodovod Sežana.

Grafična priloga v merilu 1:5000 in seznam parcelnih
številk v posameznem varstvenem pasu, je priloga tega odloka.

Obseg varstvenih pasov je razviden iz grafičnih prilog
strokovnih podlag za opredelitev varstvenih pasov posamez-
nih vodnih virov in same dokumentacije, ki jo je izdelala
Geologija d.o.o. Idrija po projektu št. 173-01/1997 v fe-
bruarju 1997.

Dokumentacije so priloga tega odloka.

7. člen

Za vsak poseg v najožjem varstvenem pasu morajo
investitorji pridobiti vodnogospodarsko soglasje, soglasje
zdravstvene inšpekcije in soglasje upravljalca, za ostala ob-
močja pa skladno s 47. členom zakona o vodah (Uradni list
SRS, št. 38/81, 29/86 in Uradni list RS, št. 15/91, 32/93).

II. NAJOŽJI VARSTVENI PAS Z NAJSTROŽJIM
REŽIMOM ZAVAROVANJA

8. člen

Vsi ukrepi, ki veljajo za širši varstveni pas, veljajo tudi
za ožji varstveni pas.

Najožji varstveni pas je namenjen zaščiti pitne vode in
objektov za oskrbo z vodo. V njem veljajo naslednja dolo-
čila:

– prepovedan je vsak poseg v prostor, razen v zvezi z
urejanjem in zavarovanjem objekta,

– površina je namenjena izključno objektom, ki služijo
za oskrbo z vodo,

– področje je potrebno ustrezno ograditi tako, da je
dostop možen samo zaposlenim ali upravljalcu,

– prepovedana je uporaba vseh vrst biocidov in gnojil,
– upravljalec vodovoda ali vodnega vira mora biti last-

nik zemljišča.

III. OŽJI VARSTVENI PAS S STROGIM REŽIMOM
ZAVAROVANJA

9. člen

Ožji varstveni pas s strogim režimom zavarovanja je
namenjen zaščiti področja, kjer je tok vode hiter in lahko
dostopen. V tem varstvenem pasu je prepovedano ali samo v
omejenem obsegu dovoljeno opravljati naslednje dejavnosti:

– dovoljeno je ponikanje vode s streh in zelenih povr-
šin,

– prepovedana je gradnja novih stanovanjskih in gos-
podarskih objektov razen objektov, namenjenih vodovodu in
nadomestnih objektov ob pogoju, da se ob vselitvi ali ob
začetku uporabe nadomestnega objekta stari objekt odstrani,
dovoljena je adaptacija stanovanjskih in gospodarskih ob-
jektov na način, ki izboljšuje obstoječe higienske razmere in
ne vpliva kvarno na podtalnico (modernizacija hlevov, gno-
jišč...) vendar se skupna koristna površina ne sme povečati,

– prepovedana je gradnja javnih naprav za čiščenje od-
plak,

– iztoki javne kanalizacije morajo biti speljani izven
zaščitnih pasov vodnih virov,

– prepovedana ja gradnja novih skladišč nafte in teko-
čih naftnih derivatov,

– obstoječa skladišča nafte in tekočih naftnih derivatov
in nevarnih snovi, morajo ustrezati pravilniku o spravljanju
in hrambi kurilnega olja (Uradni list SFRJ, št. 45/67) in
pravilniku o gradnji naprav za vnetljive tekočine ter o uskla-
diščenju in pretakanju vnetljivih tekočin (Uradni list SFRJ,
št. 20/71) in vsakokratnim nujnim spremembam in dopolni-
tvam. Prostornina posamezne cisterne je lahko največ 5 m3,
skupna prostornina skladišča pa največ 10 m3,

– gnojenje se izvaja v skladu z uredbo o vnosu nevarnih
snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS, št. 68/96),

– prepovedana je izgradnja novih cest z izjemo dovoz-
nih cest,

– eksploatacija kamna v kamnolomih in peskokopih ni
dovoljena.

IV. ŠIRŠI VARSTVENI PAS S HIGIENSKO
TEHNIČNIM REŽIMOM ZAVAROVANJA

10. člen

Namenjen je zaščiti podzemnega in površinskega toka
pitne vode proti izvirom. V tem pasu so prepovedane ali
samo v omejenem obsegu dovoljene naslednje dejavnosti:



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 2099Št. 25 – 9. V. 1997

– dovoljena je nadomestna gradnja objektov ob pogoju,
da se ob vselitvi ali ob pričetku uporabe nadomestnega ob-
jekta stari objekt odstrani,

– dovoljena je adaptacija obstoječih stanovanjskih in
gospodarskih objektov, če se s tem higienske razmere ne
poslabšajo. Novogradnje in nadomestne gradnje morajo
biti usklajene z možnostjo priključevanja objektov na ka-
nalizacijo,

– gradnja ponikovalnice za odpadke in odprtih neureje-
nih gnojišč ni dovoljena. Obstoječa gnojišča morajo biti
urejena tako, da ni nevarnosti pronicanja v podtalje in v
skladu z navodilom za gradnjo greznic in gnojišč (Uradni list
SRS, št. 10/85),

– javno kanalizacijsko omrežje mora biti izvedeno vo-
dotesno,

– padavinske vode in odplake, z utrjenih manipulativ-
nih ploščadi, morajo biti speljane preko lovilcev maščob,

– prepovedano je odvažanje zemlje,
– prepovedano je skladiščenje podtalnici nevarnih snovi,
– prepovedana je uporaba gnojevke in gnojnice, kadar

je zemlja zmrznjena ali prepojena z vlago, kadar je snežna
odeja debela čez 20 cm in kadar je zemlja pokrita z močno
skorjo – izsušena,

– enkratni odmerek hlevskega gnoja je lahko največ do
35 t/ha, gnojevke pa 35 m3/ha,

– skladišče nafte, tekočih naftnih derivatov in nevarnih
snovi morajo ustrezati pravilniku o spravljanju in hrambi
kurilnega olja (Uradni list SFRJ, št. 46/67) in pravilniku o
tem, kako morajo biti zgrajena in opremljena skladišča ter
transportne naprave za nevarne in škodljive snovi (Uradni
list SRS, št. 3/79) in vsakokratnim spremembam in dopolni-
tvam,

– prostornina posamezne cisterne je lahko največ
10 m3, skupna prostornina celotnega skladišča pa je največ
50 m3,

– nafta in naftni derivati se lahko pretakajo le na ureje-
nem vodotesnem platoju, opremljenem z ustrezajočim lovil-
cem maščob,

– naprave za čiščenje odplak se smejo graditi le zunaj
varstvenih pasov vodnih virov,

– tranzitni in lokalni promet z nafto in naftnimi derivati
ni dovoljen, razen v izjemnih primerih,

– eksploatacija kamna je dovoljena le izjemoma v kam-
nolomih posebnega družbenega pomena,

– obstoječe gozdne goloseke je potrebno pogozditi,
– odlaganje odpadkov ni dovoljeno.

V. OZNAČBA VARSTVENIH PASOV

11. člen

Ožji in širši varstveni pasovi se označijo z opozorilnimi
tablami. Table so postavljene na meji posameznega pasu ob
cestah in poteh.

Table so pravokotne oblike, modre barve in z belim
napisom, naslednje vsebine:

– ožji varstveni pas vodnega vira,
– širši varstveni pas vodnega vira.

VI. KAZENSKE DOLOČBE

12. člen

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 SIT se kaznuje
pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti, ki krši določila 8. in
9. člena tega odloka.

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje od-
govorna oseba pravne osebe in posameznik, ki krši določila
iz prvega odstavka tega člena.

Kdor krši s tem odlokom določeno stanje, nosi tudi vse
stroške za vzpostavitev v prvotno stanje.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen

Upravljalec vodovodnih objektov ali vodnega vira mo-
ra, v roku 2 mesecev po sprejetju tega odloka, obvestiti vse
lastnike in uporabnike zemljišč na katerih se uvaja varstvene
ukrepe, o režimu gospodarjenja z zemljišči.

Če bo z ukrepi iz 8., 9. in 10. člena tega odloka povzro-
čena škoda oziroma omejitev izkoriščanja kmetijskega zem-
ljišča, ima prizadeta pravna oseba oziroma lastnik kmetijske-
ga zemljišča pravico do odškodnine po splošnih predpisih o
odškodnini. Odškodnino je dolžan poravnati upravljalec
oziroma lastnik objektov v sodelovanju z občino za oskrbo z
vodo oziroma izvirov, ki so s tem odlokom zaščiteni.

14. člen

Upravljalec objektov za oskrbo z vodo mora po sprejet-
ju tega odloka:

– v roku enega meseca po vknjižbi okrog vodnega vira
postaviti ograjo,

– v roku enega leta urediti zemljiško knjižno stanje, oz-
nake, opozorila in prepovedi v skladu z določili tega odloka.

15. člen

Sanacijska dela v posameznih varstvenih pasovih mo-
rajo biti obdelana v sanacijskih programih po prioritetnem
vrstnem redu. Celoviti program mora terminsko opredeliti
posamezne ukrepe ter mora biti izdelan v roku dveh let po
uveljavitvi tega odloka. Program dela sprejme občinski svet,
ki zagotavlja sredstva in nadzor za njegovo izvajanje.

16. člen

Sanacijska dela v najožjem varstvenem pasu se morajo
začeti najkasneje v enem letu po sprejetem sanacijskem pro-
gramu, v ostalih varstvenih pasovih po skladno z etapami,
določenimi v sanacijskih programih.

17. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo: terito-
rialno pristojna inšpekcija za okolje, zdravstveni in komu-
nalni inšpektorji.

18. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu RS.

Št. 355-2/97
Sežana, dne 17. aprila 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Sežana
Pavel Macarol, dipl. str. inž. l. r.

1538.

Na podlagi 60. člena zakona o vodah (Uadni list SRS,
št. 38/81, 29/86 in Uradni list RS, št. 15/91, 32/93), 3. in 25.
člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85,
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47/87, 50/90 in Uradni list RS, št. 10/91) in 16. člena statuta
Občine Sežana (Uradni list RS, št. 28/95 in 35/95), je Občin-
ski svet občine Sežana na seji dne 17. 4. 1997 sprejel

O D L O K
o varstvu krajevnega vodnega vira Veliko Polje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Odlok določa varstvene pasove in ukrepe za zavarova-
nje vodnih zajetij iz katerega se oskrbuje naslednji lokalni
vodovod: Veliko Polje.

2. člen

Varstveni pasovi virov pitne vode, ki oskrbujejo lokal-
ne vodovode iz 1. člena obsegajo:

– najožji varstveni pas z najstrožjim režimom zavaro-
vanja,

– ožji varstveni pas s strogim režimom zavarovanja in
– širši varstveni pas s higiensko tehničnim režimom

zavarovanja.

3. člen

Najožji varstveni pas obsega neposredno okolico ob-
jekta za oskrbo s pitno vodo, kjer obstaja možnost neposred-
nega vpliva na količino in kakovost pitne vode in obsega pas
s premerom 10 m okrog zajetja, ali obstoječo ograjeno cono.

Posamezna zajetja se nahajajo na naslednjih parcelah:
Seznam parcel znotraj varstvenih območij zajetja Veli-

ko Polje k.o. Veliko Polje
Najožje varstveno območje – cona 1.a z najstrožjim

režimom
0198 2076
0203 2079

Ožje varstveno območje – 2. cona s strogim režimom
0020 0045/01 0076 2053 2394
00211 0045/02 0077 2054 2395
0022 0047 0078 2055 2396
0023 0048 0196 2056 2397
0024 0049 1939 2057 2398
0025 0050 1940 2058 2399
0026 0051 1942 2059 2400
0029 0052 2001 2060 2401
0030 0053 2007 2061 2402
0031 0054 2008 2062 2470
0032 0055 2009 2063 3091
0033 0056 2010 2064 3093
0034 0057 2011 2065 3094
0035 0058 2012 2066 3095
0036/01 0059 2013 2067 3096
0036/02 0060 2015 2068 3096/02
0037/01 0065 2016 2069 3096/054

0037/02 0066 2017 2072 3096/06
0037/03 0069 2018 2386 3096/07
0038 0070 20192 2387 3096/08
0039 0072 2020 2388 3295
0040 0073 2021 2389 3301/01
0041 0074 2024 2390 3309
0044 0075 2025 23913 3310

Širše varstveno območje – 3. cona s sanitarnim reži-
mom
0203 1993 2046 2094 2403
1323/58 1994 2050 2096 2404
1943 1995 2052 2097 2406
1946 1996 2071 2098 2407

1947 1998 2073 2099 2410/01
1951 2002 2074 2100 2415
1953 2004 2075 2101 2417
1955 2005 2076 2102 2418
1978 2006 2077 2103 2419
1979 2027 2078 2363 2423
1980 2029 2079 2368 2425
1981 2030 2081 2371 2426
1982 2031 2082 2372 2429
1983 2032 2083 2373 3283
1984 2034 2085 2375 3290
1985 2036 2086 2378 3301/02
1986 2038 2088 2379 33115

1987 2039 2089 2381
1988 2044 2090 2383
1989 2045 2092 2384

Pripombe GU Sežana
1) parcela brisana in združena s parcelo 330
2) parcela brisana in združena s parcelo 41
3) napaka v načrtih – št. parc. 2391 je 2392
4) parcele so nastale z ekspropriacijo ceste, ki pa še ni

izvedena, zato se upošteva staro stanje in sicer št. parc. od 61
do 65

5) parcela je nastala z ekspropriacijo ceste, ki pa še ni
izvedena, zato se uporablja staro stanje.

