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VLADA

3296. Uredba o podelitvi koncesije za uporabo
radiofrekvenčnega spektra za opravljanje
storitev satelitskih osebnih telekomunikacij

Na podlagi 17. člena zakona o telekomunikacijah (Urad-
ni list RS, št. 35/97, 45/97 odl. US in 13/98 odl. US) in
21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Repub-
like Slovenije

U R E D B O
o podelitvi koncesije za uporabo

radiofrekvenčnega spektra za opravljanje
storitev satelitskih osebnih telekomunikacij

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(predmet koncesije)

S to uredbo Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju:
koncedent) določa pogoje in postopek za podelitev konce-
sije za uporabo dela radiofrekvenčnih pasov 1610–1626,5
MHz, 2483,5–2500 MHz, 1980–2010 MHz in 2170–
2200 MHz za opravljanje storitev satelitskih osebnih teleko-
munikacij na območju Republike Slovenije.

2. člen
(pojmi)

V tej uredbi uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
Storitve satelitskih osebnih komunikacij (v nadaljeva-

nju: storitve S-PCS) so eno- ali dvosmerne meduporabniške
komunikacije prek zemeljskih nizko- (LEO) ali srednje-orbi-
talnih (MEO) ali geostacionarnih (GEO) satelitov na celot-
nem ali večjem delu zemeljskega površja.

CEPT (‘Conférence européenne des postes et télécom-
munications’) je Konferenca evropskih uprav za pošto in
telekomunikacije, ki izdaja dokumente ECTRA/DEC in
ERC/DEC.

MRC (‘Milestone Review Committee’) je poseben od-
bor, ki so ga za usmerjanje dejavnosti na področju S-PCS
ustanovili organi CEPT.

GMPCS – MoU (‘Global Mobile Personal Communi-
cations Services – Memorandum of Understanding’) je

memorandum o strinjanju o storitvah globalnih mobilnih
osebnih komunikacij v okviru Mednarodne telekomunika-
cijske zveze (ITU).

ETS (‘European Telecommunications Standard’) so
standardi, ki jih izdaja Evropski inštitut za telekomunikacij-
ske standarde (ETSI).

Operater sistema S-PCS je pravna oseba, ki upravlja
vesoljski segment sistema, ali je pooblaščena za dostop do
njega, kar omogoča opravljanje storitev S-PCS.

Operater storitev S-PCS je gospodarska družba, ki jo
ustanovi ali pooblasti operater sistema S-PCS za opravljanje
storitev S-PCS na ozemlju Republike Slovenije.

3. člen
(operater sistema S-PCS)

Operater sistema S-PCS na podlagi koncesije pridobi
pravico uporabljati del radiofrekvenčnih pasov iz 1. člena na
način in pod pogoji, določenimi s to uredbo, koncesijsko
pogodbo in priporočili MRC, na celotnem ozemlju Republi-
ke Slovenije.

4. člen
(terminalska oprema)

Uporaba in kroženje radijske terminalske opreme, ki se
uporablja za storitve S-PCS, je prosto, če ustreza standar-
dom ETS oziroma standardom, ki jih določi GMPCS – MoU,
in ima ustrezne listine in oznake.

II. POGOJI IN POSTOPEK ZA PRIDOBITEV KONCESIJE

5. člen
(pogoji podeljevanja)

Koncesija se podeli v skladu s pogoji v tej uredbi,
z upoštevanjem ustreznih mednarodnih sporazumov in
dokumentov ECTRA/DEC(97)02, ERC/DEC(97)03,
ERC/DEC(97)04 in ERC/DEC(97)05 ter priporočil MRC.

Koncesija se podeli lahko le operaterju sistema
S-PCS, ki izpolnjuje pogoje iz te uredbe in ga je izbral MRC.
Postopek izbire MRC se šteje kot izbira koncesionarja iz
3. člena.

Operater storitev S-PCS mora biti v Republiki Sloveniji
registriran za opravljanje telekomunikacijske dejavnosti in
izpolnjevati pogoje za opravljanje te dejavnosti.
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6. člen
(podelitev koncesije)

Koncesijo podeli koncedent z upravno odločbo na
predlog Ministrstva za promet in zveze ter na podlagi vloge
operaterja sistema S-PCS iz prejšnjega člena.

Ministrstvo za promet in zveze mora v 30 dneh po
prejemu vloge pripraviti predlog za podelitev koncesije ali za
zavrnitev vloge, če ta ne ustreza pogojem iz te uredbe.

Koncesija se podeli vsem operaterjem sistema S-PCS,
ki z vlogo izrazijo zainteresiranost za pridobitev koncesije in
ustrezajo pogojem iz te uredbe.

7. člen
(vloga)

Vloga iz prejšnjega člena mora vsebovati vsa potrebna
dokazila o izpolnjevanju pogojev iz te uredbe in opis potreb
po radiofrekvenčnem spektru.

V vlogi je treba navesti dinamiko uvajanja storitev, nači-
ne uvajanja in opis storitev skupaj z navedbo uporabljenih
standardov.

Operater sistema S-PCS lahko predlaga in jasno ozna-
či podatke v vlogi, ki so poslovna skrivnost.

Tehnična dokumentacija, ki je priložena k vlogi, je lah-
ko v angleškem jeziku.

8. člen
(koncesijska pogodba)

Koncedent in koncesionar skleneta koncesijsko po-
godbo, v kateri podrobneje uredita medsebojna razmerja,
zlasti glede dodeljenih frekvenc, obveznosti koncesionarja,
medomrežnega povezovanja, sledenja, terminalske opre-
me, nadzora nad izvajanjem koncesije in načina plačevanja
pristojbine.

S sklenitvijo koncesijske pogodbe se koncesionar za-
veže, da bo spoštoval obveznosti iz te uredbe.

9. člen
(pravice koncesionarja)

Koncesionar s pridobitvijo koncesije za uporabo dela
radiofrekvenčnih pasov iz 1. člena pridobi tudi pravico do
medomrežnega povezovanja v skladu z določbami uredbe o
načinu opravljanja javnih telekomunikacijskih storitev govor-
ne telefonije in teleksa ter o upravljanju javnega telekomuni-
kacijskega omrežja (Uradni list RS, št. 11/98).

III. OBVEZNOSTI KONCESIONARJA

10. člen
(pogodba o sledenju)

Koncesionar mora na zahtevo operaterja digitalne mo-
bilne telefonije v Republiki Sloveniji z njim skleniti pogodbo
o sledenju.

11. člen
(dostava podatkov)

Koncesionar mora vsako leto predložiti poročilo Upravi
Republike Slovenije za telekomunikacije o vrstah, kakovosti
in obsegu storitev, ki jih opravlja na ozemlju Republike Slo-
venije.

Na zahtevo mora koncesionar Upravi Republike Slove-
nije za telekomunikacije v razumnem roku zagotoviti tudi
druge podatke, s katerimi razpolaga, v zvezi z delovanjem
sistema in opravljanjem storitev.

12. člen
(splošni pogoji)

Koncesionar mora pred začetkom opravljanja storitev
izdati splošne pogoje poslovanja z naročniki.

Splošni pogoji morajo biti v skladu s koncesijsko po-
godbo, to uredbo in drugimi predpisi.

Splošni pogoji morajo zagotavljati enako obravnavanje
vseh naročnikov na območju Republike Slovenije in ne sme-
jo vsebovati določb, ki bi pomenile zlorabo prevladujočega
položaja na trgu.

Splošni pogoji morajo biti objavljeni na primeren način.

13. člen
(tajnost)

Koncesionar mora zagotoviti varstvo osebnih podat-
kov, podatkov, ki se obdelujejo, pošiljajo in shranjujejo ter
varstvo zasebnosti.

Koncesionar mora v primerih, določenih s predpisi, ki
urejajo obrambo, varnost, zaščito in reševanje, uporabiti
primerno opremo, ki omogoči pooblaščenim osebam nad-
zor z ozemlja Republike Slovenije nad vsemi komunikacija-
mi v sistemu S-PCS, ki potekajo na ozemlju Republike
Slovenije.

14. člen
(izredne razmere)

V primeru vojne, izrednih razmer ali drugih izrednih
okoliščin mora koncesionar zagotoviti prednostni vrstni red
telekomunikacijskih storitev oziroma spoštovanje prepovedi
v skladu s predpisi, ki urejajo obrambo, varnost, zaščito in
reševanje.

15. člen
(nujne storitve in storitve za invalide)

Koncesionar mora poskrbeti za uporabo primernih teh-
ničnih rešitev, da se zagotovijo nujne storitve in storitve za
invalide v skladu s predpisi.

Koncesionar mora zagotoviti brezplačne klice na šte-
vilki 112 in 113 oziroma klice na policijo, prvo pomoč,
gasilce in center za obveščanje.

Dostop do številke 112 mora biti možen tudi brez sreds-
tva za aktiviranje radijske terminalske opreme in tudi v prime-
ru, da je terminal blokiran za komercialne pogovore.

16. člen
(stroški koncesionarja)

Koncesionar nosi vse stroške v zvezi s koncesijo, po-
deljeno na podlagi te uredbe.

17. člen
(plačilo za koncesijo in uporabo frekvenc)

Koncesionar plačuje na podlagi koncesijske pogodbe
naslednje dajatve:

– enkratno plačilo 5,000.000 SIT, v 60 dneh po skle-
nitvi koncesijske pogodbe;

– dajatev v višini enega odstotka od celotnega prihod-
ka od storitev, ki jih zajema koncesija, v štirih četrtletnih
obrokih, izračunano na podlagi prihodka prejšnjega četrtlet-
ja v 30 dneh po preteku tekočega četrtletja.

Dajatve iz prejšnjega odstavka vsebujejo tudi pristojbi-
no za uporabo radiofrekvenčnih pasov, ki jih uporablja radij-
ska terminalska oprema v sistemu S-PCS.
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18. člen
(izpolnjevanje obveznosti koncesionarja)

Šteje se, da koncesionar izpolnjuje obveznosti iz te
uredbe tudi, če jih izpolnjuje od njega pooblaščeni operater
storitev S-PCS.

IV. NASTANEK IN PRENEHANJE KONCESIJSKEGA
RAZMERJA

19. člen
(nastanek koncesijskega razmerja)

Koncesijsko razmerje nastane z dnem podpisa konce-
sijske pogodbe.

Koncesija se podeli za dobo 15 let.

20. člen
(prenosljivost koncesije)

Koncesija je neprenosljiva.

21. člen
(podaljšanje koncesije)

Koncesija se lahko podaljša dvakrat po pet let brez
plačila dajatve iz prve alinee prvega odstavka 18. člena, če
koncesionar 8 mesecev pred prenehanjem veljavnosti kon-
cesijske pogodbe pisno predlaga koncedentu podaljšanje
koncesijske pogodbe s primerno utemeljitvijo. Koncedent
mora pisno v 90 dneh po prejemu vloge sporočiti, če name-
rava sprožiti postopek za podaljšanje koncesijske pogodbe.

22. člen
(prenehanje koncesije)

Koncesijsko razmerje preneha s prenehanjem veljav-
nosti koncesijske pogodbe ali z odvzemom koncesije.

Koncesijska pogodba preneha veljati z iztekom roka,
določenega v koncesijski pogodbi, ali s sporazumnim raz-
drtjem.

23. člen
(odvzem koncesije)

Koncedent lahko z upravno odločbo odvzame konce-
sijo, če:

– koncesionar ni dal predpisanih informacij Upravi Re-
publike Slovenije za telekomunikacije,

– koncesionar ni upošteval določb zakonov, predpi-
sov, pogodbe ali dovoljenj, izdanih na podlagi zakona,

– koncesionar ne izpolnjuje več pogojev za pridobitev
koncesije,

– so bile pri delovanju koncesionarja odkrite dejavnosti
ali opustitve, ki so negativno vplivale na konkurenčnost ali
omejevale konkurenčnost,

– koncesionar ne pristane na spremembo koncesijske
pogodbe, kot zahteva koncedent.

Koncedent lahko zahteva spremembo koncesijske po-
godbe v skladu s peto alineo prvega odstavka v primerih:

– spremembe zakonov in predpisov, ki vplivajo na
določbe koncesijske pogodbe in koncesionar na to ne
pristane;

– spremenjenih okoliščin, ki jih ni bilo mogoče predvi-
deti ob podpisu koncesijske pogodbe.

Po odvzemu koncesije je koncesionar odškodninsko
odgovoren koncedentu in uporabnikom storitev, s katerimi
je sklenil pogodbo, v skladu s splošnimi predpisi o odškod-
ninski odgovornosti.

V. NADZOR NAD IZVAJANJEM

24. člen
(nadzor nad izvajanjem koncesije)

Nadzor nad zakonitostjo dejavnosti koncesionarja izva-
jajo pristojni inšpekcijski organi.

Nadzor nad izkoriščanjem koncesije izvaja Uprava Re-
publike Slovenije za telekomunikacije.