4. člen

Ožji varstveni pas s strožjim režimom zavarovanja ob-
sega območje drenaže, kjer je glede na sestavo zemljin in
nagib terena možno razmeroma hitro onesnaženje vodnega
vira. Območje je določeno tudi glede na čas pretakanja pod-
zemne vode in čistilno sposobnost sedimentov.

5. člen

Ožji varstveni pas s strogim režimom varovanja je ob-
močje, s katerega se vrši površinsko ali podzemno odtekanje
vode proti zajetjem. Območje obsega skrajne točke ozemlja,
s katerega je še možen vpliv na kvaliteto vode v zajetjih.

6. člen

Meje varstvenih pasov, ki so določene na podlagi stro-
kovnih podlag geološko hidrogeoloških raziskav in so opisa-
ne s katastrskimi številkami in vrisane v prostorsko katastr-
ske načrte v M l:5000, so na vpogled pri občinskih službah
za urbanistčno načrtovanje in izpostavi geodetske uprave
pooblaščene in pristojne za občine v katerih se nahajajo
varstveni pasovi vodnih virov iz tega odloka in na javnem
podjetju Kraški vodovod Sežana.

Grafična priloga v merilu 1 : 5000 in seznam parcelnih
številk v posameznem varstvenem pasu, je priloga tega
odloka.

Obseg varstvenih pasov je razviden iz grafičnih prilog
strokovnih podlag za opredelitev varstvenih pasov posamez-
nih vodnih virov in same dokumentacije, ki jo je izdelala
Geologija d.o.o. Idrija po projektu št. 174-01/1997 v fe-
bruarju 1997.

Dokumentacije so priloga tega odloka.

7. člen

Za vsak poseg v najožjem varstvenem pasu morajo
investitorji pridobiti vodnogospodarsko soglasje, soglasje
zdravstvene inšpekcije in soglasje upravljalca, za ostala
območja pa skladno s 47. členom zakona o vodah (Uradni
list SRS, št. 38/81, 29/86, in Uradni list RS, št. 15/91,
32/93)
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II. NAJOŽJI VARSTVENI PAS Z NAJSTROŽJIM
REŽIMOM ZAVAROVANJA

8. člen

Vsi ukrepi, ki veljajo za širši varstveni pas, veljajo tudi
za ožji varstveni pas.

Najožji varstveni pas je namenjen zaščiti pitne vode in
objektov za oskrbo z vodo. V njem veljajo naslednja dolo-
čila:

– prepovedan je vsak poseg v prostor, razen v zvezi z
urejanjem in zavarovanjem objekta,

– površina je namenjena izključno objektom, ki služijo
za oskrbo z vodo,

– področje je potrebno ustrezno ograditi tako, da je
dostop možen samo zaposlenim ali upravljalcu,

– prepovedana je uporaba vseh vrst biocidov in gnozil,
– upravljalec vodovoda ali vodnega vira mora biti last-

nik zemljišča.

III. OŽJI VARSTVENI PAS S STROGIM REŽIMOM
ZAVAROVANJA

9. člen

Ožji varstveni pas s strogim režimom zavarovanja je
namenjen zaščiti področja, kjer je tok vode hiter in lahko
dostopen. V tem varstvenem pasu je prepovedano ali samo v
omejenem obsegu dovoljeno opravljati naslednje dejavnosti:

– dovoljeno je ponikanje vode s streh in zelenih
površin,

– prepovedana je gradnja novih stanovanjskih in gos-
podarskih objektov razen objektov, namenjenih vodovodu in
nadomestnih objektov ob pogoju, da se ob vselitvi ali ob
začetku uporabe nadomestnega objekta stari objekt odstrani,
dovoljena je adaptacija stanovanjskih in gospodarskih ob-
jektov na način, ki izboljšuje obstoječe higienske razmere in
ne vpliva kvarno na podtalnico (modernizacija hlevov, gno-
jišč...) vendar se skupna koristna površina ne sme povečati,

– prepovedana je gradnja javnih naprav za čiščenje od-
plak,

– iztoki javne kanalizacije morajo biti speljani izven
zaščitnih pasov vodnih virov,

– prepovedana ja gradnja novih skladišč nafte in teko-
čih naftnih derivatov,

– obstoječa skladišča nafte in tekočih naftnih derivatov
in nevarnih snovi, morajo ustrezati pravilniku o spravljanju
in hrambi kurilnega olja (Uradni list SRS, št. 3/79) in pravil-
niku o gradnji naprav za vnetljive tekočine ter o uskladišče-
nju in pretakanju vnetljivih tekočin (Uradni list SFRJ, št.
20/71) in vsakokratnim nujnim spremembam in dopolni-
tvam. Prostornina posamezne cisterne je lahko največ 5 m3,
skupna prostornina skladišča pa največ 10 m3,

– gnojenje se izvaja v skladu z uredbo o vnosu nevarnih
snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS, št. 68/96),

– prepovedana je izgradnja novih cest z izjemo dovoz-
nih cest,

– eksploatacija kamna v kamnolomih in peskokopih ni
dovoljena.

IV. ŠIRŠI VARSTVENI PAS S HIGIENSKO
TEHNIČNIM REŽIMOM ZAVAROVANJA

10. člen

Namenjen je zaščiti podzemnega in površinskega toka
pitne vode proti izvirom. V tem pasu so prepovedane ali
samo v omejenem obsegu dovoljene naslednje dejavnosti:

– dovoljena je nadomestna gradnja objektov ob pogoju,
da se ob vselitvi ali ob pričetku uporabe nadomestnega ob-
jekta stari objekt odstrani,

– dovoljena je adaptacija obstoječih stanovanjskih in
gospodarskih objektov, če se s tem higienske razmere ne
poslabšajo. Novogradnje in nadomestne gradnje morajo biti
usklajene z možnostjo priključevanja objektov na kanaliza-
cijo,

– gradnja ponikovalnice za odpadke in odprtih neureje-
nih gnojišč ni dovoljena. Obstoječa gnojišča morajo biti
urejena tako, da ni nevarnosti pronicanja v podtalje in v
skladu z navodilom za gradnjo greznic in gnojišč (Uradni list
SRS, št. 10/85),

– javno kanalizacijsko omrežje mora biti izvedeno vo-
dotesno,

– padavinske vode in odplake, z utrjenih manipulativ-
nih ploščadi, morajo biti speljane preko lovilcev maščob,

– prepovedano je odvažanje zemlje,
– prepovedano je skladiščenje podtalnici nevarnih

snovi,
– prepovedana je uporaba gnojevke in gnojnice, kadar

je zemlja zmrznjena ali prepojena z vlago, kadar je snežna
odeja debela čez 20 cm in kadar je zemlja pokrita z močno
skorjo – izsušena,

– enkratni odmerek hlevskega gnoja je lahko največ do
35 t/ha, gnojevke pa 35 m3/ha,

– skladišče nafte, tekočih naftnih derivatov in nevarnih
snovi morajo ustrezati pravilniku o spravljanju in hrambi
kurilnega olja (Uradni list SFRJ, št. 46/67) in pravilniku o
tem, kako morajo biti zgrajena in opremljena skladišča ter
transportne naprave za nevarne in škodljive snovi (Uradni
list SRS, št 3/79) in vsakokratnim spremembam in dopolni-
tvam,

– prostornina posamezne cisterne je lahko največ
10 m3, skupna prostornina celotnega skladišča pa je največ
50 m3,

– nafta in naftni derivati se lahko pretakajo le na ureje-
nem vodotesnem platoju, opremljenem z ustrezajočim lovil-
cem maščob,

– naprave za čiščenje odplak se smejo graditi le zunaj
varstvenih pasov vodnih virov,

– tranzitni in lokalni promet z nafto in naftnimi derivati
ni dovoljen, razen v izjemnih primerih,

– eksploatacija kamna je dovoljena le izjemoma v kam-
nolomih posebnega družbenega pomena,

– obstoječe gozdne goloseke je potrebno pogozditi,
– odlaganje odpadkov ni dovoljeno.

V. OZNAČBA VARSTVENIH PASOV

11. člen

Ožji in širši varstveni pasovi se označijo z opozorilnimi
tablami. Table so postavljene na meji posameznega pasu ob
cestah in poteh.

Table so pravokotne oblike, modre barve in z belim
napisom, naslednje vsebine:

– ožji varstveni pas vodnega vira,
– širši varstveni pas vodnega vira.

VI. KAZENSKE DOLOČBE

12. člen

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 SIT se kaznuje
pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s
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samostojnim opravljanjem dejavnosti, ki krši določila 8. in
9. člena tega odloka.

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje od-
govorna oseba pravne osebe in posameznik, ki krši določila
iz prvega odstavka tega člena.

Kdor krši s tem odlokom določeno stanje, nosi tudi vse
stroške za vzpostavitev v prvotno stanje.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen

Upravljalec vodovodnih objektov ali vodnega vira mo-
ra, v roku 2 mesecev po sprejetju tega odloka, obvestiti vse
lastnike in uporabnike zemljišč na katerih se uvaja varstvene
ukrepe, o režimu gospodarjenja z zemljišči.

Če bo z ukrepi iz 8., 9. in 10. člena tega odloka povzro-
čena škoda oziroma omejitev izkoriščanja kmetijskega zem-
ljišča, ima prizadeta pravna oseba oziroma lastnik kmetijske-
ga zemljišča pravico do odškodnine po splošnih predpisih o
odškodnini. Odškodnino je dolžan poravnati upravljalec ozi-
roma lastnik objektov v sodelovanju z občino za oskrbo z
vodo oziroma izvirov, ki so s tem odlokom zaščiteni.

14. člen

Upravljalec objektov za oskrbo z vodo mora po sprejet-
ju tega odloka,

– v roku enega meseca po vknjižbi okrog vodnega vira
postaviti ograjo,

– v roku enega leta urediti zemljiško knjižno stanje,
oznake, opozorila in prepovedi v skladu z določili tega
odloka.

15. člen

Sanacijska dela v posameznih varstvenih pasovih mo-
rajo biti obdelana v sanacijskih programih po prioritetnem
vrstnem redu. Celoviti program mora terminsko opredeliti
posamezne ukrepe ter mora biti izdelan v roku dveh let po
uveljavitvi tega odloka. Program dela sprejme občinski svet,
ki zagotavlja sredstva in nadzor za njegovo izvajanje.

16. člen

Sanacijska dela v najožjem varstvenem pasu se morajo
začeti najkasneje v enem letu po sprejetem sanacijskem pro-
gramu, v ostalih varstvenih pasovih pa skladno z etapami,
določenimi v sanacijskih programih.

17. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo: teritori-
alno pristojna inšpekcija za okolje, zdravstveni in komunalni
inšpektorji.

18. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu RS.

Št. 355-2/97
Sežana, dne 17. aprila 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Sežana
Pavel Macarol, dipl. str. inž. l. r.

1539.

Na podlagi 43., 43.a, 44. in 45. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 18/84, 32/85 in 33/89) in
16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 28/95 in
35/95) je Občinski svet občine Sežana na seji dne 17. 4.
1997 sprejel

O D L O K
o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in
opremljanje stavbnih zemljišč na območju Občine

Sežana s komunalnimi objekti ter napravami

1. člen

Ta odlok določa plačilo sorazmernega dela stroškov
stavbnega zemljišča, opremljenega s komunalnimi objekti
ter napravami sekundarnega značaja, ob upoštevanju dejan-
skega stanja komunalne opremljenosti in razvrstitve stavb-
nih zemljišč po posameznih območjih v Občini Sežana.

2. člen

Povprečne stroške komunalnega opremljanja stavbnega
zemljišča določa občinski svet občine z odlokom o določitvi
povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine,
povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zem-
ljišča, vrednosti stavbnega zemljišča, faktorjih za vrednote-
nje funkcionalne ugodnosti lokacije stavbnega zemljišča,
koeficientih uporabne vrednosti stavbnega zemljišča in ko-
rekcijskih faktorjev za namensko izrabo prostora.

3. člen

Plačilo sorazmernega dela stroškov koriščenja stavbne-
ga zemljišča po 1. členu tega odloka plačujejo vsi investitorji
za objekte, za katere se izda gradbeno dovoljenje po zakonu
o graditvi objektov in ki koristijo ali so funkcionalno vezani
na koriščenje komunalnih objektov in naprav (Uradni list
RS, št. 59/96), razen v primerih iz 10. člena tega odloka.

4. člen

Za izračun višine plačila sorazmernega dela komunalne
opremljenosti stavbnega zemljišča se upošteva koristna po-
vršina objekta, ki bo zgrajen na stavbni parceli.

5. člen

Glede na gostoto poseljenosti in intenzitete zidave, se
stavbna zemljišča razvrstijo v lokacijska območja:

I. območje: naselja z redko poseljenostjo;
II. območje: naselja Dutovlje, Lokev, Dane, Šmarje,

Križ, Tomaj;
III. območje: mesto Sežana, območje Terminala, ureje-

ne obrtniške cone.

6. člen

Po opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalnimi
objekti in napravami individualne in kolektivne rabe, se
stavbna zemljišča razvrščajo v kategorije:

I. ktg. – visoka opremljenost
II. ktg. – srednja opremljenost
III. ktg – zadovoljiva opremljenost.

7. člen

Posamezne kategorije opremljenosti stavbenga zemljiš-
ča s komunalnimi napravami in objekti individualne rabe in
medsebojna razmerja med njimi ter območji po 6. členu, so
razvidne v tabeli A.
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TABELA A

Opremljenost posameznih

kategorij I. območje II. območje III. območje

I. kategorija fa 3,05 2,25 1,20
vročevod (plin) 52% 56% 36%
vodovod 14 10 16
kanalizacija 20 16 20
elektrika 10 12 22
telefon 4 6 6
II. kategorija fa 1,45 1,00 0,80

vodovod 28% 23% 23%
kanalizacija 41 37 31
elektrika 20 27 34
telefon 11 13 12
III. kategorija fa 1,17 0,75 0,56
vodovod 35% 31% 33%
kanalizacija 51 49 43
elektrika 14 20 24

8. člen

Posamezne kategorije opremljenosti stavbnega zemlji-
šča s komunalnimi napravami in objekti kolektivne rabe in
medsebojna razmerja med njimi ter območji po 5. členu, so
razvidne v tabeli B.

TABELA B

I. kategorija fa 1,35 1,45 1,25
ceste 57% 50% 51%
parkingi 12 17 19
javna razsvetljava 7 6 5
hidrantna mreža 10 19 23
odvodnjavanje 14 8 12
II. kategorija fa 1,20 1,00 0,80
ceste 62% 66% 68%
parkingi 14 17 16
javna razsvetljava 8 7 6
odvodnjavanje 16 10 10
III. kategorija fa 0,70 0,60 0,50
ceste 76% 81% 82%
javna razsvetljava 5 5 4
odvodnjavanje 19 14 14

9. člen

Zasledujoč poselitveno politiko in namensko izrabo pro-
stora občine, se stroški sorazmenega dela komunalne oprem-
ljenosti stavbnega zemljišča, glede namenske izrabe korigi-
rajo po območjih

Namembnost I. ob- II. ob- III. ob-

močje močje močje

1. stanovanjska gradnja K= 0,10 0,15 0,20
2. družbene dejavnosti K= 0 0 0
3. industrijska gradnja K= 0 0,30 0,40

4. storitvene dejavnosti K= 0,50 0,60 0,70
5. trgovine nad 200 m2, gostišča
nad 80 sedeži, hoteli, moteli K= 0,70 0,80 1,00
6. poslovne in upravne stavbe K= 0,80 1,20 1,50
7. zavarovalnice, banke, agencije,
benz. servisi, brezcarinske trgov.,
igralnice in podobno do 500 m2 K= 1,0 1,50 2,00
8. kmetijski in ostali gospodar.
kmetijski objekti K= 0,15 0,20 0,30
9. sekundarna bivališča K= 1,50 1,20 1,00
10. atraktivne lokacije za vse
namembnosti K= 2,00 2,00 2,00

Dejavnosti zajete v postavki 7, ko te presegajo 500 m2

površine, se presežena površina obračuna po faktorjih:
I. območje K = 0.50
II. območje K = 0.75
III. območje K = 1.00
Dejavnosti zajete v postavki 5., ko te presegajo 500 m2

površine se presežena površina obračuna 50% od navedenih
faktorjev.

10. člen

Prenova, obnova ali sanacija obstoječega starega stavb-
nega fonda, ki ne spreminja namenske izbrabe ali se na-
membnost spreminja v stanovanjsko, je plačila sorazmerne-
ga dela stroška komunalne opremljenosti oproščena.

11. člen

Plačilo sorazmernega dela stroškov opremljanja stavb-
nega zemljišča ne vključuje stroškov priključkov in pristoj-
bin za priključitev objektov na komunalne naprave in ob-
jekte.

12. člen

Sredstva, zbrana po tem odloku so namenska in se
zbirajo na proračunu Občine Sežana. 80% teh sredstev se
nameni komunalnemu urejanju stavbnih zemljišč in kraja
(KS) v katerem se bo objekt gradil, 20% pa gre v sklad
stavbnih zemljišč nove Občine Sežana.

13. člen

Sorazmerni del stroškov opremljanja stavbnega zem-
ljišča po določilih tega odloka odmeri investitorju na njego-
vo zahtevo ali zahtevo sklada upravni organ, pristojen za
izdajo lokacijskega dovoljenja.

14. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu RS.

Št. 353-8/97
Sežana, dne 17. aprila 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Sežana
Pavel Macarol, dipl. str. inž. l. r.

1540.

Na podlagi 12. in 20. člena pravilnika o enotni metodo-
logiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in
stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87)
in 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 28/95
in 35/95) je Občinski svet občine Sežana na seji dne 17. 4.
1997 sprejel

O D L O K
o določitvi povprečne gradbene cene koristne
stanovanjske površine, povprečnih stroških

komunalnega urejanja stavbnega zemljišča, vrednosti
stavbnega zemljišča, faktorijih za vrednotenje

funkcionalne ugodnosti lokacije stavbnega zemljišča
in koeficientih uporabne vrednosti stavbnega zemljišča

1

S tem odlokom se določi povprečna gradbena cena
koristne stanovanjske površine, povprečni stroški komunal-
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nega urejanja stavbnega zemljišča, faktorje za vrednotenje
funkcionalne ugodnosti lokacije stavbnega zemljišča in koe-
ficiente uporabne vrednosti stavbnega zemljišča glede na
uporabo.

2

Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske
površine (III. stopnja opremljenosti) znaša na dan 31. 12.
1996 117.620 SIT.

3

Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega zem-
ljišča znašajo

– za komunalne objekte individualne rabe 5,5%
– za komunalne objekte kolektivne rabe 8,0%
– skupaj za komunalne naprave  13,5%
odstotkov od povprečne gradbene cene iz 2. člena tega

odloka.

4

Vrednost stavbnega zemljišča se določi v odstotkih
povprečne gradbene cene iz 2. člena in znaša:

– za območje mesta Sežana 1,2%
– za območje naselij Lokev, Dutovlje,

Šmarje, Dane, Križ, Tomaj 1,0%
– za ostala naselja 0,8%
– za demografsko ogrožena območja 0,6%
– za stavbna zemljišča, ki so izven naselij,

so pa atraktivna za pozidavo 3,0%

5

Funkcionalna ugodnost lokacije stavbnega zemljišča se
določi s faktorji, s katerimi se povečuje vrednost stavbnega
zemljišča in znaša:

– območje ob Partizanski cesti v Sežani  fa = 5,5%
– območje Center Sežana in sicer od Trg 28. avgusta

preko Partizanske ceste na Repentaborsko ulico, nato na
Sejmiško pot do ceste Pod Taborom, po cesti Pod Taborom
do Cankarjeve ulice od tu na ulico Jožeta Pahorja do Ceste
na Lenivec, po Cesti na Lenivec do Partizanske ceste, nato
na Kolodvorsko ulico po Kolodvorski ulici do železniške
postaje, nadalje po Kosovelovi ulici do Bazoviške ceste, po
Bazoviški cesti do nadvoza na železniški progi do Trga
28. avgusta ter objekte, ki stojijo na ulicah in cestah, ki
predstavljajo razmejitveno linijo fa = 4,0%

– ostalo območje mesta Sežana fa = 3,5%
– za območje naselij Lokev, Dutovlje,

Šmarje, Dane, Križ, Tomaj  fa = 3,0%
– za ostala naselja  fa = 2,0%
– za demografsko ogrožena naselja  fa = 1,5%
– za atraktivne lokacije  fa = 5,0%

6

Uporabna vrednost stavbnega zemljišča se določi glede
na možnost namenske izrabe stavbnega zemljišča s korektiv-
nimi faktorji, s katerimi se cena stavbnega zemljišča poveča
ali zmanjša:

– za pomožne objekte in posamezne garaže 0,6
– za objekte družbenih dejavnosti 0,8
– za stanovanjske objekte 1,0
– za industrijske objekte 1,2
– za objekte storitvenih dejavnosti 1,3
– za večje trgovine, gostinske objekte nad 80 sedeži,

hotele, motele 1,4
– za poslovne in upravne zgradbe 1,5
– za zavarovalnice, banke, agencije, bencinske servise,

brezcarinske trgovine, igralnice in podobno 2,0

7

Cena, določena v 2. členu tega odloka se mesečno
revalorizira s povprečnim indeksom za stanovanjsko grad-

njo, ki ga objavlja GZS – Sekcija za gradbeništvo in IGM
Slovenije.

8

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
povprečni gradbeni ceni stanovanj in stanovanjskih hiš, pov-
prečnih stroških komunalnega opremljanja zemljišč in vred-
nosti stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana za leto
1991 (Uradne objave, št. 4/91) in popravek odloka (Uradne
objave, št. 9/91).

9

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu RS.

Št. 351-6/97
Sežana, dne 17. aprila 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Sežana
Pavel Macarol, dipl. str. inž. l. r.

1541.

Na podlagi 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 57/93) in
na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora
v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter na
podlagi 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št.
28/95) je Občinski svet občine Sežana na seji dne 17. 4.
1997 sprejel

S K L E P

1

Javno se razgrne osnutek odloka o zazidalnem načrtu
trgovsko turistične cone v Sežani.

2

Osnutek zgoraj navedenega odloka bo razgrnjen v pro-
storih Občine Sežana in KS Sežana.

3

Javna razgrnitev bo trajala 30 dni od objave sklepa v
Uradnem listu RS.

4

V času javne razgrnitve se opravi javna obravnava.

5

Pripombe in predloge na javno razgrnjen osnutek lahko
podajo občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani,
oziroma prizadeti. Pripombe se pisno posredujejo na Občino
Sežana.

6

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.

Št. 352-8/96
Sežana, dne 17. aprila 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Sežana
Pavel Macarol, dipl. str. inž. l. r.
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SLOVENSKA BISTRICA

1542.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85) in 56. člena zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), sklepa o razpisu
referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za ob-
močje Krajevne skupnosti Poljčane (Uradni list RS, št. 14/97)
in izida glasovanja na referendumu dne 23. marca 1997 je
Svet krajevne skupnosti Poljčane na seji dne 24. aprila 1997
sprejel

S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje

Krajevne skupnosti Poljčane

1. člen

Za območje Krajevne skupnosti Poljčane se uvede kra-
jevni samoprispek v denarju za financiranje:

a) izgradnje telovadnice pri Osnovni šoli Poljčane,
b) obnove in vzdrževanja krajevnih cest in drugih ko-

munalnih naprav,
c) ureditve pločnikov v Zg. Poljčanah, pri OŠ, Spodnji

Brežnici in Lušečki vasi,
d) razširitve javne razsvetljave in
e) izvajanja nalog po sklepu sveta KS.

2. člen

Program nalog iz 1. člena tega sklepa je po cenah
december 1996 ocenjen na 170,000.000 SIT, od tega se iz
zbranih sredstev samoprispevka za izvedbo nalog pod točko:

a) namenja 35% vseh zbranih sredstev,
b) namenja 30% vseh zbranih sredstev,
c) namenja 10% vseh zbranih sredstev,
d) namenja 5% vseh zbranih sredstev,
e) namenja 20% vseh zbranih sredstev.
Zgoraj navedena razdelitev sredstev služi hkrati tudi za

razmerje pri delitvi sredstev v primeru več ali manj zbranih
sredstev od pričakovanih.

Razliko do ocenjenega programa bo krajevna skupnost
zagotavljala z dodatnimi prispevki krajanov v denarju in
delu ter sredstvi proračuna Občine Slovenska Bistrica.

3. člen

Sredstva samoprispevka se zbirajo na žiro računu Kra-
jevne skupnosti Poljčane št. 51810-842-113-0082042. Z nji-
mi v skladu s programom razpolaga svet krajevne skupnosti.

O uresničevanju programa in porabi sredstev samopris-
pevka svet krajevne skupnosti poroča zboru krajanov Kra-
jevne skupnosti Poljčane enkrat letno.

4. člen

Samoprispevek je uveden za dobo pet let, in sicer od
1. 5. 1997 do 30. 4. 2002.

5. člen

Samoprispevek plačujejo krajani, ki stalno prebivajo na
območju Krajevne skupnosti Poljčane, in sicer:

– vsi zaposleni krajani po stopnji 2% mesečno od bruto
plač zmanjšane za prispevke in davke;

– zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali
poklicno dejavnost od bruto zavarovalne osnove zmanjšane
za prispevke in davke po stopnji 2%;

– upokojenci po stopnji 2% mesečno od bruto pokojni-
ne zmanjšane za prispevke in davke, razen tistih, ki prejema-
jo varstveni dodatek;

– krajani, lastniki zemljišč od katastrskega dohodka
gozdnih in negozdnih površin po stopnji 4%;

– zavezanci, ki se jim davek odmerja od dopolnilne
dejavnosti (pop. obrt) od davčne osnove – dobička, zmanjša-
ne za odmerjene davke po stopnji 2%;

– zavezanci, ki dosegajo dohodek s pogodbenim de-
lom, avtorskimi honorarji in najemninami po stopnji 2% od
bruto prejemka zmanjšanega za prispevke in davke;

– zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov v
navedenem času, plačujejo za vsak vir posebej.

Krajani, ki so začasno zaposleni v tujini ali prejemajo
pokojnino iz tujine in občani, ki nimajo stalnega prebivališ-
ča v KS Poljčane, imajo pa na območju Krajevne skupnosti
Poljčane zgrajeno hišo, plačajo letno 200 DEM, za počitniš-
ko hišico pa letno 100 DEM v tolarski protivrednosti.

6. člen

Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali
nadomestil in pokojnin.

Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračuna-
vala in odtegovala samoprispevek Davčna uprava Republike
Slovenije – izpostava Slovenska Bistrica.

Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
se Krajevni skupnosti Poljčane dostavi seznam zavezancev
za katere se samoprispevek nakazuje.

7. člen

Samoprispevek se ne plačuje od socialnovarstvenih po-
moči, od otroških dodatkov, invalidnin, od štipendij in na-
grad učencev in študentov na proizvodnem delu in delovni
praksi, od regresa za letni dopust, jubilejnih nagrad in od-
pravnin.

8. člen

Družbeni nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodar-
jenjem s sredstvi samoprispevka opravlja nadzorni odbor
Krajevne skupnosti Poljčane. Pravilnost obračunavanja in
odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni pro-
met, nadziranje in informiranje RS, ter Davčna uprava Re-
publike Slovenije – izpostava Slovenska Bistrica v okviru
svojih pristojnosti.

9. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu RS, uporablja pa se od 1. 5. 1997 dalje.

Poljčane, dne 24. aprila 1997.

Predsednik
Sveta KS Poljčane
Alojz Vezjak l. r.

1543.

Na podlagi sklepa o razpisu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka za območje KS Poljčane (Uradni
list RS, št. 11/97) daje volilna komisija Krajevne skupnosti
Poljčane

P O R O Č I L O
o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega
samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Poljčane

dne 23. marca 1997
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Na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za
območje Krajevne skupnosti Poljčane so bili ugotovljeni
naslednji izidi glasovanja:

1. V volilni imenik je bilo vpisanih 2645 volivcev.
2. Po volilnem imeniku je glasovalo 1086 volivcev, kar

je 41,06%.
3. S potrdilom ni glasoval noben volivec.
4. Neveljavnih je bilo 8 glasovnic.
5. Veljavnih glasovnic je bilo 1078.
6. ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 692 voliv-

cev, kar je 63,72% volivcev, ki so glasovali.
7. PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 386 vo-

livcev, kar je 35,54% volivcev, ki so glasovali.
Na podlagi izida glasovanja ter skladno z zakonom o

referendumu in o ljudski iniciativi, volilna komisija Krajev-
ne skupnosti Poljčane ugotavlja, da je bil izglasovan predlog
za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne
skupnosti Poljčane, ker se je zanj izrekla večina volivcev, ki
so glasovali.

Poljčane, dne 28. marca 1997.

Predsednica
volilne komisije

KS Poljčane
Maja Blažič Težak, dipl. prav. l. r.

1544.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85) in 56. člena zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), odloka o krajev-
nih skupnostih Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS,
št. 19/96) in statuta Krajevne skupnosti Leskovec – Stari
Log je Svet krajevne skupnosti Leskovec – Stari Log na seji
dne 16. 4. 1997 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega

samoprispevka za območje Krajevne skupnosti
Leskovec – Stari Log

1. člen

Za območje Krajevne skupnosti Leskovec – Stari Log
se razpiše referendum o uvedbi krajevnega samoprispevka v
denarju za:

a) sofinanciranje razširitve mrliške veže in ureditve
pokopališča na Črešnjevcu,

b) obnovo in vzdrževanje lokalnih cest v KS,
c) ureditev kanalizacije v KS,
d) sofinanciranje izgradnje telovadnice na Črešnjevcu,
e) ureditev javne razsvetljave v KS,
f) sofinanciranje izgradnje trafo postaj v KS in
g) izvajanje nalog po sklepu sveta KS.

2. člen

Program nalog iz 1. člena tega sklepa je po cenah
december 1996 ocenjen na 20,000.000 SIT, od tega se iz
zbranih sredstev samoprispevka za izvedbo nalog pod točko:

a) namenja 10% zbranih sredstev,
b) namenja 30% zbranih sredstev,
c) namenja 20% zbranih sredstev,
d) namenja 10% zbranih sredstev,
e) namenja 5% zbranih sredstev,

f) namenja 10% zbranih sredstev,
g) namenja 15% zbranih sredstev.
Razliko do ocenjenega programa bo krajevna skupnost

zagotavljala z dodatnimi prispevki krajanov v denarju in
delu ter sredstvi proračuna Občine Slovenska Bistrica.

3. člen

Referendum bo v nedeljo 1. 6. 1997 od 7. do 19. ure na
glasovalnih mestih, ki jih določi volilna komisija krajevne
skupnosti.

4. člen

Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem
računu Krajevne skupnosti Leskovec – Stari Log. Z njimi bo
v skladu s programom razpolagal svet krajevne skupnosti. O
uresničevanju programa in porabi sredstev samoprispevka
mora svet krajevne skupnosti redno poročati zboru krajanov
Krajevne skupnosti Leskovec – Stari Log.

5. člen

Samoprispevek bo uveden za dobo pet let, in sicer od
1. 7. 1997 do 30. 6. 2002.

6. člen

Samoprispevek bodo plačevali krajani, ki stalno prebi-
vajo na območju Krajevne skupnosti Leskovec – Stari Log,
in sicer:

– vsi zaposleni krajani po stopnji 2% mesečno od bruto
plač zmanjšane za prispevke in davke;

– zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali
poklicno dejavnost od bruto zavarovalne osnove zmanjšane
za prispevke in davke po stopnji 2%;

– upokojenci po stopnji 2% mesečno od bruto pokojni-
ne zmanjšane za prispevke in davke, razen tistih, ki prejema-
jo varstveni dodatek;

– krajani, lastniki zemljišč od katastrskega dohodka
gozdnih in negozdnih površin po stopnji 6%;

– zavezanci, ki se jim davek odmerja od dopolnilne
dejavnosti (pop. obrt) od davčne osnove – dobička, zmanjša-
ne za odmerjene davke po stopnji 2%;

– zavezanci, ki dosegajo dohodek s pogodbenim de-
lom, avtorskimi honorarji in najemninami po stopnji 2% od
bruto prejemka zmanjšanega za prispevke in davke;

– zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov v
navedenem času, plačujejo za vsak vir posebej.

Krajani, ki so začasno zaposleni v tujini in občani, ki
imajo na območju Krajevne skupnosti Leskovec – Stari Log
zgrajene hiše ali počitniške hišice in stalno bivajo drugje,
plačujejo letno 100 DEM v tolarski protivrednosti.

7. člen

Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali
nadomestil in pokojnin.

Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračuna-
vala in odtegovala samoprispevek Davčna uprava Republike
Slovenije – izpostava Slovenska Bistrica.

Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
se Krajevni skupnosti Leskovec – Stari Log dostavi seznam
zavezancev za katere se samoprispevek nakazuje.

8. člen

Samoprispevek se ne plačuje od socialno-varstvenih
pomoči, od otroških dodatkov, invalidnin, od štipendij in
nagrad učencev in študentov na proizvodnem delu in delovni
praksi, od regresa za letni dopust, jubilejnih nagrad in od-
pravnin.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 2107Št. 25 – 9. V. 1997

9. člen

Pravico do glasovanja imajo vsi krajani, ki so vpisani v
volilnem imeniku s stalnim prebivališčem v Krajevni skup-
nosti Leskovec – Stari Log in so starejši od 18 let, oziroma
starejši od 15 let, če so v delovnem razmerju.

10. člen

Referendum vodi volilna komisija Krajevne skupnosti
Leskovec – Stari Log, pri čemer smiselno uporablja določila
zakona o volitvah in določila zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi.

11. člen

Družbeni nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodar-
jenjem s sredstvi samoprispevka opravlja nadzorni odbor
Krajevne skupnosti Leskovec – Stari Log. Pravilnost obra-
čunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija
za plačilni promet, nadziranje in informiranje RS, ter Davčna
uprava Republike Slovenije – izpostava Slovenska Bistrica v
okviru svojih pristojnosti.

12. člen

Na referendumu glasujejo občani neposredno z glasov-
nicami. Na glasovnicah je naslednje besedilo:

Krajevna skupnost Leskovec – Stari Log

G L A S O V N I C A

Na referendumu dne 1. 6. 1997 za uvedbo samopris-
pevka v denarju za dobo 5 let, to je od 1. 7. 1997 do 30. 6.
2002, za financiranje programa KS Leskovec – Stari Log

g l a s u j e m
PROTI ZA

(pečat)

Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži
ZA, če se strinja z uvedbo samoprispevka oziroma PROTI,
če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.

13. člen

Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna
skupnost Leskovec – Stari Log.

14. člen

Zavezancem se plačani zneski krajevnega samopris-
pevka odštevajo od osnove za dohodnino (9. člen zakona o
dohodnini).

15. člen

Poročilo o izidu referenduma in po uspešno izvedenem
referendumu tudi sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka
se objavita v Uradnem listu RS.

16. člen

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Leskovec, dne 16. aprila 1997.

Predsednik
Sveta KS Leskovec – Stari Log

Anton Janša l. r.

ŠKOFJA LOKA

1545.

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 57/94, 14/95) in zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94) je Občinski svet občine Škofja
Loka na 20. seji dne 10. 4. 1997 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Škofja Loka za leto 1997

1. člen

S proračunom Občine Škofja Loka za leto 1997 se
zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v občini.

2. člen

Za financiranje javne porabe pripadajo občini prihodki
iz davkov, taks in drugih dajatev, določenih z zakonom o
financiranju občin in drugi prihodki v skladu s posebnimi
zakoni.

3. člen

Proračun Občine Škofja Loka za leto 1997 obsega:
prihodke v višini 1.324,060.999 SIT
odhodke v višini 1.362,932.639 SIT
primanjkljaj v višini 38,871.640 SIT
Primanjkljaj je pokrit z zadolžitvijo občine v višini

38,871.640 SIT in prikazan v računu financiranja.

4. člen

V proračunu so zagotovljena sredstva za delo občinskih
organov, za izvajanje nalog na področju družbenih dejavno-
sti, gospodarske infrastrukture in za druge naloge občine v
skladu z zakoni.

5. člen

Sredstva se delijo med letom enakomerno med vse upo-
rabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od
zapadlosti obveznosti.

6. člen

V obvezno proračunsko rezervo se izloča 0,5% od vseh
prihodkov proračuna, v redno tekočo rezervo pa 1,0% od
vseh prihodkov proračuna.

7. člen

Uporabniki smejo v imenu občine prevzemati obvezno-
sti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za
posamezne namene in sredstva uporabljati za namene, za
katere so jim bila dana v skladu s predpisi o njihovi uporabi
oziroma razpolaganju z njimi.

8. člen

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Ta skrbi,
da se med letom prihodki razporejajo skladno z njihovim
pritekanjem enakomerno vsem proračunskim porabnikom.
Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega poob-
laščena oseba.

9. člen

Župan je pooblaščen da:
– v okviru proračunskih sredstev spremeni namen in

višino sredstev posameznim proračunskim postavkam naj-
več do 20%, če s tem ni ogroženo izvajanje nalog za katere
so bila zagotovljena sredstva,
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– odloča o razporejanju sredstev proračunske rezerve,
– odloča o uporabi sredstev obvezne in tekoče rezerve

do višine 10% rezerve za posamezni namen,
– odloči o začasni zagotovitvi sredstev obvezne rezerve

proračunu, kadar proračunski prihodki pritekajo neenako-
merno,

– odloči o kratkoročni zadolžitvi proračuna za največ
5% sprejetega proračuna in obvesti občinski svet ter predla-
ga ustrezne ukrepe,

– odloči o izdajanju garancij za najeta posojila drugih
pravnih oseb, vendar največ do 5% obsega zagotovljene
porabe proračuna,

– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih prora-
čunskih presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti
in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.

10. člen

Oddelek za občo upravo in proračun:
– izvaja finančno poslovanje proračuna,
– nadzoruje porabo sredstev pri proračunskih porabni-

kih in o nepravilnostih pri porabi sredstev obvešča župana
ter mu predlaga ustrezne ukrepe,

– usklajuje dinamiko proračunske porabe s posamezni-
mi nosilci nalog v mejah planirane porabe,

– po pooblastilu župana razpolaga s tekočo proračun-
sko rezervo do določenega zneska,

– pripravi polletno poročilo o izvajanju proračuna.

11. člen

Zavodi s področja družbenih dejavnosti, ki se financira-
jo iz občinskega proračuna, obračunajo amortizacijo v viši-
ni, kot jo zagotavlja občinski proračun.

12. člen

Uporabnik sme oddati izvajalska dela brez javnega raz-
pisa, če pogodbena vrednost ne presega 1,000.000 tolarjev.

13. člen

Uporabniki so dolžni predložiti zaključni račun za leto
1996 in finančni načrt za leto 1997 najpozneje v 30 dneh po
uveljavitvi tega odloka.

Uporabniki so dolžni do 31. 7. 1997 predložiti progra-
me in predloge finančnih načrtov za delo organa in izvajanje
dejavnosti za leti 1998 in 1999, za investicije pa za celotno
dobo financiranja.

14. člen

Bilanca prihodkov in odhodkov s podrobno razporedi-
tvijo odhodkov je sestavni del tega odloka.

15. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja
1997.

Št. 401-2/97
Škofja Loka, dne 10. aprila 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

1546.

Na podlagi 18. člena statuta Občine Škofja Loka (Urad-
ni list RS, št. 37/95) je Občinski svet občine Škofja Loka na
19. seji dne 27. februarja sprejel naslednji

S K L E P

Zemljišče s parcelno številko 1682/4, neplodno, cesta v
izmeri 811 m2, k.o. Dorfarje, vpisano pri vložku številka
704, preneha biti javno dobro in se vpiše v nov vložek, pri
njem pa lastninska pravica oziroma pravica uporabe za Obči-
ne Škofja Loka, Gorenja vas-Poljane, Žiri in Železniki.