VI. KONČNA DOLOČBA

26. člen
(veljavnost uredbe)

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

Št. 347-97/98-1
Ljubljana, dne 17. septembra 1998.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA

3297. Odredba o uvajanju in spremljanju
maturitetnega tečaja

Na podlagi 20. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in
23/96 - pop.) in 3. člena pravilnika o uvajanju in spremljanju
novosti in programov v vzgoji in izobraževanju (Uradni list
RS, št. 22/98) izdaja minister za šolstvo in šport

O D R E D B O
o uvajanju in spremljanju maturitetnega tečaja

1. člen
V šolskem letu 1998/99 se bo uvedel in spremljal

maturitetni tečaj. Uvajanje in spremljanje bo potekalo od
septembra 1998 do maja 1999.

2. člen
Odgovorni nosilec je mag. Branko Slivar, Zavod Re-

publike Slovenije za šolstvo.
Projektno skupino sestavljajo:
– mag. Branko Slivar, Zavod za šolstvo;
– dr. Jožko Budin, Republiška maturitetna komisija Re-

publike Slovenije;
– Bojan Bratina, Šolski center Nova Gorica, Gimnazija;
– Irena Perenič, gimnazija Vič;
– Noel Škerjanc, Ministrstvo za šolstvo in šport in
– Srečko Zorko, Prva gimnazija Maribor.

3. člen
Izvajanje maturitetnega tečaja se preverja s poskusom

na naslednjih šolah:
– Gimnazija Vič, Ljubljana;
– Prva gimnazija Maribor in
– Šolski center Nova Gorica, Gimnazija.
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4. člen
Sredstva za uvajanje in spremljanje maturitetnega teča-

ja se zagotavljajo v skladu z letnim načrtom Zavoda Republi-
ke Slovenije za šolstvo in pogodbami za zunanje sodelavce.

5. člen
Podatke, ki se lahko zbirajo pri uvajanju in spremljanju

maturitetnega tečaja, in način njihovega zbiranja bo oprede-
lila projektna skupina v metodološkem načrtu.

Zbrani podatki bodo varovani v skladu z zakonom o
varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 8/90, 38/90 –
pop., 19/91).

6. člen
Odgovorni nosilec uvajanja in spremljanja in Zavod Re-

publike Slovenije za šolstvo morata izdelati skupna poročila
v naslednjih rokih:

1. vmesno poročilo: januar 1999 in
2. končno poročilo: junij 1999.

7. člen
Projektna skupina mora pripraviti metodološki načrt, v

katerem določi metodologijo uvajanja in spremljanja maturi-
tetnega tečaja.

Za neposredno uvajanje in spremljanje maturitetnega
tečaja, v skladu z metodološkim načrtom, so odgovorni
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šole navedene v
3. členu te odredbe.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 603-72/98
Ljubljana, dne 30. septembra 1998.

dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

za šolstvo in šport

3298. Odredba o uvajanju in spremljanju številčnega
ocenjevanja pri športni vzgoji v srednjih šolah

Na podlagi 20. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in
23/96 - pop.) in 3. člena pravilnika o uvajanju in spremljanju
novosti in programov v vzgoji in izobraževanju (Uradni list
RS, št. 22/98) izdaja minister za šolstvo in šport

O D R E D B O
o uvajanju in spremljanju številčnega

ocenjevanja pri športni vzgoji v srednjih šolah

1. člen
V šolskem letu 1998/99 se bo uvedlo in spremljalo

številčno ocenjevanje športne vzgoje na vzorcu šol.

2. člen
Odgovorni nosilec je prof. dr. Venceslav Kapus, Fakul-

teta za šport, Ljubljana.
Projektno skupino sestavljajo:
dr. Venceslav Kapus, Fakulteta za šport, Ljubljana;
dr. Aco Cankar, Zavod Republike Slovenije za šolstvo,

Ljubljana;
dr. Benjamin Jurman, Pedagoški inštitut Ljubljana;

dr. Doljana Novak, Fakulteta za šport, Ljubljana;
dr. Matej Tušak, Fakulteta za šport, Ljubljana;
Vlado Milekšič, Zavod Republike Slovenije za šolstvo,

Ljubljana in
Milan Knez, Srednja agroživilska šola Ljubljana.

3. člen
Številčno ocenjevanje pri športni vzgoji se preverja s

poskusom na naslednjih šolah:
– Gimnazija Piran,
– Srednja agroživilska šola Ljubljana;
– III. gimnazija Maribor;
– Srednja šola Postojna;
– Srednja šola Josip Jurčič Ivančna Gorica;
– Gimnazija Škofja Loka;
– Gimnazija Ljubljana – Šiška;
– Srednja elektro in strojna šola, Kranj;
– Gimnazija Šentvid, Ljubljana in
– Gimnazija Litija.

4. člen
Sredstva za uvajanje in spremljanje številčnega ocenje-

vanja se zagotavljajo v skladu z letnim načrtom Zavoda Re-
publike Slovenije za šolstvo in pogodbami za zunanje sode-
lavce.

5. člen
Podatke, ki se lahko zbirajo pri uvajanju in spremljanju

številčnega ocenjevanja športne vzgoje, in način njihovega
zbiranja bo opredelila projektna skupina v metodološkem
načrtu.

Zbrani podatki bodo varovani v skladu z zakonom o
varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 8/90, 38/90 -
pop., 19/91).

6. člen
Dijaki imajo v primeru prekinitve poskusa pravico nada-

ljevati izobraževanje na šoli, v katero so vpisani.

7. člen
Odgovorni nosilec poskusa in Zavod Republike Slove-

nije za šolstvo morata izdelati skupna poročila v naslednjih
rokih:

1. vmesno poročilo v decembru 1998,
2. poročilo o splošnih ugotovitvah v juniju 1999 in
3. končno poročilo v decembru 1999.
Odgovorni nosilec poskusa mora do decembra 1999

izdelati didaktično gradivo o spremljanju dijakove uspešno-
sti pri športni vzgoji.

8. člen
Projektna skupina mora pripraviti metodološki načrt, v

katerem določi metodologijo uvajanja in spremljanja številč-
nega ocenjevanja pri športni vzgoji.

Za neposredno uvajanje in spremljanje številčnega oce-
njevanja, v skladu z metodološkim načrtom, so odgovorni
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šole, navedene v
3. členu te odredbe.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 603-74/98
Ljubljana, dne 30. septembra 1998.

dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

za šolstvo in šport
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3299. Odredba o uvajanju in spremljanju učnega
načrta za pouk slovenščine v splošnih in
strokovnih gimnazijah

Na podlagi 20. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in
23/96 - pop.) in 3. člena pravilnika o uvajanju in spremljanju
novosti in programov v vzgoji in izobraževanju (Uradni list
RS, št. 22/98) izdaja minister za šolstvo in šport

O D R E D B O
o uvajanju in spremljanju učnega načrta za pouk
slovenščine v splošnih in strokovnih gimnazijah

1. člen
V šolskih letih 1998/99, 1999/2000, 2000/2001

in 2001/2002 se uvede in spremlja izvajanje učnega načr-
ta za pouk slovenščine v splošnih, strokovnih in klasičnih
gimnazijah, ki je bil sprejet na 14. seji Strokovnega sveta
Republike Slovenije za splošno izobraževanje, dne
26. marca 1998.

2. člen
Odgovorni nosilec je prof. dr. Matjaž Kmecl, Filozofska

fakulteta, Ljubljana.
Projektno skupino sestavljajo:
dr. Matjaž Kmecl, Filozofska fakulteta, Ljubljana;
dr. Boža Krakar Vogel, Filozofska fakulteta, Ljubljana;
dr. Marja Bešter, Filozofska fakulteta, Ljubljana;
dr. Martina Križaj Ortar, Filozofska fakulteta, Ljubljana;
dr. Marko Stabej, Filozofska fakulteta, Ljubljana;
dr. Miran Hladnik, Filozofska fakulteta, Ljubljana;
mag. Brane Slivar, ZRSŠ, Ljubljana;
Mojca Poznanovič, ZRSŠ, Ljubljana in
Milena Ivšek, ZRSŠ, Ljubljana.

3. člen
Izvajanje učnega načrta za pouk slovenščine se prever-

ja s poskusom na naslednjih gimnazijah:
– Gimnazija Jožeta Plečnika, Ljubljana;
– Šolski center Rudolf Maister, Kamnik, Gimnazija;
– Gimnazija Bežigrad, Ljubljana;
– Šolski center Celje, Splošna in strokovna gimnazija

Lava;
– Gimnazija Koper;
– Gimnazija Kranj;
– Gimnazija Murska Sobota;
– Gimnazija Ledina, Ljubljana;
– Gimnazija Novo Mesto;
– Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana

(umetniška gimnazija);
– Prva gimnazija Maribor;
– Tehniški šolski center Nova Gorica (tehniška gimna-

zija) in
– Srednja ekonomska šola Maribor (ekonomska gim-

nazija).

4. člen
Sredstva za uvajanje in spremljanje učnega načrta se

zagotavljajo v skladu z letnim načrtom, Zavoda Republike
Slovenije za šolstvo in pogodbami za zunanje sodelavce.

5. člen
Podatke, ki se lahko zbirajo med uvajanjem in sprem-

ljanjem učnega načrta, in način njihovega zbiranja bo opre-
delila projektna skupina v metodološkem načrtu.

Zbrani podatki bodo varovani v skladu z zakonom o
varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 8/90, 38/90 –
pop., 19/91).

6. člen
Dijaki imajo v primeru prekinitve poskusa pravico nada-

ljevati izobraževanje na šoli, v katero so vpisani.

7. člen
Odgovorni nosilec uvajanja in spremljanja in Zavod Re-

publike Slovenije za šolstvo morata izdelati skupna poročila
v naslednjih rokih:

1. Vmesna in končna poročila v mesecih februarju in
juliju leta 1999, 2000, 2001 in 2002;

2. Poročilo o spremljavi predmaturitetnega preizkusa
in mature v vzorčnih oddelkih do novembra 2002.

8. člen
Projektna skupina mora pripraviti metodološki načrt, v

katerem določi metodologijo uvajanja in spremljanja učnega
načrta.

Za neposredno uvajanje in spremljanje učnega načrta,
v skladu z metodološkim načrtom, so neposredno odgovor-
ni Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šole, navedene v
3. členu te odredbe.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 603-73/98
Ljubljana, dne 30. septembra 1998.

dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

za šolstvo in šport

3300. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja v
gimnazijah

Na podlagi 41. člena zakona o gimnazijah (Uradni list
RS, št. 12/96) minister za šolstvo in šport izdaja

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

o preverjanju in ocenjevanju znanja v gimnazijah

1. člen
V 33. členu pravilnika o preverjanju in ocenjevanju

znanja v gimnazijah (Uradni list RS, št. 31/96, 22/97,
82/97 - odl. US in 15/98) se v 33. členu doda nov drugi
odstavek, ki se glasi:

“Po uvedbi novih izobraževalnih programov gimnazije
se športna vzgoja ocenjuje v skladu s 7. členom tega
pravilnika v gimnazijah, v katerih poteka preverjanje novosti
s poskusom, v preostalih gimnazijah pa po končanem po-
skusu.”

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

nem listu Republike Slovenije.
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Št. 603-23/98
Ljubljana, dne 30. septembra 1998.

dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

za šolstvo in šport

3301. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja v
poklicnem in strokovnem izobraževanju

Na podlagi 75. člena zakona o poklicnem in strokov-
nem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96) minister za
šolstvo in šport izdaja

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

o preverjanju in ocenjevanju znanja v poklicnem
in strokovnem izobraževanju

1. člen
V pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja v po-

klicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št.
49/97 in 15/98) se v prvem odstavku 41. člena beseda
“gimnazije” nadomesti z besedo “šole”.

2. člen
V 52. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Po uvedbi novih izobraževalnih programov poklicne ali

strokovne šole se športna vzgoja ocenjuje v skladu s
13. členom tega pravilnika v šolah, v katerih poteka prever-
janje novosti s poskusom, v preostalih šolah pa po konča-
nem poskusu.”

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 603-24/98
Ljubljana, dne 30. septembra 1998.

dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

za šolstvo in šport

USTAVNO SODIŠČE

3302. Odločba o razveljavitvi četrte alinee prvega
odstavka 37.a člena zakona o lokalni
samoupravi v obsegu, kolikor je veljala pred
njeno uveljavitvijo

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobudo Franca Bezjaka iz Majšperka, Brigite
Bavčar iz Murske Sobote, Marjana Tomaža Jegliča iz Ce-
lja, Vincencija Demšarja in Jerneja Prevca iz Škofje Loke
ter Tomislava Nemca iz Ljutomera na seji dne 23. septem-
bra 1998

o d l o č i l o:
1. Določba četrte alinee prvega odstavka 37.a člena

zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
6/94 – odl. US, št. 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95,
20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl.
US, 44/96 – odl. US, 26/97 in 70/97) se razveljavi, koli-
kor velja za člane občinskih svetov in župane, ki so bili
izvoljeni pred njeno uveljavitvijo, in so tudi že pred njeno
uveljavitvijo opravljali funkcijo ali dejavnost, ki na podlagi
drugega ali tretjega odstavka 37.b člena ne bi bila združljiva
s funkcijo člana občinskega sveta ali s funkcijo župana.