Št. 464-90/82-4/RŽ-12
Škofja Loka, dne 27. februarja 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

ŠKOFLJICA

1547.

Na podlagi 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93) ter 18. člena
statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 21/96), je župan
Občine Škofljica sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi

a) osnutka sprememb dolgoročnega plana občin in
mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000, družbenega pla-
na Občine Ljubljana in Občine Ljubljana Vič Rudnik za
obdobje 1986–1990 – za območje Občine Škofljica (v
nadaljevanju: dolgoročni plan Občine Škofljica)

b) osnutka sprememb prostorskih ureditvenih po-
gojev za plansko celoto V 4 Lavrica

c) osnutka sprememb prostorskih ureditvenih pogo-
jev za plansko celoto V 9 Škofljica

d) osnutka sprememb prostorskih ureditvenih po-
gojev za plansko celoto V 11 Gumnišče

e) osnutka sprememb prostorskih ureditvenih pogo-
jev za plansko celoto V 12 Pijava Gorica

f) osnutka sprememb prostorskih ureditvenih pogo-
jev za plansko celoto V 13 Želimlje

g) osnutka spremembe odloka o zazidalnem načrtu
za območje VS 4/4 Lavrica

I

Javno se razgrne osnutek sprememb dolgoročnega pla-
na Občine Škofljica.

Predmet obravnave razgrnjenega osnutka sprememb
dolgoročnega plana Občine Škofljica so pobude in predlogi
fizičnih in pravnih oseb za manjše spremembe in dopolnitve
dolgoročnega plana občine.

II

Javno se razgrnejo osnutki sprememb prostorskih ure-
ditvenih pogojev za planske celote:
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– V 4 Lavrica,
– V 9 Škofljica,
– V 11 Gumnišče,
– V 12 Pijava gorica,
– V 13 Želimlje.
Spremembe osnutkov prostorskih ureditvenih pogojev

se nanašajo na uskladitev prostorskih ureditvenih pogojev s
spremembami dolgoročnega plana občine.

III

Javno se razgrne osnutek spremembe odloka o zazidal-
nem načrtu za območje urejanja VS 4/4 Lavrica.

Predmet spremembe zazidalnega načrta je odprava raz-
logov, ki so ovirali izvajanje načrta.

IV

Spremembe prostorskih dokumentov navedene v I., II.
in III. točki tega sklepa bodo javno razgrnjene na sedežu
Občine Škofljica in KS Škofljica ter na sedežih KS Lavrica,
KS Pijava Gorica in KS Želimlje od 5. 5. do 5. 6. 1997 v času
uradnih ur.

Med javno razgrnitvijo bo 28. 5. 1997 ob 19. uri orga-
nizirana javna obravnava v dvorani Občine Škofljica, Šmar-
ska c. št. 3, Škofljica.

V

Pisne pripombe k osnutkom prostorskih dokumentov
lahko vpišete v knjigo pripomb na krajih razgrnitve ali poš-
ljete na Oddelek za urbanizem in okolje Mestne uprave,
Poljanska 28, Ljubljana.

Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji
dan razgrnitve.

V pripombi je treba napisati poleg podatkov o predla-
gatelju (ime, priimek, naslov) še parcelno številko in katastr-
sko občino na katero se pripomba nanaša.

Če gre za pripombo na del parcele, oziroma za pripom-
bo, ki jo je treba točno prostorsko določiti, mora predlagatelj
pripombe predlog vrisati na kopijo katastrskega načrta. Ko-
pijo katastrskega načrta izda Republiška geodetska uprava,
izpostava Ljubljana, Cankarjeva 1.

VI

Pripombe naj se nanašajo na razgrnjeno gradivo.
Novih dodatnih predlogov za spremembo dolgoročne-

ga plana Občine Škofljica ne bo možno upoštevati, saj bi to
zahtevalo bistveno podaljšanje rokov za dokončanje in potr-
ditev razgrnjenih prostorskih dokumentov, lahko tudi pono-
vitev postopka javne razgrnitve. Izjeme, ki so za razvoj
občine posebnega pomena, predhodno potrdi občinski svet.

Župan
Občine Škofljica

Jože Jurkovič l. r.

ŠMARJE PRI JELŠAH

1548.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95) in 71. člena statuta
Občine Šmarje pri Jelšah, je Občinski svet občine Šmarje pri
Jelšah na seji dne 23. 4. 1997 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 1997

1. člen

S tem odlokom se ureja financiranje nalog, ki jih v
skladu z ustavo in zakoni opravlja občina.

2. člen

V proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 1997
zagotavljamo sredstva za financiranje nujnih in drugih nalog
na osnovi prihodkov iz 21., 22. in 23. člena zakona o financi-
ranju občin.

3. člen

Skupni prihodki proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za
leto 1997 znašajo 590,340.000 SIT skupni odhodki pa
597,454.000 SIT.

Primanjkljaj proračuna znaša 7,114.000 SIT.
Prihodki se razdelijo na financiranje zagotovljene pora-

be in financiranje drugih nalog občine.

4. člen

Pregled prihodkov občinskega proračunu in njihova
razporeditev je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je
sestavni del proračuna Občine Šmarje pri Jelšah.

5. člen

Od prihodkov občinskega proračuna izločamo 0,5% v
rezervni sklad občine, za namene določene v 12. členu zakona
o financiranju občin. O razporejanju sredstev rezerv določa
župan občine in občinski svet, skladno s 76. členom statuta
Občine Šmarje pri Jelšah.

6. člen

V proračunu se zagotavljajo tudi sredstva za tekočo
proračunsko rezervo, ki se uporabljajo:

– za nepredvidene naloge, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva,

– za namene, za katere se med letom izkaže, da v prora-
čunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.

O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odlo-
ča župan.

7. člen

Sredstva proračuna se delijo med letom enakomerno
med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov v odvi-
snosti od zapadlih obveznosti.

8. člen

Uporabniki sredstev občinskega proračuna smejo prev-
zemati obveznosti v okviru sredstev, ki so v proračunu pred-
videna za posamezne namene.

Sredstva lahko uporabljajo za namene, za katere so jim
bila dana.

9. člen

Uporabniki proračuna so dolžni pristojnemu organu za
finance občine predložiti zaključne račune za leto 1996.

10. člen

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan
občine odloča:

– o prenosu sredstev med posameznimi nameni prora-
čunske porabe,

– o začasni uporabi tekočih likvidnostnih sredstev zara-
di ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče
likvidnosti proračuna.
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Če prihodki proračuna med letom ne pritekajo v predvi-
deni višini, lahko župan, da bi ohranil proračunsko ravno-
vesje, začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v proračunu
določeni za posamezne namene ali začasno zadrži uporabo
teh sredstev.

11. člen

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov pro-
računa izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko
za začasno kritje odhodkov:

– uporabijo sredstva rezerv Občine Šmarje pri Jelšah,
– najame posojilo v višini 5% sprejetega proračuna, ki

mora biti odplačano do konca proračunskega leta, o čemer
odloča Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah.

12. člen

Župan in nadzorni odbor Občine Šmarje pri Jelšah
opravljata nadzor nad porabo proračunskih sredstev uporab-
nikov glede na namen in obseg in dinamiko uporabe sred-
stev. Uporabniki so dolžni predložiti vse zahtevane potrebne
podatke za nadzor.

13. člen

Nadzor nad smotrnostjo in namembnostjo porabe sred-
stev proračuna opravlja nadzorni odbor.

Če nadzorni odbor ugotovi, da se sredstva pri uporabni-
kih ne uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena,
mora zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o tem
obvesti župana in občinski svet.

14. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu.

Št. 061-33/97
Šmarje pri Jelšah, dne 25. aprila 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Šmarje pri Jelšah
Stanko Javornik l. r.

ŠTORE

1549.

Občinski svet občine Štore je na podlagi 18. člena
statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49/95) na 23. redni
seji dne 21. 4. 1997 sprejel

O D L O K
o povprečni gradbeni ceni stanovanjske površine,

povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč in vrednosti m2 stavbnega zemljišča

v Občini Štore

1. člen

S tem odlokom se določa povprečna gradbena cena
stanovanj, cena stavbnega zemljišča – korist in povprečni
stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju
Občine Štore.

2. člen

Povprečna gradbena cena na m2 koristne stanovanjske
površine za stanovanjske objekte, kategorizirane s III. stop-
njo opremljenosti, znaša na dan 1. 3. 1997 103.040 SIT.

3. člen

Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zem-
ljišč znašajo 10% od cene, določene v 2. točki tega sklepa in
sicer stroški opremljanja zemljišča s komunalnimi objekti
individualne rabe 5%, kolektivne rabe 5%.

4. člen

Cena stavbnega zemljišča – korist znaša glede na ob-
močje v katerem se zemljišče nahaja:

– območje Štore – Lipa in stare Štore,
– območje ostalih zaselkov Občine Štore od cene dolo-

čene v drugem odstavku tega odloka in se opravi korekcija s
faktorjem 0,60%.

5. člen

 Za izračun individualne in kolektivne komunalne rabe
se uporablja pravilnik o enotni metodologiji za izračun pro-
metne vrednosti stanovanjske hiše in stanovanj ter drugih
nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87):

a) – za naselje Lipa – Štore in stare Štore se za izračun
kolektivne komunalne rabe uporablja druga skupina, druga
kategorija brez zelenih in rekreacijskih površin, kar znaša
faktor 1,15,

– za naselje Lipa – Štore in stare Štore se za izračun
individualne komunalne rabe uporablja tretja kategorija, dru-
ga skupina in znaša faktor l,00,

b) za ostala naselja Občine Štore se za izračun kolektiv-
ne komunalne rabe uporablja peta kategorija, prva skupina
brez javne razsvetljave, kar znaša faktor 0,46,

– za ostala naselja Občine Štore se za izračun indivi-
dualne komunalne rabe uporablja peta kategorija, prva sku-
pina brez javne razsvetljave, kar znaša faktor 0,46,

– za ostala naselja Občine Štore se za izračun indivi-
dualne komunalne rabe uporablja peta kategorija, prva sku-
pina in znaša faktor 0,60.

6. člen

S sprejetjem tega odloka preneha veljavnost odloka o
povprečni gradbeni ceni v Občini Štore, objavljen v Uradnem
listu RS, št. 40, dne 27. julija 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Štore
Valand Albin l. r.

TREBNJE

1550.

Na podlagi 90. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) Občinska volilna
komisija občine Trebnje objavlja

P O R O Č I L O
o izidu nadomestnih volitev za župana Občine Trebnje

Občinska volilna komisija Trebnje je na seji, dne 28. 4.
1997 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri
ugotavljanju izida glasovanja za nadomestne volitve župana
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Občine Trebnje, 27. aprila 1997, ugotovila rezultate glasova-
nja ter izid volitev za župana Občine Trebnje.

I

1. V drugem krogu volitev 27. aprila 1997 je imelo
pravico voliti skupaj 13.502 volivcev (glasovanja s potrdi-
lom ni bilo).

2. Glasovalo je skupaj 6.146 volivcev ali 45,52% od
vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti (volivcev, ki bi
glasovali po pošti ali s potrdilom ni bilo).

II

Za volitev župana Občine Trebnje je bilo oddanih 6146
glasovnic.

Ker so bile prazne, prečrtane oziroma ni bilo moč ugo-
toviti volje volivca, je bilo 191 glasovnic neveljavnih.

Skupno število veljavnih glasov je bilo 5.955, od kate-
rih sta kandidata dobila naslednje število glasov:

1. Metelko Alojzij – 4.113 glasov oziroma 69,07%,
2. Jevnikar Franc – 1.842 glasov oziroma 30,93%.

III

Na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah je
občinska volilna komisija ugotovila, da je dobil največ ozi-
roma večino glasov in bil izvoljen za župana Občine Treb-
nje.

Metelko Alojzij, rojen 29. 8. 1940, stanujoč Tomšičeva
ul. 1, Trebnje, dipl. inž. agr.

Predlagatelj: SLS – Slovenska ljudska stranka, OO
Trebnje,

SKD – Slovenski krščanski demokrati, OO Trebnje.
Občinska volilna komisija pri delu volilnih odborov na

dan volitev ni opazila večjih nepravilnosti, ki bi vplivale na
izid glasovanja, niti ni bilo pismenih ugovorov predlagate-
ljev kandidatov.

Št. 008-2/97
Trebnje, dne 28. aprila 1997.

Občinska volilna komisija Trebnje

Predsednik
Občinske volilne komisije

Mitja Prijatelj, dipl. jur. l. r.

Člani:
Nace Sila, l. r.
Alenka Zakrajšek l. r.
Jože Marn l. r.
Ivan Konestabo l. r.
Branka Janežič l. r.
Majda Trunkelj l. r.

TURNIŠČE

1551.

Na podlagi 3., 32. in 35. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 1., 2., 4., 13. in
14. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini
Turnišče (Uradni list RS, št. 35/96) in 19. člena statuta
Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet
občine Turnišče na 21. seji dne 9. 4. 1997 sprejel

O D L O K
o neposrednem prenosu izbirne gospodarske javne

službe na področju kabelsko informacijskega sistema
v Občini Turnišče, s podelitvijo koncesije

1. člen

S tem odlokom se neposredno prenese v opravljanje
izbirne gospodarske javne službe na področju kabelsko in-
formacijskega sistema v Občini Turnišče na podjetje Rading
d.o.o. iz Gornje Radgone, Trg svobode 12.

Prenos se opravi na podlagi podelitve koncesije za zgra-
ditev in upravljanje kabelsko informacijskega sistema na
območju Občine Turnišče brez javnega razpisa, na osnovi
zainteresiranosti obeh strank in dosedanjega solidnega ter
kvalitetnega opravljanja nalog, ki so predmet koncesije, od
strani podjetja Rading, d.o.o.

2. člen

Medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem konce-
sionirane gospodarske javne službe med Občino Turnišče
kot koncedentom in podjetjem Rading kot koncesionarjem,
se uredijo s koncesijsko pogodbo, ki jo za občino podpiše
župan.

Koncesijska pogodba mora vsebovati vse z zakonom in
občinskim odlokom zahtevane pogoje in biti sklenjena v
pisni obliki.

3. člen

Koncesija po tem odloku se podeljuje za dobo 30 let.
Razmerje med koncedentom in konsecionarjem prene-

ha zaradi neizpolnjevanja ali kršenja določil koncesijske
pogodbe.

Koncesionar ima pravico do prenosa koncesijske po-
godbe samo s privolitvijo koncedenta.

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu RS.

Št. 7/21-97
Turnišče, dne 9. aprila 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Turnišče

Edvard Špilak, dipl. inž. agr. l. r.

1552.

Občinski svet občine Turnišče je na podlagi 13. in
43. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.
80/94) in 19. člena statuta Občine Turnišče (Uradni list RS,
št. 38/95) dne 9. 4. 1997 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Turnišče

za leto 1996

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Turnišče
za leto 1996, ki obsega:

SIT
– prihodke v višini 146,471.660,25
– odhodke v višini 146,470.232,72
– presežek prihodkov 1.427,53
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2. člen

Presežek prihodkov po zaključnem računu za leto 1996
v višini 1.427,53 SIT se prenese med prihodke proračuna
Občine Turnišče za leto 1997.

3. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 4/21-97
Turnišče, dne 9. aprila 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Turnišče

Edvard Špilak, dipl. inž. agr. l. r.

VODICE

1553.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94) ter 20. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, št. U-I-
13/94, 45/94 – odločba US RS, št. U-I-144/94 in Uradni list
RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, št. U-I-285/94)
je Občinski svet občine Vodice na 25. seji dne 21. 4. 1997
sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Vodice za leto 1997

1. člen

S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna
Občine Vodice za leto 1997 (v nadaljnjem besedilu: prora-
čun) in upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter pre-
moženjem in dolgovi.

2. člen

S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje
nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja Občina
Vodice.

Skupni prihodki proračuna za leto 1997 znašajo
295,229.100 SIT in se razporedijo za:

– financiranje zagotovljene porabe – 289,229.100 SIT,
– financiranje drugih dogovorjenih nalog – 6,000.000

SIT.
Proračun sestavlja bilanca prihodkov in odhodkov, ki

je sestavni del proračuna.

3. člen

Od skupno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov
in odhodkov se izloči 0,5% sredstev rezerv v rezerve Občine
Vodice.

4. člen

Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene,
določene s proračunom. Obveznosti se smejo prevzemati v
okviru sredstev, ki se poravnavajo iz proračuna.

5. člen

Sredstva občinskega proračuna se razporedijo med le-
tom enakomerno med vse uporabnike, vendar v odvisnosti

od zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega
položaja občinskega proračuna.

6. člen

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Za za-
konsko in namensko uporabo sredstev uporabnikov prora-
čunskih sredstev so odgovorni njihovi vodje in vodje raču-
novodstva.

7. člen

Uporabniki proračuna so dolžni pristojnemu organu
predložiti predračune in finančne načrte za leto 1998 do
31. 10. 1997 in zaključne račune za leto 1997 do 30. 4. 1998.

8. člen

Med odhodki proračuna se predvidi tudi tekoča prora-
čunska rezerva, kot nerazporejeni del prihodkov za financi-
ranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni
bilo predvidenih dovolj sredstev.

O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča
župan. O tem obvešča svet.

9. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS; določbe, ki se nanašajo na določitev višine sredstev
za financiranje nalog uporabnikov, pa se uporabljajo od
1. januarja 1997.

Št. 940-401
Vodice, dne 21. aprila 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Vodice
Alojzij Kosec l. r.

Bilanca prihodkov in odhodkov

Proračun Občine Vodice za leto 1997 se določa v na-
slednjih zneskih:

Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki 295,229.100
Odhodki 295,229.100
Primanjkljaj 0
Presežek 0

Bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranje
sta sestavni del proračuna. Odhodki iz bilance prihodkov in
odhodkov so razporejeni po natančnejših namenih v poseb-
nem delu tega proračuna.

VOJNIK

1554.

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96) in 16. člena statuta Občine Vojnik (Uradni list
RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Vojnik na seji dne
23. 4. 1997 sprejel
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S K L E P
o določitvi ekonomske cene v vrtcu Mavrica Vojnik

I. Ekonomska cena na otroka mesečno
a) celodnevno varstvo do 9 ur, od 1. do 7. leta starosti –

34.990 SIT,
b) skrajšani program do 6 ur, od 1. do 7. leta starosti –

29.990 SIT,
c) skrajšani program do 4 ure, od 1. do 7. leta starosti –

25.990 SIT.
II. Cene drugih časovno različnih programov se obliku-

jejo glede na sprejete cene.
III. Sprejete cene veljajo od 1. 5. 1997.

Št. 403/4-97/7
Vojnik, dne 23. aprila 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Vojnik
Peter Vrisk l. r.

ŽALEC

1555.

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občine
(Uradni list RS, št. 80/94) in 20. člena statuta Občine Žalec
(Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Žalec na
seji dne 17. aprila 1997 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Žalec za leto 1997

1. člen

S proračunom Občine Žalec za leto 1997 (v nadaljnjem
besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za fi-
nanciranje javne porabe v Občini Žalec v letu 1997.

2. člen

Proračun za leto 1997 se določa v naslednjih zneskih:

V SIT

Bilanca prihodkov Račun financiranja
in odhodkov

Prihodki 2,085,800.000 62,000.000
Odhodki 2,145,900.000 1,900.000
Primanjkljaj 60,100.000
Presežek 60,100.000

3. člen

V rezerve Občine Žalec se izloči 0,5% skupno doseže-
nih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

4. člen

Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in od-
hodkov ter račun financiranja.

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrto-
vani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in
drugi dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z
občinskim premoženjem in načrtovani odhodki.

V računu financiranja se izkaže odplačevanje dolgov in
zadolževanje občine.

5. člen

V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani vsi pri-
hodki občine po virih in vrstah, odhodki pa v skupnih zne-
skih po posameznih namenih.

Odhodki so v posebnem delu proračuna razporejeni po
natančnejših namenih.

6. člen

Sredstva proračuna se zagotavljajo uporabnikom prora-
čuna, ki so v posebnem delu proračuna določeni kot nosilci
postavk (v nadaljnjem besedilu: uporabniki).

Uporabniki smejo uporabljati sredstva proračuna le za
namene, ki so določeni s proračunom. V imenu občine smejo
prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proraču-
nu predvidena za posamezne namene.

7. člen

Kot sredstva za delovanje se uporabnikom zagotavljajo:
– sredstva za plače,
– sredstva za osebne prejemke,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za investicijske izdatke,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za druge odhodke.

8. člen

Sredstva za delo uporabnikov se uporabnikom med le-
tom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akonta-
cije, vendar v odvisnosti od zapadlosti obveznosti ter ob
upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.

9. člen

Sredstva za plače se uporabnikom zagotavljajo meseč-
no glede na število zasedenih delovnih mest, koeficientov za
določanje plač za posamezne skupine delovnih mest oziroma
funkcij, osnove za obračun plač, ki jih določi Vlada Republi-
ke Slovenije, delovno dobo in uspešnost oziroma dodatno
obremenjenost.

10. člen

Sredstva za materialne stroške, investicijske izdatke,
druge odhodke in amortizacijo se določijo v okviru potreb in
možnosti občinskega proračuna.

Koriščenje sredstev, namenjenih za:
– konto 470 investicije,
– konto 478 investicijsko vzdrževanje,
– konto 451 plačilo storitev organizacijam z drugih po-

dročij gospodarstva,
– konto 409 drugi odhodki za delo na drugih področjih,
– konto 468 drugi odhodki,
– ki v tem odloku niso opredeljena in ovrednotena po

konkretnih nalogah, je možno koristiti le po predhodnem
soglasju občinskega sveta.

Kot sredstva za druge osebne prejemke se uporabnikom
dodeljujejo sredstva za prehrano med delom, prevoz na delo,
regres za letni dopust, odpravnine, jubilejne nagrade, prido-
bitev šolske izobrazbe in druge namene po merilih, ki jih
odloči župan.

Sredstva, namenjena za krajevne skupnosti (konto
464/000), je možno koristiti le ob predhodnem dogovoru
med krajevno skupnostjo in posameznim oddelkom občin-
ske uprave.

11. člen

Če se med letom znatno spremeni delovno področje ali
pristojnost uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša
obseg sredstev za delovanje uporabnika.
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Če se med letom ustanovi nov uporabnik, se sredstva za
njegovo delo zagotavljajo iz tekoče proračunske rezerve.

Če se uporabnik med letom ukine, se neporabljena
sredstva za njegovo delovanje prenesejo v tekočo proračun-
sko rezervo, oziroma na uporabnika, ki prevzame naloge
ukinjenega uporabnika.

12. člen

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov pro-
računa izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko
za začasno kritje odhodkov:

1. uporabijo sredstva rezerve občine,
2. najame posojilo največ do 5% sprejetega proračuna,

ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
O najetju kratkoročnih posojil iz 2. točke prejšnjega

odstavka odloča župan občine ter o tem obvesti občinski svet
na prvi naslednji seji.

13. člen

Za izvrševanje proračuna je kot odredbodajalec odgo-
voren župan občine.

14. člen

Župan občine je pooblaščen, da odloča:
– o uporabi sredstev rezerv Občine Žalec do višine

1,000.000 tolarjev v posameznem primeru, vendar samo za
namene iz 1. točke 12. člena zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94);

– o uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve za fi-
nanciranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali
zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev;

– o začasni vezavi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi
ohranitve njihove realne vrednosti.

O porabi sredstev iz prejšnjega odstavka župan obvesti
občinski svet.

15. člen

Uporabniki so dolžni oddelku za finance predložiti
predračune in finančne načrte za leto 1997 najpozneje v 30
dneh po uveljavitvi tega odloka. Zaključne račune za leto
1996 pa najpozneje do 31. marca 1997.

16. člen

Občina se sme zadolževati z izdajo vrednostnih papir-
jev ali z najetjem posojil.

17. člen

Občina se lahko zadolžuje le za financiranje investicij v
infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje
gospodarskih in drugih javnih služb.

O zadolžitvi iz prejšnjega odstavka odloča občinski
svet.

18. člen

Občina se lahko zadolži le v obsegu, ki ne presega 10%
zagotovljene porabe občine v letu pred letom zadolževanja,
odplačilo glavnice in obresti pa v posameznem letu odplačila
ne sme preseči 5% zagotovljene porabe.

19. člen

Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je
občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O
soglasju iz prejšnjega odstavka odloča občinski svet.

20. člen

Občina sme dajati poroštva za izpolnitev obveznosti
javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je,

vendar največ do 5% zagotovljene porabe v letu, v katerem
se daje poroštvo.

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

21. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 1997.

Št. 40100/1/97-04/02
Žalec, dne 17. aprila 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

VLADA

1556.

Na podlagi tretjega odstavka 84. člena zakona o obram-
bi (Uradni list RS, št. 82/94), tretjega odstavka 126. točke
pravil službe v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 49/96) in
21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o plačah pripadnikov stalne sestave  Slovenske vojske

v tujini pri opravljanju obveznosti, sprejetih
v mednarodnih organizacijah

1. člen

S to uredbo se določajo plače pripadnikov stalne sesta-
ve Slovenske vojske (v nadaljevanju: pripadniki stalne sesta-
ve) pri izvajanju obveznosti, sprejetih v mednarodnih orga-
nizacijah.

2. člen

Plača pripadnika stalne sestave med opravljanjem na-
log iz prejšnjega člena v tujini se določa na podlagi količni-
ka, določenega glede na formacijski čin za posamezno for-
macijsko dolžnost ter osnove, ki se uporablja za izračun
plače v posamezni državi po uredbi o plačah, nadomestilih in
drugih prejemkih osebja v predstavništvih Republike Slove-
nije v tujini (Uradni list RS, št. 60/92, 42/93 in 6/94), tako da
se količnik pomnoži z osnovo. Tako dobljeni znesek se
poveča za dodatek za delovno dobo in druge dodatke po tej
uredbi.

3. člen

Količniki za izračun osnovne plače med opravljanjem
nalog v tujini so:

5,10 – brigadir
4,90 – polkovnik
4,70 – podpolkovnik
4,50 – major
4,20 – stotnik
3,80 – poročnik
3,60 – podporočnik na formacijski dolžnosti, za katero

se zahteva VII. stopnja izobrazbe
2,70 – podporočnik na formacijski dolžnosti, za katero

se zahteva VI. stopnja izobrazbe
2,50 – praporščak
2,40 – štabni vodnik
2,30 – višji vodnik
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1557.