2. Določba drugega odstavka 37.b člena istega zako-
na ni v neskladju z ustavo.

3. Določba tretjega odstavka 37.b člena istega zako-
na v delu, ki se glasi: “kot tudi ne z delom v državni upravi
na delovnih mestih, na katerih delavci izvršujejo pooblasti-
la v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma primer-
nostjo in strokovnostjo dela organov občine”, ni v nesklad-
ju z ustavo.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnik Franc Bezjak v svoji pobudi navaja, da je

bil na lokalnih volitvah izvoljen za župana Občine Majšperk,
nato pa dne 1. 2. 1995 imenovan za vršilca dolžnosti vodje
notranje organizacijske enote za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano v Upravni enoti Ptuj. V času njegovega kandidira-
nja za župana zakon ni določal nezdružljivosti funkcije župa-
na s funkcijami in deli v občinski ali državni upravi. Z zako-
nom o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 14/95 – v nadaljevanju:
Novela ZLS iz leta 1995) je bil spremenjen 43. člen zakona
o lokalni samoupravi (v nadaljevanju: ZLS), ki je določil
nezdružljivost funkcije župana in podžupana z nekaterimi
drugimi funkcijami in dejavnostmi. Ker je bila izpodbijana
sprememba uzakonjena po lokalnih volitvah, naj bi bili na
teh volitvah izvoljeni kandidati prikrajšani za ustavno pravico
iz 49. člena ustave, da jim je pod enakimi pogoji dostopno
vsako delovno mesto. Hkrati naj bi bila s tem kršena prepo-
ved povratne veljave pravnih aktov iz 155. člena ustave.
Pobudnik je predlagal zadržanje izvrševanja izpodbijane do-
ločbe, ker bi mu na podlagi 37.a člena ZLS funkcija župana
prenehala v treh mesecih po potrditvi mandata, če ne bi
prenehal z opravljanjem dejavnosti, ki je nezdružljiva s funk-
cijo župana. Ta trimesečni rok naj bi mu bil potekel dne
19. 3. 1995.

2. Brigita Bavčar v svoji pobudi za oceno ustavnosti
37.b člena ZLS navaja, da v času njene izvolitve za svetni-
co občinskega sveta ni bila določena nezdružljivost funkci-
je člana občinskega sveta z delom v občinski ali državni
upravi. Svojo funkcijo podpredsednice Mestnega sveta ob-
čine Murska Sobota opravlja neprofesionalno in kolikor ne
bo sprejela ponujenega delovnega mesta v občinski upra-
vi, bo ostala brez zaposlitve in brez dohodkov, če se ne
odpove funkciji občinske svetnice. Meni, da izpodbijana
določba posega v njeno že pridobljeno pravico, pomeni
pa tudi kršitev prepovedi povratne veljave predpisov iz
155. člena ustave.

3. Marjan Tomaž Jeglič v pobudi navaja, da je bil na
lokalnih volitvah izvoljen za člana Občinskega sveta mestne
občine Celje in da je zaposlen na Ministrstvu za okolje in
prostor kot svetovalec vlade v službi za pravnosistemska
vprašanja prostora. Meni, da je besedilo izpodbijane določ-
be tretjega odstavka 37.b člena, ki se glasi: “kot tudi ne z
delom v državni upravi na delovnih mestih, na katerih delav-
ci izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakoni-
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tostjo oziroma primernostjo in strokovnostjo dela organov
občine”, nejasno in da omogoča arbitriranje posameznih
organov. Predlaga, da ustavno sodišče izpodbijani del be-
sedila tretjega odstavka 37.b člena ZLS razveljavi.

4. Vincencij Demšar in Jernej Prevc v pobudi navajata,
da so bile določbe drugega in tretjega odstavka 37.b člena
ZLS o nezdružljivosti funkcije člana občinskega sveta z de-
lom v občinski in državni upravi sprejete po lokalnih volitvah
4. decembra 1994 in da v času kandidiranja za člane ob-
činskih svetov pred kandidate ni bila postavljena ovira nez-
družljivosti. Uveljavljata kršitev pravice iz 49. člena ustave in
kršitev načela prepovedi povratne veljave predpisov iz
155. člena ustave. Navajata, da sta bila oba izvoljena za
člana Občinskega sveta občine Škofja Loka. Njuna manda-
ta sta bila potrjena dne 21. 12. 1994, občinski svet pa je
na seji dne 30. 3. 1995 sprejel sklep o prenehanju njunega
mandata zaradi nezdružljivosti funkcij. Pobudnik Vincencij
Demšar je bil z odločbo vlade dne 22. 12. 1994 imenovan
za vršilca dolžnosti načelnika Upravne enote Škofja Loka,
pobudnik Jernej Prevc pa je od oktobra 1994 zaposlen kot
strokovni sodelavec za investicije in investicijsko vzdrževa-
nje v Sekretariatu za družbeni razvoj Občine Škofja Loka.

5. Tomislav Nemec v pobudi navaja, da pomeni do-
ločba tretjega odstavka 37.b člena ZLS, ki je bila uzako-
njena po lokalnih volitvah, kršitev prepovedi povratne velja-
ve predpisov iz 155. člena ustave. Kljub temu, da je bil z
odločbo vlade imenovan za vršilca dolžnosti načelnika
Upravne enote Ljutomer, mu mandat člana občinskega
sveta na podlagi odločitve občinskega sveta še ni prene-
hal, prenehal pa mu bo, če bo v mesecu juniju imenovan
za načelnika upravne enote.

6. Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve Držav-
nega zbora v odgovoru z dne 15. 4. 1997 navaja, da določ-
be ZLS, ki urejajo nezdružljivost funkcij občinskih svetnikov,
županov in podžupanov z določenimi funkcijami ali dejav-
nostmi, temeljijo na ustavnem načelu delitve oblasti in na
ustavnih določbah 144. člena in tretjega odstavka
140. člena ustave. Določbe ZLS o nezdružljivosti funkcij in
dejavnosti po mnenju nasprotnega udeleženca tudi ne nas-
protujejo 49. členu ustave, ker se ta ustavna določba ne
nanaša na obravnavane primere nezdružljivosti volilnih funk-
cij. Izpodbijane določbe ZLS tudi ne kršijo ustavne prepove-
di učinkovanja predpisov za nazaj, ker prizadetim funkcio-
narjem oziroma delavcem le narekujejo, da opustijo eno od
nezdružljivih dejavnosti. Izpodbijanim določbam je mogoče
očitati le to, da niso določale primerno daljšega roka za
njihovo uveljavitev, v katerem bi se lahko razrešila ob uvelja-
vitvi izpodbijanih določb že obstoječa razmerja. To pomanj-
kljivost pa naj bi že odpravilo ustavno sodišče s sklepom o
zadržanju.

7. V zvezi z odgovorom Državnega zbora pobudnik
Marjan Tomaž Jeglič v svojem pojasnilu z dne 29. 12. 1997
navaja, da mu je prenehal mandat člana Občinskega sveta
mestne občine Celje v sredini leta 1997 in da svojega
pravnega interesa za oceno ustavnosti tretjega odstavka
37.b člena ZLS ne utemeljuje več kot član občinskega
sveta, ampak kot državljan Republike Slovenije, ki je zainte-
resiran za strokovno delovanje občinskih svetov. V ta na-
men podaja obširno obrazložitev razlogov, ki naj ne bi opra-
vičevali stroge ločitve nalog države od nalog lokalne
skupnosti. Predlaga, da ustavno sodišče ugotovi nesklad-
nost izpodbijanih določb z ustavo in z Evropsko listino lokal-
ne samouprave.

8. Pobudnica Brigita Bavčar v svojem pojasnilu na od-
govor Državnega zbora z dne 5. 1. 1998 navaja, da opravlja
v mestni upravi delo višje strokovne sodelavke za področje
informiranja in da ni ne funkcionarka in ne vodilna oseba.

Čeprav je bila na lokalnih volitvah legitimno izvoljena, je bila
z ugotovitvenim sklepom Mestnega sveta občine Murska
Sobota odstranjena s funkcije mestne svetnice oziroma pod-
predsednice mestnega sveta.

9. Pobudnik Tomislav Nemec v zvezi z odgovorom
Državnega zbora meni, da obstaja še vedno vprašanje po-
vratne veljave izpodbijanih določb in predlaga, da se seda-
njim občinskim funkcionarjem omogoči normalen zaključek
mandata, ki se izteka v letošnjem letu.

B)–I.
10. Ustavno sodišče je pobudo Franca Bezjaka s

sklepom št. U-I-39/95 z dne 20. 4. 1995 sprejelo v obrav-
navo, kolikor se je nanašala na četrto alineo prvega od-
stavka 37.a člena ZLS, ki jo je pobudnik vsebinsko izpod-
bijal, in do dokončne odločitve zadržalo izvrševanje
navedene zakonske določbe.

11. Po sprejemu navedenega sklepa je ustavno so-
dišče zaradi skupnega obravnavanja in odločanja pridružilo
še pobude Brigite Bavčar, Marjana Tomaža Jegliča, Vincen-
cija Demšarja in Jerneja Prevca ter Tomislava Nemca. Gle-
de na izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka 26. člena
zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v
nadaljevanju: ZUstS) je ustavno sodišče sprejelo navedene
pobude in takoj nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
Ustavno sodišče je priznalo pravni interes za izpodbijanje
določbe četrte alinee prvega odstavka 37.a člena ZLS Mar-
janu Tomažu Jegliču, Vincenciju Demšarju in Jerneju Prev-
cu ter Tomislavu Nemcu v obsegu, razvidnem iz izreka te
odločbe, ker se je izpodbijana določba nanašala na njihov
položaj v času njene uveljavitve in jim je bilo omogočeno na
podlagi sklepa ustavnega sodišča o zadržanju izvrševanja
izpodbijane določbe še nadaljnje opravljanje funkcije člana
občinskega sveta ali župana.

B)–II.
12. Ustavno sodišče je sprejelo pobudo Franca Bez-

jaka in zadržalo izvrševanje četrte alinee prvega odstavka
37.a člena ZLS, da bi v postopku obravnavanja in odloča-
nja ugotovilo, ali je bilo z izpodbijano novo določbo Novela
ZLS iz leta 1995, ki določa, da članu občinskega sveta
preneha mandat, če v treh mesecih po potrditvi mandata
ne preneha z opravljanjem dejavnosti, ki ni združljiva z
njegovo funkcijo, kršena prepoved povratne veljave pred-
pisov iz 155. člena ustave.

13. Z ustanovitvijo občin in z izvolitvijo njihovih organov
– občinskih svetov in županov – v decembru leta 1994 se
je 1. januarja 1995 začel postopek uvajanja in uresničeva-
nja novega sistema lokalne samouprave v skladu s takrat
veljavnim ZLS (Uradni list RS, št. 72/93 in 6/94), ki v
svojem prvotnem besedilu ni vseboval določb o nezdružlji-
vosti posameznih funkcij in dejavnosti v občinskih organih.
Novela ZLS, ki je začela veljati 11. marca 1995, torej takoj
na začetku delovanja občinskih svetov in županov, ki so bili
izvoljeni na prvih občinskih volitvah, je uvedla strožjo delitev
oblastnih funkcij na normativne in izvršilne funkcije in s tem
odpravila nejasnosti in težave, ki so se pojavljale v praksi v
zvezi s položajem, pristojnostmi in pooblastili občinskih sve-
tov in županov. V skladu s spremenjeno zakonsko ureditvijo
so bile naknadno vnesene tudi določbe o nezdružljivosti
posameznih funkcij z drugimi funkcijami ali delom v občin-
skih organih. Tako je novi 37.b člen v drugem odstavku
določil, da funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s
funkcijo župana, podžupana, člana nadzornega odbora in z
delom v občinski upravi, spremenjeni 43. člen pa, da funk-
cija župana in podžupana ni združljiva s funkcijo članov
občinskega sveta, članov nadzornega odbora in z delom v
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občinski upravi. Glede združljivosti funkcije člana občinske-
ga sveta in župana ter podžupana s funkcijami in delom v
državih organih pa je tretji odstavek 37.b člena določil, da
te funkcije niso združljive s funkcijo načelnika upravne eno-
te, vodje notranje organizacijske enote v upravni enoti in z
delom v državni upravi na delovnih mestih, na katerih delav-
ci izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakoni-
tostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela orga-
nov občine. Kot posledico nezdružljivosti posameznih funkcij
v občinskih organih je Novela ZLS iz leta 1995 v novem
37.a členu določila, da članu občinskega sveta preneha
mandat, če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha
opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo člana občin-
skega sveta (izpodbijana četrta alinea prvega odstavka
37.a člena). Navedena določba se na podlagi prvega od-
stavka 43. člena smiselno uporablja tudi glede prenehanja
mandata župana.