Na podlagi 5. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št.
1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Urad-
ni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o načinu oblikovanja cen svežega svinjskega mesa

1. člen

Podjetja in zasebniki, ki uvažajo oziroma koljejo živino
ter prodajajo sveže meso (v nadaljnjem besedilu: zavezanci)
oblikujejo drobnoprodajne cene svežega svinjskega mesa v
skladu s to uredbo.

2. člen

Drobnoprodajna cena svežega svinjskega mesa, ki se
daje v promet v skladu z 8. členom pravilnika o kakovosti
zaklanih prašičev in kategorizaciji svinjskega mesa (Uradni
list RS, št. 68/95 in 53/96) se oblikujejo na podlagi cene za
prašičje polovice, povečane za delež stroškov trgovine, koefi-
cienta za posamezne kategorije mesa določene v tej uredbi in
davek na promet proizvodov v skladu s predpisi.

3. člen

Proizvodno ceno prašičje polovice smejo v skladu s to
uredbo zavezanci oblikovati največ do ravni 583 tolarjev za
kilogram.

Trgovci na debelo in drobno lahko zaračunajo delež stroš-
kov trgovine, ki v skupni vrednosti ne smejo preseči 15 odstot-
kov cene prašičje polovice iz prejšnjega odstavka tega člena.

Koeficienti svežega svinjskega mesa za določitev drob-
noprodajne cene po tej uredbi so:

2,20 – vodnik
2,00 – desetnik
1,90 – poddesetnik
1,80 – vojak.
Zdravnikom, pripadnikom stalne sestave, se osnovna

plača iz prejšnjega odstavka poveča za dodatek v višini 0,50
količnika.

4. člen

Pripadnikom stalne sestave se osnovna plača poveča še
za naslednje dodatke:

– dodatek za območje, ki je odvisen od geografske lege
kraja dela v tujini,

– dodatek za nevarnost, ki je odvisen od posebnih oko-
liščin dela v tujini,

– dodatek za dolžnost.

5. člen

Dodatek za območje znaša:
– 0,20 količnika za Evropo,
– 0,40 količnika za Sredozemske države severne Afrike

in Azije, razen evropskega dela Turčije in Severno Ameriko,
– 0,60 količnika za Afriko, Azijo, Južno Ameriko, Av-

stralijo in Oceanijo,
– 0,80 količnika za Arktiko in Antarktiko.

6. člen

Dodatek za nevarnost znaša:
– pri namestitvi na kriznem območju z nepretrganimi

ali ponavljajočimi spopadi, pogostimi incidenti oziroma pri
posredovanju v primeru naravnih in drugih nesreč 1,00 ko-
ličnika,

– pri namestitvi na območju, kjer so potekali oboroženi
spopadi in zaradi tega obstaja povečana nevarnost poškodb
zaradi skritih, neprepoznavnih ali zapuščenih bojnih sred-
stev oziroma kjer so prisotni občasni incidenti ali kjer razsa-
jajo kužne bolezni 0,60 količnika.

Dodatek za stopnjo nevarnosti določi minister za obram-
bo vsake tri mesece glede na oceno razmer na območju, na
katerem pripadnik stalne sestave opravlja naloge.

Dodatka iz prvega odstavka tega člena se med seboj
izključujeta.

7. člen

Dodatek za dolžnost znaša za poveljujočega častnika
enote Slovenske vojske, ki opravlja obveznost v tujini 0,50
količnika in za njegovega namestnika 0,20 količnika.

8. člen

Osnovna plača pripadnika stalne sestave se lahko pove-
ča še za 0,40 količnika v primeru, če je pripadnik stalne
sestave več kot polovico časa nastanjen na enem izmed
naslednjih območij:

– na puščavskem ali stepskem območju,
– na območju s tropskim deževnim gozdom,
– na nenaseljenem območju.

9. člen

Plače po tej uredbi se pričnejo obračunavati z dnem
odhoda pripadnika stalne sestave v državo, kjer se opravljajo
naloge in prenehajo naslednji dan po vrnitvi iz te države.

10. člen

V času opravljanja nalog iz 1. člena te uredbe pripadni-
ku stalne sestave ne pripadajo drugi  dodatki in nadomestila
za delo v manj ugodnem delovnem času.

11.  člen

Polovica plače, določene v skladu s to uredbo, se pri-
padniku stalne sestave, ki opravlja naloge v tujini, nakazuje
v ustrezni tuji valuti mesečno za nazaj v kraj v tujini, kjer
opravlja naloge. Preostala polovica plače se pripadniku stal-
ne sestave nakazuje v tolarjih na njegov račun v Sloveniji po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan izplačila.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se pripadniku
stalne sestave ob odhodu v tujino izplača akontacija v tuji
valuti v višini ene četrtine mesečne plače. Akontacija se
poračuna ob naslednjem izplačilu plače.

12. člen

Kot osnova za obračun prispevkov, davkov in drugih
dajatev ter obveznosti, ki bremenijo plačo v času, ki ga
posamezen pripadnik stalne sestave prebije pri opravljanju
nalog v tujini, se šteje plača, ki jo je prejemal na dolžnosti v
Republiki Sloveniji pred odhodom v tujino.

13. člen

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

Št. 113-02/97-5
Ljubljana, dne 6. maja 1997.

Vlada Republike Slovenije

Podpredsednik
Marjan Podobnik l. r.
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1. Meso brez kosti
– stegna 1,4
– plečeta 1,14
– goleni 0,77
– podlakti 0,77
– potrebušine 0,81.
2. Meso s kostmi
– stegna 1,22
– ledvenega dela 1,22
– plečeta 0,96
– goleni 0,54
– podlakti 0,54
– vratu 0,85
– prsi 0,81
– reber 0,81.

4. člen

Ta uredba začne veljati 14. maja 1997.

Št. 380-03/97-11
Ljubljana, dne 8. maja 1997.

Vlada Republike Slovenije

Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

1558.

Na podlagi 132. člena zakona o zakonski zvezi in družin-
skih razmerjih (Uradni list SRS, št. 14/89) in 21. člena zakona
o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96)
je Vlada Republike Slovenije na 11. seji dne 8. maja 1997
sprejela

S K L E P
o uskladitvi preživnin

1

Preživnine, določene s sodno odločbo in preživnine, do-
ločene z dogovorom iz 130. člena zakona o zakonski zvezi in
družinskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 14/89), ki so že bile
valorizirane s 1. novembrom 1996 ter preživnine, določene ali
dogovorjene v mesecu juliju 1996, se s 1. majem 1997 poviša-
jo za 3,9 odstotka.

2

Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu avgustu
1996, se s 1. majem 1997 povišajo za 3,9 odstotka.

3

Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu septem-
bru 1996, se s 1. majem 1997 povišajo za 4,5 odstotka.

4

Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu oktobru
1996, se s 1. majem 1997 povišajo za 4,1 odstotek.

5

Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu novem-
bru 1996, se s 1. majem 1997 povišajo za 3,1 odstotek.

6

Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu decem-
bru 1996, se s 1. majem 1997 povišajo za 2,6 odstotka.

7

Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu januarju
1997, se s 1. majem 1997 povišajo za 1,8 odstotka.

8

Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu februarju
1997, se s 1. majem 1997 povišajo za 0,5 odstotka.

9

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

Št. 554-02/97-2
Ljubljana, dne 8. maja 1997.

Vlada Republike Slovenije

Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

BANKA SLOVENIJE

1559.

Na podlagi drugega odstavka 20. člena, 5. točke
34. člena in 36. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list
RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o dajanju posebnih likvidnostnih posojil

s sodelovanjem bank

1

Banka Slovenije odobri posebno likvidnostno posoji-
lo s sodelovanjem bank (v nadaljevanju: posebno posojilo)
proti zastavi vrednostnih papirjev, ki sta jih izdali Republi-
ka Slovenija ali Banka Slovenije, banki, dajalki likvidnost-
nega posojila (v nadaljevanju: sodelujoča banka), ki iz tako
dobljenih sredstev proti zastavi prvovrstnih papirjev ali
odstopu prvovrstne terjatve v zavarovanje, odobri likvid-
nostno posojilo v enakem znesku, banki prejemnici likvid-
nostnega posojila.

2

Banka Slovenije pozove vsakokrat, ko zahteva sodelo-
vanje pri dajanju likvidnostnih posojil, vse sodelujoče ban-
ke, podpisnice pogodbe iz 10. točke tega sklepa, da se izja-
snijo o načinu sodelovanja v ponudbi:

– s svojimi sorazmernimi prostimi deleži v okviru zne-
ska odprte ponudbe (sodelovanje bančnega sindikata, na-
čin 1),

– s celotnim svojim prostim zneskom v okviru odprte
ponudbe (sodelovanje ene banke, način 2).

Sodelujoče banke so svojo odločitev dolžne javiti Ban-
ki Slovenije najkasneje naslednji dan po prejemu poziva.

3

Sodelujoče banke so zavezane k sodelovanju na prvi
poziv Banke Slovenije brezpogojno, s podpisom pogodbe iz
10. točke tega sklepa.

V primeru, da pri pozivu Banke Slovenije obstojajo
ponudbe bank za način 2, o izbiri načina sodelovanja odloči
Banka Slovenije.
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Kadar obstoja več ponudb za način 2, ter se Banka
Slovenije odloči za ta način sodelovanja bank v ponudbi,
Banka Slovenije opravi izbor med temi ponudbami tako, da
izbere ponudbo tiste sodelujoče banke, ki po pozivu Banke
Slovenije pristane na največje znižanje razlike v obrestni
meri med posebnim posojilom in likvidnostnim posojilom iz
7. točke tega sklepa.

Če ni mogoče opraviti izbora tudi po pozivu sodelujo-
čim bankam na znižanje razlike v obrestni meri, opravi Ban-
ka Slovenije izbor z žrebom.

4

Pri vsakem pozivu Banka Slovenije obvesti sodelujoče
banke podpisnice pogodbe iz 10. točke tega sklepa:

– o celotnem znesku likvidnostnega posojila,
– o obdobju za katerega se likvidnostno posojilo odobri,
– o portfelju terjatev, razpoložljivih za zavarovanje za

znesek likvidnostnega posojila,
– o banki (bankah) prejemnici (prejemnicah) likvid-

nostnega posojila.

5

Pravna opravila v zvezi z morebitno izterjavo v zavaro-
vanje cediranih terjatev banke prejemnice likvidnostnega
posojila prevzame, v primeru sodelovanja bančnega sindika-
ta, sodelujoča banka z največjim deležem v znesku likvid-
nostnega posojila banki prejemnici.

V primeru, da ob sodelovanju bančnega sindikata v
znesku likvidnostnega posojila banki prejemnici likvidnost-
nega posojila sodeluje več sodelujočih bank z enakim dele-
žem in med njimi ni mogoče doseči soglasja o pooblastilu za
opravljanje pravnih opravil pri morebitnih izterjavah cedira-
nih terjatev banke prejemnice likvidnostnega posojila, o iz-
biri sodelujoče banke, ki se pooblasti za opravljanje pravnih
opravil pri morebitni izterjavi cediranih terjatev, odloči Ban-
ka Slovenije z žrebom.

6

Pri vsakem pozivu Banka Slovenije odobri posebno
posojilo sodelujoči banki na podlagi odprte ponudbe, ki jo
sodelujoča banka sprejme za dobo do enega leta.

7

Razlika med obrestno mero za posebno posojilo pri
Banki Slovenije, odobreno sodelujoči banki in obrestno me-
ro, ki jo sodelujoče banke dajalke likvidnostnega posojila
zaračunavajo banki (bankam) prejemnici likvidnostnega po-
sojila za likvidnostno posojilo je lahko 1,5 odstotnih točk
letno.

8

Banka Slovenije bo plačala sodelujoči banki dajalcu
likvidnostnega posojila za čas in znesek pripravljenosti,
skladno z roki zapadlosti določenimi s pogodbo iz 10. točke
tega sklepa, povračilo stroškov za pripravljenost v višini 3%
na letni ravni.

9

Likvidnostno posojilo, ki ga sodelujoče banke v času
pripravljenosti odobravajo banki (bankam) prejemnici lik-
vidnostnega posojila (koristnicam), znaša največ 75% izbra-
nega prvovrstnega portfelja banke prejemnice likvidnostne-
ga posojila, izročenega v zavarovanje. Banka prejemnica
likvidnostnega posojila mora skrbeti, da se razmerje med
celotnim prejetim likvidnostnim posojilom in vrednostjo za-
stavljenih vrednostnih papirjev ali cediranih terjatev v zava-
rovanje ves čas trajanja posojila ne poveča nad 75%.

10

Vsa razmerja med Banko Slovenije in sodelujočo ban-
ko, ki niso določena s tem sklepom, se uredijo s pogodbo
med Banko Slovenije in sodelujočo banko.

Vsebino pogodbe iz predhodnega odstavka te točke
tega sklepa določi v skladu z opredelitvami in stališči Sveta
Banke Slovenije guverner Banke Slovenije.

11

Direktor ali uprava banke prejemnice likvidnostnega
posojila se Banki Slovenije s pismom o namerah zaveže k
določenim aktivnostim v zvezi z uporabo tega posojila.

12

Navodila za izvrševanje tega sklepa predpisuje v pri-
meru potrebe guverner Banke Slovenije.

13

Sklep o dajanju posebnih likvidnostnih posojil s sode-
lovanjem bank (Uradni list RS, št. 41/96) preneha veljati
27. 5. 1997.