14. Novela ZLS iz leta 1995 je začela veljati naslednji
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, to je
dne 11. marca 1995. Nove določbe o nezdružljivosti in o
prenehanju so bile torej uveljavljene za naprej in so urejale
bodoča dejanska stanja in pravna razmerja. Zakonodaja-
lec pa v prehodnih in končnih določbah ni uredil položaja
vseh tistih članov občinskih svetov in županov, ki so bili že
izvoljeni na prvih občinskih volitvah, ko določbe o nezdruž-
ljivosti še niso veljale oziroma ko jih glede na zakonsko
ureditev, iz katere ni jasno in nedvoumno izhajalo, da bi
bila nezdružljivost funkcij v okviru lokalnih skupnosti za-
konsko utemeljena in upravičena, tudi ni bilo mogoče pri-
čakovati. Nove določbe o nezdružljivosti in s tem določbe
o prenehanju funkcije so torej začele veljati, ne da bi
zakonodajalec uredil določeno prehodno obdobje za tiste,
ki so, zaupajoč v veljavno zakonsko ureditev, poleg funkci-
je opravljali še kakšno drugo funkcijo ali dejavnost, ki na
podlagi kasnejših določb ne bi bila združljiva s funkcijo
člana občinskega sveta ali župana. S tem je zakonodajalec
posegel v pravne položaje, ki so nastali v preteklosti v
času veljavnosti prvotne ureditve. Taki primeri povratne
veljave predpisa se v teoriji označujejo kot neprava re-
troaktivnost, ki načeloma ni prepovedana, razen če gre za
nedopusten poseg v načelo varstva zaupanja v pravo kot
eno izmed načel pravne države (2. člen ustave). To načelo
posamezniku zagotavlja, da mu država njegovega pravne-
ga položaja ne bo poslabšala arbitrarno, torej brez stvarne-
ga razloga, utemeljenega v prevladujočem in legitimnem
javnem interesu (odločbi US št. U-I-123/92 – OdlUS II,
109 in št. U-I-86/96 – OdlUS V, 176). V obravnavani
zadevi ne gre za kršitev določbe 49. člena ustave, katere
kršitev uveljavljajo posamezni pobudniki.

15. V obravnavanem primeru je ustavno sodišče v skla-
du z načelom sorazmernosti tehtalo dve dobrini – na eni
strani zaupanje v pravo vseh tistih oseb, ki so bile izvoljene
za župana ali člana občinskega sveta in so hkrati opravljale
tudi drugo funkcijo ali dejavnost, ki je s kasnejšimi spre-
membami in dopolnitvami zakona postala nezdružljiva s funk-
cijo člana občinskega sveta ali župana in – na drugi strani
javno potrebo po uveljavitvi novih določb o nezdružljivosti
tudi za te osebe. Namen nezdružljivosti hkratnega opravlja-
nja funkcij v različnih občinskih ali državnih organih oziroma
z drugimi dejavnostmi je, da se naprej onemogoči morebit-
no izkoriščanje in zloraba funkcije. Kolikor bi se izkazalo, da
določena oseba zlorablja hkratno opravljanje funkcije oziro-
ma dejavnosti in bi zloraba predstavljala kaznivo dejanje,
zakon omogoča prenehanje funkcije tudi zaradi pravnomoč-
ne obsodbe za kaznivo dejanje (tretja alinea prvega odstav-
ka 37.a člena). Določbe o nezdružljivosti niso take narave,
da bi njihovo veljavnost za pravne položaje, ki so nastali na

podlagi prejšnje zakonske ureditve, ki ni določala nezdružlji-
vosti, narekovala taka javna potreba, ki bi lahko opravičila
poseg v varstvo zaupanja v pravo tistih oseb, ki so se odloči-
le za funkcije v občinskih organih in so, zanašajoč se na
veljavno zakonsko ureditev obdržale ali pridobile funkcijo
oziroma opravljale ali začele opravljati dejavnosti, ki po ka-
snejši zakonski ureditvi ni bila več združljiva s funkcijo člana
občinskega sveta ali župana. Pri tem je potrebno tudi upo-
števati, da se funkcija člana občinskega sveta in župana
praviloma opravlja nepoklicno (prvi odstavek 37.b člena),
kar pomeni, da opravljanje funkcije ne zagotavlja ustrezne-
ga materialnega in socialnega položaja teh oseb. Iz navede-
nih razlogov je ustavno sodišče razveljavilo določbo četrte
alinee prvega odstavka 37.a člena ZLS v obsegu, kolikor
velja za člane občinskih svetov in župane, ki so bili izvoljeni
pred njeno uveljavitvijo, in so tudi že pred njeno uveljavitvijo
opravljali funkcijo ali dejavnost, ki na podlagi drugega ali
tretjega odstavka 37. b člena ne bi bila združljiva s funkcijo
člana občinskega sveta ali s funkcijo župana. Razveljavitev
pomeni, da člani občinskih svetov in župani, na katere se ta
odločba nanaša, lahko še naprej opravljajo funkcijo, dolo-
čeno dejavnost oziroma delo, kljub določbam o nezdružlji-
vosti iz drugega in tretjega odstavka 37.b člena ZLS, kolikor
zakonodajalec njihovega položaja ne bo uredil v skladu s
stališči, sprejetimi v tej odločbi, še pred potekom njihovega
mandata.

B)–III.
16. Pobudnica Brigita Bavčar, ki je bila izvoljena za

članico Mestnega sveta mestne občine Murska Sobota, v
času do uveljavitve izpodbijane določbe ni opravljala druge
funkcije ali dela, ki bi bilo nezdružljivo s funkcijo članice
mestnega sveta oziroma ga ni opravljala niti v času vložitve
pobude dne 31. marca 1997. Iz njene pobude in prilog –
ugotovitvenega sklepa Mestnega sveta mestne občine Mur-
ska Sobota z dne 28. 6. 1995 – je razvidno, da ji je funkcija
članice mestnega sveta prenehala dne 18. julija 1995 na
podlagi pete alinee prvega odstavka 37.a člena v zvezi z
drugim odstavkom 37.b člena ZLS iz razloga, ker je začela
opravljati delo v mestni upravi. Zato odločitev ustavnega
sodišča o razveljavitvi četrte alinee prvega odstavka 36.a
člena ne more učinkovati na njen pravni položaj. Pobudnica
se kot drugi pobudniki ne more sklicevati na načelo zaupa-
nja v pravo. Kljub temu, da je izpodbijana določba že veljala,
je pobudnica v nasprotju z veljavno zakonsko ureditvijo spre-
jela zaposlitev v mestni upravi in do odločitve mestnega
sveta o prenehanju mandata tudi opravljala funkcijo članice
mestnega sveta. Pobudnici je bila dana možnost izbire ozi-
roma možnost, da si poišče zaposlitev, ki bi bila združljiva s
funkcijo članice mestnega sveta. Izpodbijana določba torej
ni imela povratnega učinka na njen pravni položaj, ki ga je
pridobila na podlagi prejšnje ureditve. Zato ustavno sodišče
ni moglo upoštevati pobudničine navedbe o kršitvi njenih
pridobljenih pravic in povratne veljave predpisa. Vendar pa
pobudnica v svoji pobudi in v pojasnilih na odgovor Držav-
nega zbora posredno vsebinsko izpodbija drugi odstavek
37.b člena v delu, ki določa, da funkcija člana občinskega
sveta ni združljiva z delom v občinski upravi.

17. V točki 12. te obrazložitve so obrazloženi bistveni
razlogi, ki so opravičevali zakonodajalca, da je s spremem-
bami in dopolnitvami ZLS vnesel tudi določbe o nezdružlji-
vosti. S strožjo ločitvijo funkcij na področju lokalne samou-
prave (normativne in izvršilne) naj bi se zagotovila večja
samostojnost in neodvisnost funkcije župana, ki je tako kot
občinski svet izvoljen neposredno. To pa pomeni, da ose-
be, ki so zaposlene v občinski upravi, katere predstojnik je
župan (drugi odstavek 49. člena ZLS), in ki po njegovih
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navodilih in smernicah pripravljajo gradiva za občinski svet,
ne morejo hkrati tudi odločati o teh gradivih. Zakonodajalec
je za določitev nezdružljivosti funkcije člana občinskega sve-
ta z delom v občinski upravi imel stvarne in utemeljene
razloge in ni ravnal arbitrarno. Ker izpodbijana ureditev ni v
nasprotju z načeli pravne države (2. člen ustave), je ustavno
sodišče v 2. točki izreka odločilo, da določba drugega od-
stavka 37.b člena ZLS ni v neskladju z ustavo.

B)–IV.
18. Navedbe pobudnika Tomaža Jegliča o nejasnosti

določbe tretjega odstavka 37.b člena v delu, ki določa, da
“funkcija člana občinskega sveta tudi ni združljiva z delom v
državni upravi na delovnih mestih, na katerih delavci izvršu-
jejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo ozi-
roma nad primernostjo in strokovnostjo dela organov obči-
ne”, ustavno sodišče ni moglo upoštevati. Izpodbijani del
določbe tretjega odstavka 37.b člena temelji na določbi
144. člena ustave, ki nalaga državnim organom, da nadzo-
rujejo zakonitost dela organov lokalnih skupnosti in na tret-
jem odstavku 140. člena ustave, ki določa, da v zadevah, ki
jih na organe lokalne skupnosti prenese država, opravljajo
državni organi tudi nadzor nad primernostjo in strokovnostjo
organov lokalnih skupnosti. Uresničevanje navedenih ustav-
nih določb zahteva, da se nadzorstvo opravlja nepristransko
in neodvisno. Eden izmed pogojev za opravljanje neodvi-
snega in nepristranskega nadzorstva nad organi lokalnih
skupnosti je nedvomno, da nadzor opravlja oseba, ki ne
opravlja hkrati tudi kakšne funkcije v občinskih organih.
Izpodbijani del določbe povsem jasno določa, da se nez-
družljivost nanaša le na delovna mesta, na katerih delavci
izvršujejo opisano nadzorstvo in ne na vse delavce v državni
upravi. Glede na to, da akti o notranji organizaciji in sistemi-
zaciji delovnih mest državnih organov vsebujejo opise del in
nalog, ki sodijo v opis posameznega delovnega mesta, je
izpodbijana določba povsem določna in zato ni v nasprotju z
načeli pravne države. Konkretne težave pobudnika v zvezi z
ugotavljanjem ali je bilo opravljanje del in nalog na delovnem
mestu, ki ga je sam zasedal, nezdružljivo z njegovo funkcijo
člana občinskega sveta, še ne pomenijo, da je zakonska
določba nejasna in da omogoča arbitrarnost odločanja. Ko-
likor pa bi do odločitve o prenehanju funkcije prišlo v nas-
protju z določbami ZLS, je na podlagi 157. člena ustave
zagotovljeno sodno varstvo. Pobudnikove navedbe, da zo-
per navedene odločitve ni predvideno sodno varstvo, so
torej neutemeljene. Zoper odločbo o prenehanju funkcije je
dopustno sprožiti upravni spor, za katerega pa od 1. januar-
ja 1998 ni več pristojno Vrhovno sodišče, ampak Upravno
sodišče v skladu z novim zakonom o upravnem sporu (Urad-
ni list RS, št. 50/97).

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

21. in 43. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Lovro
Šturm ter sodnici in sodniki dr. Miroslava Geč – Korošec,
dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, Franc Testen, dr.
Lojze Ude, dr. Dragica Wedam – Lukić in dr. Boštjan M.
Zupančič. Prvo točko izreka je sprejelo s sedmimi glasovi
proti enemu. Proti je glasoval sodnik dr. Lojze Ude. Drugo
in tretjo točko izreka je sprejelo soglasno.

Št. UI 39/95
Ljubljana, dne 23. septembra 1998.

Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.

3303. Odločba o razveljavitvi dela tretjega odstavka
2. člena zakona o popravi krivic

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobudo Vojislava Kovačevića iz Kopra, na seji
dne 23. 9. 1998

o d l o č i l o:
V tretjem odstavku 2. člena zakona o popravi krivic

(Uradni list RS, št. 59/96) se razveljavita besedi: “sloven-
ske narodnosti”.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnik navaja, da zakon o popravi krivic v tretjem

odstavku 2. člena daje nekaterim državljanom slovenske
narodnosti pravice, ki jih državljani Republike Slovenije dru-
gih narodnosti ne morejo uveljavljati. Meni, da zakon s tem
postavlja neko skupino državljanov v neenakopraven polo-
žaj v nasprotju z ustavo. Po narodnosti je Srb. Po vojni je
ostal v aktivni vojaški službi, nazadnje je služboval v Sisku. V
letu 1949 je bil v zvezi z izjavami o resoluciji informbiroja
zaprt in v septembru 1949 obsojen pred vojaškim sodiščem
v Zagrebu na 5 let strogega zapora zaradi sovražne propa-
gande. Zaprt je bil v zaporih v Stari Gradiški, marca 1951
pa poslan na otok Sveti Grgur. Dne 30. 8. 1951 je dobil
obvestilo, da je amnestiran in oproščen nadaljnjega presta-
janja zaporne kazni. Po dveh mesecih “prostovoljnega“ so-
delovanja na delovni akciji Breza-Vareš se je lahko vrnil v
rojstni kraj. V letu 1948 se je poročil s Slovenko na Kozini.
Z družino se je smel v Slovenijo preseliti šele leta 1955 in
od tedaj ves čas živi v Sloveniji, kjer je bil tudi več kot 30 let
zaposlen. Je slovenski državljan.

2. Sekretariat Državnega zbora za zakonodajo in prav-
ne zadeve v odgovoru na pobudo navaja, da zakon o popra-
vi krivic izhaja iz načela, po katerem je potrebno popraviti
krivice, ki so bile povzročene na ozemlju Republike Sloveni-
je in sicer ne glede na državljanstvo in narodnost prizadetih.
Zaradi razpada Jugoslavije in nastanka novih samostojnih
držav, med katerimi niso urejena razmerja v zvezi s poprav-
ljanjem krivic, je bila za izpodbijano določbo razširjena po-
prava krivic tudi na tiste prizadete slovenske državljane, ki
so jim povzročili krivice organi drugih republik ali federacije.
Zaradi posebne in enkratne narave zakona, zaradi posebnih
razmer na območju bivše Jugoslavije in zaradi utemeljitve
slovenske države na samoodločbi Slovencev naj izpodbija-
na določba ne bi imela diskriminatornega značaja. Pravza-
prav naj bi le razširjala osnovno izhodišče zakona tako, da
zajema tudi državljane Republike Slovenije slovenske na-
rodnosti s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki pa
so jim bile povzročene krivice po organih na območju dru-
gih držav.

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

izpolnjene pogoje po četrtem odstavku 26. člena zakona o
ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljeva-
nju: ZUstS) takoj odločalo o stvari sami.

4. Zakon o popravi krivic (v nadaljevanju: ZPKri) ureja
pravico do povrnitve škode in pravice iz pokojninskega za-
varovanja bivšim političnim zapornikom in svojcem po vojni
pobitih oseb (1. člen ZPKri). Bivši politični zaporniki so vse
osebe, ki so bile v času od 15. 5. 1945 do 2. 7. 1990 na
ozemlju sedanje Republike Slovenije neopravičeno in v nas-
protju z načeli in pravili pravne države zaradi razrednih,
političnih ali ideoloških razlogov obsojene v sodnem ali
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upravnokazenskem postopku na kazen odvzema prostosti
ali jim je bila prostost odvzeta v teku teh postopkov na
podlagi predpisov, navedenih v 3. členu ZPKri ali drugih
predpisov, če je bil zakon zlorabljen na zgoraj opisan način
(prvi odstavek 2. člena ZPKri). Ob enakih pogojih pa se za
bivše politične zapornike štejejo tudi osebe slovenske na-
rodnosti, ki so bile obsojene pred sodiščem drugih republik
ali federacije nekdanje Jugoslavije, če imajo v času uveljavi-
tve ZPKri stalno prebivališče na ozemlju sedanje Republike
Slovenije in so državljani Republike Slovenije (tretji odstavek
2. člena ZPKri).

5. V predlogu zakona za prvo obravnavo (Poročevalec,
št. 7/95) je bilo predvideno, da spadajo med politične za-
pornike tako osebe, ki jim je bila odvzeta prostost z odloč-
bami, izdanimi na ozemlju sedanje Republike Slovenije, kot
tudi osebe, obsojene pred sodišči drugih republik ali fede-
racije nekdanje Jugoslavije, če so imele v času obsodbe in
v času uveljavitve zakona stalno prebivališče na ozemlju
sedanje Republike Slovenije. Kot variantni dodatek je bil kot
pogoj določeno tudi državljanstvo Republike Slovenije.

6. V predlogu zakona za drugo obravnavo (Poročeva-
lec, št. 23/95) je bilo vneseno sedaj veljavno besedilo
izpodbijane določbe z obrazložitvijo, da se s tem rešuje
vprašanje Slovencev, ki v času obsodbe niso imeli stalnega
bivališča v Sloveniji, ga pa imajo sedaj in so slovenski držav-
ljani. S tem naj bi bile tem osebam zagotovljene enake
pravice kot osebam, obsojenim pred sodišči bivše republi-
ke Slovenije.

7. ZPKri pa določa tudi posebne pogoje in postopek
za spremembo pravnomočne kazenske sodbe (posebna re-
vizija; drugi odstavek 1. člena ter 21. do 35. člen ZPKri), ki
v tem delu dopolnjuje določbe zakona o kazenskem po-
stopku (v nadaljevanju: ZKP) o izrednih pravnih sredstvih.
Prizadeta oseba ima tako dve možnosti doseči popravo kri-
vic, ki se med seboj praviloma ne izključujeta: lahko uveljav-
lja priznanje statusa političnega zapornika ali/in vloži izred-
na pravna sredstva po ZKP oziroma ZPKri.

8. Revizijo po ZPKri je mogoče zahtevati le zoper sod-
be, izdane na ozemlju sedanje Republike Slovenije (prvi
odstavek 22. člena ZPKri). Če sodba temelji na uporabi
izrecno navedene kazenske zakonodaje v 3. členu ZPKri,
se revizija lahko zahteva ne glede na to, ali je bil upravičeni
osebi priznan status bivšega političnega zapornika – torej
tudi, če priznanja tega statusa sploh ne uveljavlja (drugi
odstavek 22. člena ZPKri). Če pa sodba temelji na uporabi
katerekoli druge kazenske zakonodaje, se revizija po ZPKri
lahko vloži le, kolikor se zloraba kazenske zakonodaje ne
more uveljaviti z drugimi izrednimi pravnimi sredstvi po ZKP
(drugi odstavek 22. člena ZPKri). Posledice spremembe
sodbe v reviziji po ZPKri so enake kot v postopkih po ZKP
(prvi odstavek 35. člena ZPKri). Drugi odstavek 35. člena
ZPKri pa izključuje zahtevek za povrnitev škode na podlagi
ugoditve reviziji (torej povrnitev škode na podlagi določb
XXXII poglavja ZKP, ne pa tudi drugih pravic), če je bila
obsojencu že priznana odškodnina kot upravičencu po ZPKri
– torej kot bivšemu političnemu zaporniku.

9. Kolikor gre za osebe, ki so bile obsojene na ozemlju
sedanje Republike Slovenije, ni razlik pri možnosti za uve-
ljavljanje za popravo krivic bodisi po ZPKri bodisi po ZKP.
Ne narodnost ne državljanstvo ali stalno prebivališče niso
določeni kot pogoj. ZKP razširja možnost vložitve izrednih
pravnih sredstev tudi zoper sodbe vojaških sodišč, pristoj-
nih za območja katerekoli izmed republik bivše Jugoslavije,

in daje to pravico obsojencem, “ki so ali so kadarkoli bili
slovenski državljani po predpisih, ki so veljali do 25. 6.
1991”. ZPKri pa razširja možnost priznanja statusa bivšega
političnega zapornika tudi na tiste osebe, ki so bile obsoje-
ne pred katerimikoli sodišči (torej ne samo vojaškimi) drugih
republik ali federacije nekdanje Jugoslavije. Pogoj pa je
poleg državljanstva Republike Slovenije in stalnega prebiva-
lišča na ozemlju Republike Slovenije na dan 26. 10. 1996
tudi slovenska narodnost.

10. Slovenija je država vseh svojih državljank in držav-
ljanov (3. člen ustave). Država na svojem ozemlju varuje
človekove pravice in temeljne svoboščine (prvi odstavek
5. člena ustave). V Sloveniji so vsakomur zagotovljene ena-
ke človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na
narodnost (prvi odstavek 14. člena ustave) in vsakdo ima
pravico, da svobodno izraža pripadnost k svojemu narodu
ali narodni skupnosti (61. člen ustave).

11. Ustavno sodišče je že v odločbi št. U-I-46/96
(OdlUS VI, 93) presodilo, da razlikovanje med osebami, ki
so bile obsojene na ozemlju sedanje Republike Slovenije, in
osebami, ki so bile obsojene pred organi drugih republik ali
federacije nekdanje Jugoslavije, ni v neskladju z ustavno
določbo o enakosti pred zakonom (drugi odstavek 14. čle-
na ustave). Ker pa se je zakonodajalec odločil, da bo mož-
nost uveljavljanja statusa bivšega političnega zapornika dal
tudi osebam, ki so bile obsojene pred sodišči drugih repub-
lik ali federacije nekdanje Jugoslavije, pri zagotavljanju te
pravice ne bi smel delati razlik glede na osebne okoliščine
takih oseb (prvi odstavek 14. člena ustave).

12. Del določbe tretjega odstavka 2. člena ZPKri, ki
določene pravice daje samo “osebam slovenske narodno-
sti”, s čimer izključuje druge morebitne upravičence zgolj na
podlagi njihove narodnosti, je zato v neskladju z ustavo.
Ustavno sodišče se je odločilo za razveljavitev neustavnega
dela določbe, s čimer določba v neizpodbijanem delu ne
izgubi svojega smisla in uporabnosti. Pravico uveljavljati sta-
tus političnega zapornika daje enako vsem slovenskim dr-
žavljanom s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ne glede na
njihovo narodnost – ob enaki predpostavki, da seveda iz-
polnjujejo za to druge predpisane pogoje. Ta pravica gre s
tem enako tudi “osebam slovenske narodnosti” (Sloven-
cem), ki so bile obsojene pred sodišči drugih republik ali
federacije nekdanje Jugoslavije in jim zagotavlja enake pra-
vice kot osebam, obsojenim pred sodišči bivše republike
Slovenije. Tudi z razveljavitvijo neustavnega dela določbe je
torej dosežen namen, zaradi katerega je bila sporna določ-
ba uzakonjena.

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

43. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Lovro Šturm ter
sodnici in sodniki dr. Miroslava Geč – Korošec, mag. Ma-
tevž Krivic, dr. Lovro Šturm, Franc Testen, dr. Lojze Ude,
dr. Dragica Wedam - Lukić in dr. Boštjan M. Zupančič.
Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. UI 371/96
Ljubljana, dne 23. septembra 1998.

Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.
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BANKA SLOVENIJE
3304. Sporočilo o cenah plemenitih kovin na dan

30. 9. 1998

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

S P O R O Č I L O
o cenah plemenitih kovin na dan 30. 9. 1998

Cena 1 grama čiste kovine
v  tolarjih po tekočem tečaju

1. Zlato 1493,4349
2. Platina 1778,8062
3. Paladij 1423,0450
4. Srebro 27,3682

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

Ljubljana, dne 1. oktobra 1998.

Guverner
Banke Slovenije

dr. France Arhar l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

3305. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in
cen na drobno na območju Slovenije za
september 1998

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 september 1998

Cene življenjskih potrebščin so se septembra 1998 v
primerjavi z avgustom 1998 povišale za 0,1%, cene na
drobno pa za 0,3%.

Št. 941-02-7/98
Ljubljana, dne 1. oktobra 1998.

Direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije

Tomaž Banovec l. r.

OBČINE

LJUBLJANA

3306. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovne šole Nove Fužine

Na podlagi prvega odstavka 41. in 140. člena zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 12/96 in 23/96), 3. člena zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odločba US in 8/96)
in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,
št. 32/95, 33/95, 71/97 in 13/98) je Mestni svet mestne
občine Ljubljana na 33. seji dne 18. 6. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o ustanovitvi javnega

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole
Nove Fužine

1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega

zavoda Osnovne šole Nove Fužine (Uradni list RS, št. 52/97)
se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da glasi:

“Sedež šole je v Ljubljani, Preglov trg 8.”

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

listu RS.

Št. 61-22/97
Ljubljana, dne 18. junija 1998.

Predsednik
Mestnega sveta

mestne občine Ljubljana
Dimitrij Kovačič l. r.

3307. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovne šole Vič

Na podlagi prvega odstavka 41. in 140. člena zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 12/96 in 23/96), 3. člena zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odločba US in 8/96)
in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,
št. 32/95, 33/95, 71/97 in 13/98) je Mestni svet mestne
občine Ljubljana na 33. seji dne 18. 6. 1998 sprejel
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O D L O K
o spremembi odloka o ustanovitvi javnega

vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovne šole Vič

1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega

zavoda Osnovne šole Vič (Uradni list RS, št. 52/97) se
drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da glasi:

“Sedež šole je v Ljubljani, Abramova ulica 26.”

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

listu RS.

Št. 61-43/97
Ljubljana, dne 18. junija 1998.