14

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

Št. 22-0129/97
Ljubljana, dne 8. maja 1997.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
dr. France Arhar l. r.

1560.

Na podlagi drugega odstavka 29. člena zakona o bankah
in hranilnicah (Uradni list RS, št. 1/91-I, 38/92 in 46/93) in
drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni
list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o spremembi in dopolnitvi sklepa o višini in načinu

oblikovanja rezervacij za zavarovanje pred
potencialnimi izgubami bank in hranilnic

1

V sklepu o višini in načinu oblikovanja rezervacij za
zavarovanje pred potencialnimi izgubami bank in hranilnic
(Uradni list RS, št. 66/93; v nadaljevanju: sklep) se v poglavju
III. POSEBNE REZERVACIJE v 7. točki besedilo “s
13. točko” nadomesti z besedilom “z 11. točko.”

2

Za 9. točko sklepa se doda nova 9.a točka, ki se glasi:
“Posebne rezervacije za deželno tveganje banka oblikuje

enako kot za potencialne izgube iz naslova bilančnih terjatev
(8. točka) oziroma za potencialne izgube iz naslova
zunajbilančnih postavk (9. točka). Posebne rezervacije za
deželno tveganje po terjatvah iz naslova sredstev na tekočih
računih v tujih bankah banka oblikuje kot odhodek banke in
jih knjiži na računu dolgoročnih rezervacij v pasivi bilance
stanja.”
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3

V prvem in drugem odstavku 10. točke, se besedilo
“13. točke” nadomesti z besedilom “11. točke”.

4

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

Ljubljana, dne 6. maja 1997.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
dr. France Arhar l. r.

1561.

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 23. člena ter
sedmega odstavka 26. člena zakona o bankah in hranilnicah
(Uradni list RS, št. 1/91-I, 38/92 in 46/93) in drugega
odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS,
št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o spremembah sklepa o načinu izračuna kapitalske

ustreznosti bank in hranilnic

1

V 3. točki sklepa o načinu izračuna kapitalske
ustreznosti bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 55/93, 66/93,
46/94, 10/95 in 54/95) se črta podtočka 4).

2

Dosedanja podtočka 5) 3. točke sklepa postane
podtočka 4).

3

V 13. točki sklepa se črta podtočka 4).

4

Dosedanje podtočke 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12)
13. točke sklepa postanejo podtočke 4), 5), 6), 7), 8), 9),
10), 11).

5

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

Ljubljana, dne 6. maja 1997.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
dr. France Arhar l. r.

DRŽAVNI ZBOR
1486. Zakon o jamstvenem skladu Republike Slo-

venije (ZJSRS) 2041
1487. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona

o investicijskih skladih in družbah za uprav-
ljanje (ZISDU-A) 2044

PREDSEDNIK REPUBLIKE
1488. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svo-

bode Republike Slovenije 2048

VLADA
1556. Uredba o plačah pripadnikov stalne sestave

Slovenske vojske v tujini pri opravljanju ob-
veznosti, sprejetih v mednarodnih organiza-
cijah 2114

1557. Uredba o načinu oblikovanja cen svežega
svinjskega mesa 2115

1489. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
imenovanju poveljnika Civilne zaščite Repub-
like Slovenije, njegovega namestnika in čla-
nov Štaba Civilne zaščite Republike Sloveni-
je ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite,
njihovih namestnikov in članov regijskih šta-
bov Civilne zaščite 2048

1490. Sklep o dopolnitvi sklepov Vlade Republike
Slovenije o dokapitalizaciji Sklada Republi-
ke Slovenije za razvoj d.d. 2048

1558. Sklep o uskladitvi preživnin 2116

MINISTRSTVA
1491. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o pregledu

blaga ter pogojih in načinu jemanja vzorcev
blaga 2049

1492. Zneski povračil, nadomestil in drugih pre-
jemkov za zaposlene v državnih organih 2050

SODNI SVET
1493. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško me-

sto okrožne sodnice 2050
1494. Sklep o ponovnem pozivu sodnikom za vloži-

tev kandidatur na prosta mesta predstojni-
kov okrajnih sodišč 2050

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA
1495. Poročilo o izidu nadomestnih volitev člana

Državnega sveta 2050

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

1496. Sklep o dopolnitvi sklepa o razvrstitvi zdra-
vil na liste 2051

1497. Sklep o višini regresa za letni dopust za leto
1997 v gospodarstvu in delu negospodarstva 2052

1498. Navodilo o spremembah in dopolnitvah na-
vodila o izvajanju mesečnega statističnega ra-
ziskovanja o prejemkih na račune in izdatkih
z računov, ki jih vodi Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet (PI) 2053

1499. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in
cen na drobno na območju Slovenije za april
1997 2054

OBČINE
1500. Sklep o določitvi najvišjih cen vzgojno-

varstvenih storitev v vzgojno-varstveni enoti
Ciciban Kompolje v Kompoljah (Dobrepolje) 2054

1501. Odlok o javnem redu in miru na območju
Občine Dol pri Ljubljani 2054

VSEBINA
Stran
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Stran Stran

1502. Sklep o ravnanju s komunalnimi odpadki na
območju Občine Dol pri Ljubljani 2059

1503 Odlok o zaključnem računu proračuna Obči-
ne Dornava za leto 1996 2060

1504. Odlok o proračunu Občine Dornava za leto
1997 2060

1505. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostor-
skih sestavin dolgoročnega plana Občine
Murska Sobota za obdobje od leta 1986 do
leta 2000, dopolnjenega v letu 1990 in druž-
benega plana Občine Murska Sobota za ob-
dobje 1986–1990, dopolnjenega v letu 1987
(Gornji Petrovci) 2061

1506. Odlok o zaključnem računu proračuna Obči-
ne Grosuplje za leto 1996 2064

1507. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostor-
skih sestavin dolgoročnega plana Občine
Murska Sobota za obdobje od leta 1986 do
leta 2000, dopolnjenega v letu 1990 in druž-
benega plana Občine Murska Sobota za ob-
dobje 1986–1990, dopolnjenega v letu 1987
(Hodoš-Šalovci) 2065

1508. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi jav-
nega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnov-
na šola Šalovci 2067

1509. Odredba o določitvi najvišjih cen pogrebnih
storitev, urejanja in vzdrževanja pokopališč
(Hodoš-Šalovci) 2067

1510. Odlok o ustanovitvi sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu (Hrpelje-Kozina) 2068

1511. Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto
1997 2069

1512. Spremembe in dopolnitve poslovnika o delu
Občinskega sveta občine Jesenice 2071

1513. Pravilnik o določanju plač in drugih prejem-
kov funkcionarjem Občine Jesenice 2071

1514. Spremembe in dopolnitve statuta Občine
Kamnik 2073

1515. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v
denarju za območje KS Kamniška Bistrica 2073

1516. Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti
Kamniška Bistrica o izidu glasovanja na re-
ferendumu o uvedbi krajevnega samoprispev-
ka v denarju za območje Krajevne skupnosti
Kamniška Bistrica 2074

1517. Odlok o zaključnem računu proračuna Obči-
ne Kobarid za leto 1996 2074

1518. Sklep o povišanju cen šolskih prevozov v Ob-
čini Kobarid 2074

1519. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
lokacijskem načrtu za čistilno napravo in
zbirni kanal v Kostanjevici na Krki (Krško) 2075

1520. Sklep o določitvi višine letnih povračil za upo-
rabo cest za kmetijske traktorje v Občini
Kuzma za leto 1997 2075

1521. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidal-
nega načrta KS 2 (Laško) 2076

1522. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidal-
nega načrta KS 3 in KC 2/1 (Laško) 2079

1523. Sklep o povečanju davka od premoženja v
Občini Medvode 2082

1524. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za od-
mero davka od premoženja po 1. in 2. točki
156. člena zakona o davkih občanov (Medvo-
de) 2082

1525. Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta
za bencinski servis Metlika II 2082

1526. Poročilo o izidu naknadnih volitev župana
Mestne občine Murska Sobota 2083

1527. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostor-
skih sestavin dolgoročnega plana Občine Mur-
ska Sobota za obdobje od leta 1986 do 2000,
dopolnjenega v letu 1990 in družbenega plana
Občine Murska Sobota za obdobje 1986–1990,
dopolnjenega v letu 1987 (Puconci) 2083

1528. Odlok o potrditvi zaključnega računa o izvr-
šitvi proračuna Občine Ravne-Prevalje za le-
to 1996 2086

1529. Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-varstve-
nega zavoda Ravne na Koroškem (Ravne-
Prevalje) 2087

1530. Sklep o vrednosti točke za izračun nadome-
stila za uporabo stavbnega zemljišča na ob-
močju Občine Ravne-Prevalje 2089

1531. Sporazum o premoženjski delitveni bilanci
(Ravne-Prevalje) 2089

1532. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobra-
ževalnega zavoda Osnovne šole Sveti Jurij
(Rogašovci) 2091

1533. Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto
1997 2095

1534. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v
javno podjetje Komunala Sevnica za družbo
z omejeno odgovornostjo 2096

1535. Sklep o vrednosti točke za ugotovitev vred-
nosti stavb, delov stavb, stanovanj in garaž
ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo
na območju Občine Sevnica 2096

1536. Odlok o proračunu Občine Sežana za leto
1997 2096

1537. Odlok o varstvu krajevnega vodnega vira
Vrabče (Sežana) 2097

1538. Odlok o varstvu krajevnega vodnega vira Ve-
liko Polje (Sežana) 2099

1539. Odlok o plačilu sorazmernega dela stroškov
za pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč
na območju Občine Sežana s komunalnimi
objekti ter napravami 2102

1540. Odlok o določitvi povprečne gradbene cene
koristne stanovanjske površine, povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnega
zemljišča, vrednosti stavbnega zemljišča, fak-
torjih za vrednotenje funkcionalne ugodnosti
lokacije stavbnega zemljišča in koeficientih
uporabne vrednosti stavbnega zemljišča (Se-
žana) 2103

1541. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
zazidalnem načrtu trgovsko turistične cone v
Sežani 2104

1542. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za
območje Krajevne skupnosti Poljčane (Slo-
venska Bistrica) 2105

1543. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu o
uvedbi krajevnega samoprispevka za območ-
je Krajevne skupnosti Poljčane dne 23. mar-
ca 1997 (Slovenska Bistrica) 2105

1544. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi kra-
jevnega samoprispevka za območje Krajevne
skupnosti Leskovec–Stari Log (Slovenska Bi-
strica) 2106

1545. Odlok o proračunu Občine Škofja Loka za
leto 1997 2107

1546. Sklep Občinskega sveta občine Škofja Loka o
zemljišču s parcelno številko 1682/4 2108

1547. Sklep o javni razgrnitvi (Škofljica) 2108
1548. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah

za leto 1997 2109
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1549. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj-
ske površine, povprečnih stroškov komunal-
nega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti
m2  stavbnega zemljišča v Občini Štore 2110

1550. Poročilo o izidu nadomestnih volitev za župa-
na Občine Trebnje 2110

1551. Odlok o neposrednem prenosu izbirne gospo-
darske javne službe na področju kabelsko
informacijskega sistema v Občini Turnišče, s
podelitvijo koncesije 2111

1552. Odlok o zaključnem računu proračuna Obči-
ne Turnišče za leto 1996 2111

1553. Odlok o proračunu Občine Vodice za leto 1997 2112
1554. Sklep o določitvi ekonomske cene v vrtcu Ma-

vrica Vojnik 2112
1555. Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 1997 2113

BANKA SLOVENIJE
1559. Sklep o dajanju posebnih likvidnostnih poso-

jil s sodelovanjem bank 2116
1560. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o vi-
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26. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Repub-

liko Slovenijo in Republiko Portugalsko o
zračnem prometu (BPOMZP) 145

27. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelova-
nju v izobraževanju, kulturi in znanosti med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Republi-
ke Makedonije (BMKIKZ) 156

28. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Slovaške re-
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Pravkar izšlo!

dr. ANDREJ ANŽIČ

VARNOSTNI SISTEM REPUBLIKE SLOVENIJE
Visoka policijsko-varnostna šola sodi med mlajše slovenske visokošolske ustanove, tako da je
izdaja učbenika učitelja te šole velik dogodek. Še posebej, ker z njim na varnostnem področju
zapolnjuje vrzel pomanjkanja študijske literature v slovenskem jeziku.

Knjiga pa ni namenjena le slušateljem te šole. Doc. dr. Andrej Anžič s tem delom želi prispevati k
oblikovanju slovenskega nacionalnega varnostnega sistema. Vsaka država se, kakor je zapisal,
sooča z vrsto varnostnih izzivov, paleto varnostnih dilem in varnostnimi tveganji. Ti so po obliki
in vsebini zelo različni: nekateri se že izražajo, drugi le nakazujejo, tretji slutijo, četrtih pa ni
mogoče niti zaznati. Poglavitni varnostni cilj nacionalne države je, da svojim državljanom in
tujcem na svojem ozemlju zagotovi varnost. Pri tem pa morajo biti posegi v človekove pravice le
izjemni, in sicer po strogo določenih pravnih osnovah.

Prva poglavja knjige so namenjena opredelitvi temeljnih pojmov, zgodovinskemu pregledu in
sistemu zagotavljanja varnosti, obrambe, zaščite in reševanja. Posebni poglavji pa avtor namenja
varstvu človekovih pravic in evropskim varnostnim in obrambnim integracijam.
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