Predsednik
Mestnega sveta

mestne občine Ljubljana
Dimitrij Kovačič l. r.

3308. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda
Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in
starše Ljubljana

Na podlagi določb zakona o zavodih (Uradni list RS, št.
12/91, 45/I/94 – odločba US in 8/96) in 26. člena statuta
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95,
71/97 in 13/98) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na
33. seji dne 18. 6. 1998 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Svetovalnega

centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana

I. USTANOVITELJ

1. člen
S tem odlokom ustanavlja Mestna občina Ljubljana, s

sedežem Mestni trg 1, Ljubljana, javni zavod Svetovalni cen-
ter za otroke, mladostnike in starše Ljubljana (v nadaljeva-
nju: zavod).

O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mest-
ni svet mestne občine Ljubljana.

II. IME IN SEDEŽ

2. člen
Ime zavoda je: Svetovalni center za otroke, mladostni-

ke in starše Ljubljana.
Sedež zavoda je: Gotska 18, Ljubljana.

III. DEJAVNOSTI

3. člen
Zavod opravlja naslednje dejavnosti kot javno službo:
– M/80.422 – pomoč otrokom in mladostnikom z uč-

nimi težavami, čustvenimi motnjami, vedenjskimi motnjami

ter drugimi psihosocialnimi motnjami in otrokom z razvojnimi
odkloni, ki se odražajo v otrokovem in mladostnikovem raz-
voju, vedenju in uspešnosti v šoli;

– N/85.122 – specialistična ambulantna dejavnost;
– N/85.14 – prevencijo učnih težav in psihosocialnih

motenj, varovanje in razvijanje duševnega zdravja otrok in
mladostnikov;

– M/80.4 – izobraževalno dejavnost za šolske delav-
ce, zdravstvene delavce in druge strokovnjake, katerih delo-
vanje je povezano z varstvom duševnega zdravja in prepre-
čevanjem psihosocialnih motenj ter učnih težav otrok in
mladostnikov.

Zavod opravlja tudi druge dejavnosti v korist duševnega
zdravja otrok in mladostnikov (analitično, raziskovalno in
razvojno delo ter publicistično dejavnost).

IV. ORGANI ZAVODA

4. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– strokovni svet.

1. Svet zavoda

5. člen
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda.
Svet zavoda ima sedem članov.
Svet zavoda sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki delavcev zavoda,
– en predstavnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje

Slovenije.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda s

tajnim glasovanjem.

6. člen
Člani sveta zavoda se izvolijo oziroma imenujejo za štiri

leta in so lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani.
Naloge in pristojnosti sveta zavoda se določijo v statutu

zavoda.

2. Direktor

7. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor.
Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,

predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost
dela zavoda.

Direktor vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za
njegovo strokovno delo.

Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem
ustanovitelja.

Direktor se imenuje na podlagi javnega razpisa.
Mandat direktorja traja štiri leta in je po preteku te dobe

lahko ponovno imenovan.

8. člen
Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki

izpolnjuje naslednje pogoje:
– visoka strokovna izobrazba;
– najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih de-

lovnih mestih.
Drugi pogoji se določijo s statutom zavoda.
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3. Strokovni svet

9. člen
Strokovni organ zavoda je strokovni svet.
Strokovni svet zavoda obravnava vprašanja s področja

strokovnega dela zavoda, odloča o strokovnih vprašanjih v
okviru pooblastil določenih v statutu zavoda, določa strokov-
ne podlage za programe dela in razvoja zavoda in daje svetu
in direktorju mnenja in predloge glede organizacije dela in
pogojev za razvoj dejavnosti.

Sestava, način oblikovanja in naloge strokovnega sveta
zavoda se določijo s statutom zavoda.

V. SREDSTVA ZA DELO

10. člen
Premoženje, s katerim upravlja zavod in ga uporablja za

opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina
ustanovitelja.

Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z
nepremičnim premoženjem pa samo po predhodnem so-
glasju ustanovitelja.

Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren us-
tanovitelju.

VI. VIRI, NAČIN IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
ZA DELO

11. člen
Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti iz:
– sredstev ustanovitelja;
– sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Sloveni-

je za opravljanje storitev;
– sredstev od prodaje storitev;
– z dotacijami, darili in iz drugih virov.
Organi zavoda zagotavljajo poslovanje v skladu z veljav-

nimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja.
Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja o rezultatih po-

slovanja ter dajati ustanovitelju druge podatke o poslovanju,
v skladu z zakonom.

VII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV
NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA

SREDSTEV ZA DELO

12. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga zavod ustvari

pri opravljanju svoje dejavnosti kot javne službe, sme zavod
uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti.

S presežkom prihodkov nad odhodki, ki ga zavod us-
tvari z opravljanjem dejavnosti, ki ni javna služba in je knjigo-
vodstveno dokumentiran, zavod razpolaga samostojno. Ko-
likor pa zavod ta presežek namenja, v skladu z zakonom, za
povečanje skupnega obsega sredstev za plačilo delovne
uspešnosti zaposlenih v zavodu, je potrebno predhodno
soglasje ustanovitelja.

V primeru primanjkljaja sredstev za dejavnosti se na-
čin kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanovite-
ljem.

VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
ZAVODA V PRAVNEM PROMETU

13. člen
Zavod je pravna oseba.
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču

v Ljubljani pod reg. št. 1/494/00.
Zavod nastopa v pravnem prometu samostojno, z ome-

jitvijo, da brez soglasja ustanovitelja ne sme sklepati pravnih
poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem.

Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s kate-
rimi razpolaga.

Ustanovitelj subsidiarno odgovarja za obveznosti zavo-
da v višini sredstev, ki so predvidena v finančnih načrtih
ustanovitelja za opravljanje dejavnosti zavoda.

Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje
ustanovitelja s skrbnostjo dobrega gospodarja.

IX. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM

14. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obvez-

nosti:
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost po-

rabe sredstev,
– daje soglasje k statusnim spremembam, spremem-

bam dejavnosti in k statutu;
– opravlja druge zadeve v skladu s predpisi.
Zavod je dolžan ustanovitelju vsako leto poročati o

izvrševanju letnega programa dela in razvoja zavoda.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen
Do sprejema statuta zavoda uporablja zavod statut ter

druge splošne akte, ki so veljali na dan sprejema tega odlo-
ka razen določil, ki so v nasprotju z zakonom, ter odlokom in
drugimi predpisi.

16. člen
Svet zavoda se oblikuje v skladu s tem odlokom v roku

45 dni po uveljavitvi tega odloka.
Do oblikovanja sveta zavoda po tem odloku, opravlja

njegove naloge dosedanji svet zavoda.

17. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odločba

Okrajnega ljudskega odbora Ljubljana o ustanovitvi Vzgojne
posvetovalnice Ljubljana z dne 1. 1. 1955.

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

listu RS.

Št. 021-1/97
Ljubljana, dne 18. junija 1998.

Predsednik
Mestnega sveta

mestne občine Ljubljana
Dimitrij Kovačič l. r.
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BOHINJ

3309. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Bohinj za leto 1998

Na podlagi 45. in 57. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 –
odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 9/96 – odl. US,
26/97, 70/97 in 10/98), zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94, 56/98) ter 29. in 144. člena statuta
Občine Bohinj (Uradni list RS, št. 57/97 in 39/98) je Ob-
činski svet občine Bohinj na 43. seji dne 16. septembra
1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o proračunu Občine Bohinj za leto 1998

1. člen
Spremeni se 4. člen odloka o proračunu Občine Bo-

hinj za leto 1998 (Uradni list RS, št. 3/98) in glasi:
Proračun Občine Bohinj za leto 1998 obsega prihodke

v višini 466,642.537 SIT in odhodke v višini 465,742.537
SIT. Presežek rednega dela proračuna je 900.000 SIT.

Račun financiranja Občine Bohinj za leto 1998 obsega
odhodke v višini 900.000 SIT.

I. Prihodki občine za financiranje javne porabe so: SIT
– prihodki za zagotovljeno porabo 269,813.000
– prihodki za druge naloge 171,448.801
– prenos prihodkov iz preteklega leta 25,380.736
Prihodki skupaj 466,642.537
Prihodki so razporejeni na:
– tekoče odhodke 314,946.789
– investicijske odhodke 145,382.155
– rezerve 5,413.593
Razporejeni odhodki skupaj 465,742.537
Presežek 900.000
II. Račun financiranja vsebuje:
– odplačila kreditov 900.000
Neto zadolževanje proračuna – primanjkljaj 900.000

2. člen
Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da glasi:
V obvezno proračunsko rezervo se izloči 0,5% prihod-

kov oziroma 2,206.310 SIT.

3. člen
Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da glasi:
V tekočo proračunsko rezervo se izloči 1,19% prihod-

kov od zagotovljene porabe oziroma 3,207.283 SIT.

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

nem glasilu.

Št. 032-00-34/98
Bohinjska Bistrica, dne 16. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Bohinj
Jože Cvetek, prof. l. r.

3310. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega družbenega plana
Občine Radovljica za obdobje 1986–2000 in
srednjeročnega plana Občine Radovljica za
obdobje 1986–1990, za območje nove Občine
Bohinj

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 92/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97
in 10/98), 49. in 50. člena zakona o urejanju prostora
(Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89 in Uradni list RS, št.
71/93) ter 9. in 34. člena statuta Občine Bohinj (Uradni list
RS, št. 57/97 in 39/98) je Občinski svet občine Bohinj na
43. redni seji dne 16. septembra 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega družbenega plana

Občine Radovljica za obdobje 1986–2000
in srednjeročnega plana Občine Radovljica

za obdobje 1986–1990, za območje
nove Občine Bohinj

1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih

sestavin dolgoročnega plana Občine Radovljica za obdobje
1986–2000 (UVG, št. 2/86, 23/88, 9/89, 4/90) – v
nadaljnjem besedilu “dolgoročni plan” in srednjeročnega
družbenega plana Občine Radovljica za obdobje 1986–
1990 (UVG, št. 8/86, 15/87, 15/88, 9/89, 2/90 (razv.
del 8/86), 4/90, 26/91, 1/93, 4/94, 37/94,48/94,
79/94, 5/95 in 19/97) – v nadaljnjem besedilu “srednje-
ročni plan”.

2. člen
Dolgoročni plan se spremeni in dopolni v naslednjih

poglavjih:
VII. Razvojne usmeritve v prostoru in varstvo okolja
7.2. Razvojne možnosti in usmeritve namenske rabe

prostora za posamezne dejavnosti
Za zadnjim odstavkom se doda novi:
“Za potrebe gradnje celotnih kmetij ali samo gospodar-

skih poslopij se spremeni namembnost kmetijskih zemljišč v
primeru, da ti objekti nimajo možnosti razvoja v strnjenem
delu naselja.”

3. člen
Spremeni in dopolni se kartografsko gradivo dolgoroč-

nega plana, in sicer:
– karte v merilu 1: 25000 (namenska raba prostora),
– karte v merilu 1: 5000 (namenska raba površin).

4. člen
Srednjeročni plan se spremeni in dopolni v naslednjih

poglavjih:
IV. Razvojne usmeritve gospodarske infrastrukture
Pod zaporedno številko 4.6. Energetika se v tretjem

odstavku doda četrta alinea:
– gradnja nove Rtp Bohinj 110/20 kV.
VI. Razvojne usmeritve v prostoru in varstvo okolja
Za zadnjim odstavkom se doda novi:
“Za potrebe gradnje celotnih kmetij ali samo gospodar-

skih poslopij se spremeni namembnost kmetijskih zemljišč v
primeru, da ti objekti nimajo možnosti razvoja v strnjenem
delu naselja.”
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Programske zasnove ureditvenih območij:
V točki 6: Območje T2 – Bohinj se doda:
“Območje je namenjeno postavitvi tipične bohinjske

vasi z elementi bohinjske arhitekture za turistično dejavnost
in potrebne infrastrukture.”

5. člen
Dolgoročni in srednjeročni družbeni plan Občine Ra-

dovljica, iz prvega člena tega odloka, se zaradi posegov,
navedenih v tem členu, dopolnita v prostorskih sestavinah
tako, da se v kartografskem gradivu kot stavbna zemljišča
opredelijo zemljišča ali deli zemljišč naslednjih parcelnih
številk:

I. Posegi na 1. območja kmetijskih zemljišč
Številka posega:
1: del parc. št. 208, k.o. Savica, stanovanjska hiša,

600 m2;
2: del parc. št. 475, k.o. Savica, stanovanjska hiša,

600 m2;
5: del parc. št. 41/3, k.o. Savica, shrambni in garažni

prostor za kmetijsko mehanizacijo, 200 m2;
8: parc. št. 417, 418, 434, 435, 412 in del vodnega

kanala, parc. št. 2007/3, vse k.o. Boh. Češnjica, za hlev,
gospodarsko poslopje in stanovanjske hiše, 3114 m2;

9: del parc. št. 415, k.o. Boh. Češnjica, garaža za
kmetijske stroje, 200 m2;

12: del parc. št. 1084, k.o. Studor, stanovanjska hiša,
500 m2;

13: del parc. št. 1045, 1057, 1056 in 1053, vse
k.o. Boh. Češnjica, hlev in pomožni gospodarski objekti,
2600 m2;

14: del parc. št. 641/2, k.o. Boh. Srednja vas tako,
da bo vsa parcela stavbna. Celotna parcela meri 3099 m2;

15: parc. št. 638/4, 638/5, 639/1, 467/2, vse k.o.
Boh. Srednja vas, stanovanjska hiša, 638 m2;

16: parc. št. 934, k.o. Boh. Bistrica, stanovanjska
hiša, 1591 m2;

17: parc. št. 309/3 in del parc. št. 309/1, obe k.o.
Nomenj, stanovanjska hiša, 600 m2;

22: del parc. št. 910/1, k.o. Gorjuše, stanovanjska
hiša, 600 m2;

23: del parc. št. 63/2, k.o. Gorjuše, stanovanjska
hiša, 500 m2;

35: del parc. št. 771/1, del 771/3, k.o. Studor, sta-
novanjska hiša, 300 m2;

II. Posegi na 2. območja kmetijskih zemljišč:
24: del parc. št. 1474/5, k.o. Studor, stanovanjska

hiša 600 m2;
26: del parc. št. 1113/2, k.o. Savica, stanovanjska

hiša 600 m2;
27: del parc. št. 1112/325, k.o. Savica, stanovanjsko

turistični objekt za turistično dejavnost, 1000 m2;
29: del. parc. št. 1143/4, k.o. Savica, razširitev ob-

močja bungalovov za turistično dejavnost, 3000 m2;
30: parc. št. 1111, k.o. Studor, stanovanjsko turistični

objekt za turistično dejavnost, 1215 m2;
33: parc. št. 1126, 1129, 1130/4, 1130/1, 1131 in

1132, k.o. Studor, postavitev tipične bohinjske vasi z ele-
menti bohinjske arhitekture za turistično dejavnost in potreb-
ne infrastrukture, 30.115 m2;

34. del parc. št. 1842/1, 1841/1, obe k.o. Studor in
parc. št. 1233/1, k.o. Savica, dodatno zasneževanje, oskr-
ba s pitno vodo, odpadne vode;

36: del parc. št. 338, k.o. Nomenj, garaža za kmetij-
ske stroje s stanovanjem, 400 m2;

37: del parc. št. 432, 431/1, 430/2, 430/1, 429/1,
440/1, vse k.o. Bohinjska Bistrica, nova Rtp Bohinj 110/20
kV, 1219 m2;

Za poseg pod zap. št. 33 je potrebno izdelati prostor-
sko izvedbeni načrt – ureditveni načrt.

6. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgo-

ročnega in srednjeročnega plana Občine Radovljica na ob-
močju Občine Bohinj se objavijo v Uradnem listu RS in
pričnejo veljati naslednji dan po objavi.

Št. 032-00-33/98
Bohinjska Bistrica, dne 16. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Bohinj
Jože Cvetek, prof. l. r.

DOBREPOLJE

3311. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Dobrepolje za leto 1998

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, št.
U-I-13/94-95, 45/94 – odločba US RS, št. U-I-144/94-18
in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95 in 20/95 – odločba US
RS) in 16. člena statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS,
št. 26/95) je Občinski svet občine Dobrepolje na 47. seji
dne 23. 9. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine

Dobrepolje za leto 1998

1. člen
V tretjem členu odloka o proračunu Občine Dobrepolje

za leto 1998 (Uradni list RS, št. 18/98) se spremeni tretji
odstavek, tako da glasi:

“Občinski proračun za leto 1998 se določa v nasled-
njih zneskih”:

Bilanca prihodkov Račun
in odhodkov financiranja

SIT SIT

Prihodki 483,620.966,12
Odhodki 501,200.966,12 17,770.000
Primanjkljaj 17,580.000,00
Presežek – –

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

nem listu RS.

Št. 40302-1/98
Dobrepolje, dne 23. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Dobrepolje

Brane Brodnik, dipl. inž. l. r.
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Bilanca prihodkov in odhodkov

Namen Rebalans-I – VIII/98 v SIT

I. PRIHODKI
Prihodki, ki se razporejajo
  med republiko in občino 75,400.000,00
Prihodki, ki pripadajo občini  3,541.500,00
Finančna izravnava 103,695.000,00
Prispevek iz naslova sofin. preko ZP 27,000.000,00
Prihodki za zagotovljeno porabo 209,636.500,00
Prihodki iz naslova davkov in drugih dajatev 70,869.037,20
Prihodki od premoženja 2,000.000,00
Prihodki iz naslova sofinanciranj 26,720.590,00
Prihodki za druge naloge 99,589.627,20
Prenos prihodkov iz preteklega leta 126,194.471,42
Prihodki iz naslova delitvene bilance 39,200.000,00
Prihodki od sofinanciranj ministrstev-dolg za 1997  9,000.367,50
Ostali prihodki 174,394.838,92

SKUPAJ PRIHODKI 483,620.966,12

II. ODHODKI
Plače, prispevki in drugi osebni prejemki 17,850.000,00
Materialni in drugi stroški 24,138.000,00
Socialni transferi 1,908.000,00
Plačila storitev in dotacije javnim zavodom 58,588.500,00
Druga plačila storitev 15,470.000,00
Plačila obresti 10.000,00
Subvencije in transferi v gospodarstvu 10,710.000,00
Drugi odhodki 15,018.000,00
Tekoči odhodki 143,692.500,00
Investicijski odhodki na področju
  delovanja občine 2,014.755,02
Investicijski odhodki na področju
  družbenih dejavnosti 172,760.000,00
Investicijski odhodki na področju
  gospodarske infrastrukture 160,072.168,40
Investicijski odhodki na področju
  gospodarskega razvoja in drugih področjih 19,661.542,70
Investicijski odhodki 354,508.466,12
Rezerve 3,000.000,00

SKUPAJ ODHODKI 501,200.966,12

III. Primanjkljaj 17,580.000,00

RAČUN FINANCIRANJA
Namen Rebalans-I -VIII/98

Odplačila kreditov 120,000,00

3312. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega
načrta za novo obrtno cono Predstruge

Na podlagi 46. člena zakona o urejanju prostora (Urad-
ni list SRS, št. 18/84 in 15/89), 2. in 6. člena zakona o
urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št.
48/90) in na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 57/85
in 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90) ter 16. in 90. člena
statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 26/95) je
Občinski svet občine Dabrepolje na 47. seji dne 23. 9.
1998 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta

za novo obrtno cono Predstruge

1. člen
Javno se razgrne osnutek zazidalnega načrta za novo

obrtno cono Predstruge, ki ga je izdelala Fakulteta za arhi-
tekturo, v septembru 1998.

2. člen
Osnutek zazidalnega načrta bo javno razgrnjen v pro-

storih Občine Dobrepolje, Videm 35.
Razgrnitev bo trajala 30 dni in se začne tri dni po objavi

v Uradnem listu RS.

3. člen
Pripombe in predloge k osnutku zazidalnega načrta za

novo obrtno cono Predstruge lahko zainteresirane pravne in
fizične osebe podajo v času javne razgrnitve, pisno na sedež
Občine Dobrepolje.

V času javne razgrnitve bo na sedežu občine organizi-
rana javna razprava. Javna razprava bo dne 4. 11. 1998.

4. člen
Ta sklep začne veljati z objavo v Uradnem listu RS.

Št. 352-1/97
Dobrepolje, dne 23. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Dobrepolje

Brane Brodnik, dipl. inž. l. r.

GORENJA VAS-POLJANE

3313. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve župana
in članov Občinskega sveta občine Gorenja vas-
Poljane

Na podlagi zakona o ustanovitvi občin in določitvi njiho-
vih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94, 69/94 –
popr. in 56/98), 20. in 22. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) in
17. člena statuta Občine Gorenja vas-Poljane je Občinski
svet občine Gorenja vas-Poljane na 35. redni seji dne
17. 10. 1998 sprejel

O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve župana

in članov Občinskega sveta občine
Gorenja vas-Poljane

1. člen
Za volitve članov Občinskega sveta občine Gorenja

vas-Poljane se določijo 3 volilne enote, v katerih se voli
skupno sedemnajst članov.

2. člen
l. volilna enota obsega območje krajevnih skupnosti

Poljane in Javorje.
Voli se šest članov sveta.
II. volilna enota obsega območje krajevnih skupnosti

Sovodenj, Trebija in naselij Debeni, Čabrače, Hotavlje, Hlav-
če Njive, Jelovica, Kopačnica, Krnice pri Novakih, Ljaše,
Laze, Leskovica, Robidnica, Srednje Brdo, Suša, Studor in
Volaka iz Krajevne skupnosti Gorenja vas.

Voli se pet članov sveta.
III. volilna enota obsega območje krajevnih skupnosti

Lučine in Gorenja vas, razen naselij, navedenih v II. volini
enoti.

Voli se šest članov sveta.
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3. člen
Za volitve župana je volilna enota območje celotne

Občine Gorenja vas-Poljane.

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

določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta
občine Gorenja vas-Poljane (Uradni list RS, št. 65/95), ki
ga je sprejela skupščina Občine Škofja Loka dne 9. 10.
1994.

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

listu RS.

Št. 5-28/98
Gorenja vas, dne 17. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Gorenja vas-Poljane
Karel Jezeršek l. r.

3314. Odlok o neprometnih znakih in plakatiranju v
Občini Gorenja vas-Poljane

Na podlagi zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št.
29/97), 3. člena pravilnika o neprometnih znakih (Uradni
list SRS, št. 17/82, 22/84), 25. člena zakona o prekrških
(Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90, Uradni
list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97) in
17. člena statuta Občine Gorenja vas-Poljane (Uradni vest-
nik Gorenjske, št. 5/95) je Občinski svet občine Gorenja
vas-Poljane na 35. seji dne 17. 9. 1998 sprejel

O D L O K
o neprometnih znakih in plakatiranju

v Občini Gorenja vas-Poljane

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
S tem odlokom se ureja način oblikovanja, postavlja-

nja, vzdrževanja in odstranjevanja neprometnih znakov ter
plakatiranja v Občini Gorenja vas-Poljane.

2. člen
Med neprometne znake v občini sodijo:
– usmerjevalni in označevalni znaki k turističnim, kul-

turnim, gospodarskim, športnim in drugim objektom ter pod-
jetjem in ustanovam,

– usmerjevalni znaki k pohodnim potem,
– usmerjevalni znaki za naravno in kulturno dediščino

v skladu s smernicami Zavoda za naravno in kulturno de-
diščino,

– znaki ob vstopih v občino,
– plakatna mesta,
– znaki z zemljevidi območja,
– reklamni znaki,
– začasni neprometni znaki.

II. OBLIKA IN VSEBINA ZNAKOV

3. člen
Na območju občine se znaki postavljajo in oblikujejo v

skladu s tem odlokom. Sestavni del odloka je osnovni gra-
fični prikaz znakov, pri katerem se upošteva razlika pri obli-
kovanju neprometnih znakov v urbanih in ruralnih naseljih.
Pri postavitvi se upošteva njihov pomen, značilnosti prostora
in naravnega okolja ter varnost cestnega prometa. V hribovi-
tejših predelih se postavijo vremenskim razmeram posebej
prilagojeni znaki (bakrena streha).

4. člen
Oblika neprometnih znakov se mora v osnovnih značil-

nostih jasno ločiti od prometnih znakov.
Neprometni znaki imajo lahko samo najnujnejšo obve-

stilno in usmerjevalno vsebino, ki jo udeleženci v prometu
lahko v trenutku razpoznajo. Po potrebi se navede tudi od-
daljenost označevanega objekta.

Pri načrtovanju in izvedbi neprometnih znakov se za
dodatno pojasnitev lahko uporabljajo simboli, ki so lahko
razumljivi in so v splošni mednarodni uporabi, skladno s
pravilnikom o neprometnih znakih v SRS (Uradni list SRS,
št. 22/84).

5. člen
Znaki iz prve, druge, tretje in šeste alinee 2. člena tega

odloka so v primeru, ko jih je več na isti lokaciji, skupinski.
Nameščeni so v višini največ 8 in praviloma najmanj dve
sporočilni mesti.

Usmerjevalne table so v štirih barvah:
– bela za osnovne informacije o ustanovah in storitvah

v kraju,
– rjava za kulturne, zaščitene kulturne in sakralne ob-

jekte ter druge objekte kulturne dediščine,
– modra za turistične, gostinske in športne objekte in

pohodne poti,
– zelena za naravne znamenitosti in turistične kmetije.
Napisi so beli, razen na beli podlagi, kjer so v črni

barvi. Napisi so v slovenskem jeziku. Pri tistih, ki so name-
njeni tujcem, je lahko enakopravno udeležen tudi tuj jezik.

6. člen
Usmerjevalni znaki, ki označujejo smer k posamezne-

mu objektu, so posebne oblike in se lahko nameščajo posa-
mično oziroma z enim samim sporočilnim mestom na kraju
pred odcepom k označevanemu objektu.

7. člen
Znaki ob mejah vstopa v občino imajo napisne dele ter

grb občine. Odgovarjati morajo skupnemu občinskemu kon-
ceptu označevanja. Postavljajo se na desno stran cestišča
gede na smer vožnje.

Na območju občine je možno postavljati znake s po-
sebno poslikavo z umetniškim značajem. Slike in mesta
postavitve predlaga pooblaščena komisija. Postopek zame-
njave in odstranitve je enak kot pri drugih označbah.

III. POSTAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE ZNAKOV

8. člen
Neprometni znaki morajo biti postavljeni na desni stra-

ni ceste v smeri vožnje vozil in ne smejo oteževati zaznava-
nja in razpoznavanja neprometnih znakov ali zmanjševati
preglednosti v križišču ali preglednosti ceste in prometnih
znakov oziroma kako drugače zmanjševati varnosti cestne-
ga prometa.
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Neprometni znaki se postavljajo v tolikšni oddaljenosti
pred odcepom ali objektom, da lahko udeleženci v prometu
še pravočasno razpoznajo znak in se odločijo glede nadalj-
nje vožnje, ne da bi pri tem ovirali ali ogrožali promet na
cesti.

9. člen
Znake z zemljevidom območja je dovoljeno postavljati

le na takšnih mestih, kjer je možen umik s cestišča. Mesta
postavitve se določi v sodelovanju s KS v občini.

10. člen
Za postavitev neprometnih znakov izdaja dovoljenje

služba upravnega organa občine na podlagi predhodnega
urbanističnega mnenja strokovne službe, pristojne za ureja-
nje prostora in varstvo okolja.

Dovoljenje se izda za določen ali nedoločen čas z
možnostjo preklica. Dovoljenje, izdano za nedoločen čas,
se prekliče iz varnostnih razlogov, kadar znak ni več potre-
ben, primeren ali vzdrževan, ali kadar niso izpolnjeni v dovo-
ljenju navedeni pogoji. Strokovna služba občinske uprave,
pristojna za izdajanje dovoljenj, vodi evidenco neprometnih
znakov v občini.

11. člen
Vlogi za izdajo dovoljenja za postavitev neprometnega

zanka, ki jo stranka vloži pri občinski upravi, je potrebno
priložiti:

– soglasje upravljalca, če je znak nameščen v varoval-
nem pasu ob regionalni cesti,

– soglasje lastnika zemljišča ali zgradbe, na kateri bo
nameščen znak,

– z morebitnimi posebej veljavnimi predpisi zahtevano
dokumentacijo,

– varianta: mapno kopijo in posestni list.
Vlogo je skladno z zakonom o splošnem upravnem

postopku potrebno obravnavati in v zvezi z njo odločiti v
enem mesecu od oddaje vloge.

12. člen
Pri izdaji soglasja in določitvi lokacije znaka je potrebno

upoštevati zlasti naslednje kriterije:
– cestnoprometne in varnostne predpise ter druge ve-

ljavne predpise v zvezi z urejanjem naselij in posegov v
prostor,

– potrebo po varovanju arhitekturno-krajinske podobe
kraja in namembnosti prostora ter preprečevanju zasičeno-
sti občine s tovrstnimi znaki,

– možnost dostopa do znaka zaradi vzdrževanja.

13. člen
Za postavitev in odstranitev neprometnih znakov v varo-

valnem pasu regionalne ceste skrbi upravljalec ceste ali od
njega pooblaščena oseba.

Razen v primeru iz prejšnjega odstavka tega člena za
postavitev ali odstranitev neprometnih znakov (ob občinskih
cestah) skrbi pooblaščeni izvajalec občine, s katerim se
sklene pogodbo, v kateri se izvajalec obveže, da bo postavi-
tev, namestitev in odstranitev opravljena v skladu s tem
odlokom, v njej pa se določi tudi način vzdrževanja. Če
občina nima pooblaščenega izvajalca, znake postavi zave-
zanec sam, prav tako pa skrbi za njihovo vzdrževanje.

Odstranitev neprometnega znaka se opravi ob preklicu
dovoljenja iz 10. člena tega odloka ali kadar je znak postav-
ljen brez tega dovoljenja.

14. člen
Lastniki zemljišč ali zgradb so izjemoma pooblaščeni

na lastnih nepremičninah v lastni režiji (vendar po izdanem
dovoljenju) postaviti neprometni znak, vendar le za lastne
(reklamne ali druge) namene.

V lastni režiji postavljene znake so lastniki dolžni red-
no vzdrževati in obnavljati, sicer se odstranijo na njihove
stroške.

IV. OGLAŠEVANJE

15. člen
Reklamni panoji in transparenti se postavljajo ob upo-

števanju kriterijev iz 5. člena tega odloka ter na investitorjeve
stroške. Soglasje v skladu z določbami tega odloka izda
pristojen občinski organ, pri čemer je vlogi potrebno priložiti
izris znaka. Postavitvena mesta se določijo v sodelovanju z
odborom za okolje in prostor.

Velikost reklamne table pri reklamnih znakih ne sme
presegati površine 3 m2.

Na območju občine ni dovoljeno postavljati reklamnih
jumbo panojev, razen v soglasju z občinskim svetom.

Reklamiranje proizvodov in storitev se lahko izvaja na
plakatnih mestih.

16. člen
Nameščanje plakatov, reklamnih oglasov in drugih po-

dobnih reklamnih in obveščevalnih sporočil v zvezi s priredi-
tvami in drugimi dogodki (v nadaljnjem besedilu: plakatov) je
dovoljeno samo na plakatnih in drugih posebej določenih
mestih.

Plakatna mesta so stalna (samostoječe postavitve v
skladu z grafičnimi prilogami odloka in na stene pritrjene
vitrine in table) in začasna (montažni panoji in transparenti) in
morajo biti postavljena v skladu z 12. členom tega odloka.

17. člen
Mesta za plakatiranje se uredijo in določijo v sodelova-

nju s KS v občini.
Register plakatnih mest se dopolnjuje ali spreminja v

soglasju s KS v občini, občina pa je dolžna skrbeti za njiho-
vo zadostno število.

Na izložbena okna poslovnih prostorov je lepljenje pla-
katov dovoljeno samo z dovoljenjem upravljalca prostorov.

Na pročeljih zgradb, prodajnih kioskih, energetskih na-
pravah, stebrih, ograjah, drevju in drugih objektih, ki niso
urejeni v ta namen, je nameščanje plakatov prepovedano.

18. člen
V roku 4 dni po končani prireditvi je potrebno odstra-

niti vse plakate s plakatnih mest ter plakatno mesto očistiti.
Na novo lepljeni plakati ne smejo prekrivati že nalepljenih
plakatov.

19. člen
Dejavnost plakatiranja in drugih oblik oglaševanja je

dejavnost javnega pomena in se lahko izvaja samo s poobla-
stilom upravnega organa občine, pri čemer pooblaščenec
prevzame odgovornost, da bo plakatiranje opravljeno v skla-
du s tem odlokom.

Plakatiranje praviloma izvaja pooblaščeni izvajalec ob-
čine, ki v roku iz prejšnjega člena plakate tudi odstrani.
Prav tako je dolžan odstraniti plakate, ki so poškodovani ali
drugače neprimerni ali so nameščeni v neskladju z določili
tega odloka, ne glede na to, ali se je dogodek, ki ga
oglašujejo, že zgodil.
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Zaradi evidence taksnih obveznosti morajo biti vsi pla-
kati in druga oglaševalska sporočila pred namestitvijo ozna-
čena s strani upravnega organa občine ali pooblaščene
osebe plakatiranja.

Za nameščanje plakatov lahko pristojen občinski organ
pooblasti tudi organizatorja posamezne prireditve.

20. člen
Za potrebe oglaševanja političnih strank, zvez in gibanj

se izjemoma lahko določijo posebna plakatna mesta, ki
morajo biti v skladu s tem odlokom.

V času državnih in občinskih volitev se lahko postavijo
dodatna plakatna mesta in določi način njihove uporabe, ki
ga predpiše župan v skladu z zakonom o volilni kampanji in
potrdi občinski svet.

Organizator je panoje in plakate v zvezi z volitvami
dolžan odstraniti v 10 dneh od izida glasovanja, sicer jih
odstrani pooblaščena oseba na stroške organizatorja.

21. člen
Začasne neprometne znake v zvezi s prireditvami in

dogodki je dovoljeno postaviti samo za čas prireditve in v
skladu z določili tega odloka. Po končani prireditvi ali do-
godku je potrebno znake odstraniti v 24 urah.

V. KAZENSKE DOLOČBE

22. člen
Z denarno kaznijo od 20.000 do 360.000 tolarjev se za

prekrške kaznuje pravna oseba ali samostojen podjetnik, ki:
– postavi neprometni znak v nasprotju z določbami

tega odloka,
– postavi neprometni ali reklamni znak, pa predhodno

ne pridobi dovoljenja pristojnega občinskega organa,
– postavi neprometni znak v nasprotju z izdanim dovo-

ljenjem,
– ne zahteva izdaje dovoljenja za že postavljeni znak v

roku, kot ga določa ta odlok (25. člen),
– ne odstrani ali če ovira odstranitev neprometnega

znaka (13. člen),
– poškoduje ali uniči z dovoljenjem postavljeni nepro-

metni znak,
– na lastni nepremičnini postavi oziroma namesti znak

za interes druge pravne ali fizične osebe (14. člen),
– če znaka iz 21. člena odloka ne odstrani v 24 urah,
– kot lastnik znaka ne poskrbi za njegovo vzdrževanje.
Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 tolarjev se za

prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi fizična oseba in
odgovorna oseba pravne osebe.

23. člen
Z denarno kaznijo od 15.000 do 200.000 tolarjev se

za prekrške kaznuje pravna oseba ali samostojen podjetnik,
ki lepi in namešča plakate izven plakatnih mest ali brez
predhodne potrditve občine ali kako drugače plakatira v
nasprotju s tem odlokom.

Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 tolarjev se za
prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi fizična oseba in
odgovorna oseba pravne osebe.

Denarne kazni so po odbitku stroškov dohodek občine.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

24. člen
Višina in način plačila takse za postavitev neprometnih

znakov in oglaševanje se ureja z odlokom o komunalnih
taksah.

Do sprejetja odloka iz prejšnjega odstavka se za posta-
vitev neprometnih zankov in oglaševanje na urejenih plakat-
nih mestih plačuje pristojbina, ki se plačuje v celoti vnaprej
in je po odbitku stroškov prihodek občine. Višina in način
pristojbine se določi s sklepom občinskega sveta.

25. člen
Organizacije RK in Karitasa ter društva v občini so

lahko oproščena stroškov plakatiranja oglasov in obvestil v
zadevah iz njihove osnovne dejavnosti.

26. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pooblašče-

na oseba občine, na podlagi tako ugotovljenih nepravilnosti
pa se odredi plačilo kazni in odprava nepravilnosti.

Uvedbo postopka o prekrških iz 22. in 23. člena tega
odloka lahko predlaga tudi vsak prizadeti občan.

27. člen
Za plakatne objekte in neprometne znake, ki so do

uveljavitve odloka že postavljeni na območju občine, morajo
njihovi lastniki v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka
vložiti vlogo za izdajo dovoljenja v skladu z določili tega
odloka.

Za na novo postavljen neprometni znak pred uveljavitvi-
jo tega odloka se lahko izjemoma izda pozitivno soglasje,
tudi če ni izdelan po grafičnih prilogah odloka, a izpolnjuje
ostala določila odloka. Po iztrošenosti takšnega znaka ga je
potrebno nadomestiti z znakom v skladu z grafičnimi priloga-
mi odloka.

28. člen
Kolikor s tem odlokom karkoli v zvezi z neprometnimi

znaki ni urejeno, se smiselno uprabljajo določbe republiške-
ga predpisa, ki ureja to področje.

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

nem vestniku Gorenjske.

Št. 5-28/98
Gorenja vas, dne 17. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Gorenja vas-Poljane
Karel Jezeršek l. r.

3315. Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in
padavinskih voda na območju Občine Gorenja
vas-Poljane

Na podlagi 7. člena zakona o gospodarskih javnih služ-
bah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96), zakona o prekrških
(Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni
list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97), 3. člena odloka
o gospodarskih javnih službah v Občini Gorenja vas-Poljane
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 19/96), 10. in 91. člena
statuta Občine Gorenja vas-Poljane (Uradni vestnik Gorenj-
ske, št. 5/95) je Občinski svet občine Gorenja vas-Poljane
na 35. seji dne 17. 9. 1998 sprejel
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O D L O K
o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih

voda na območju Občine Gorenja vas-Poljane

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Odlok določa pogoje in način odvajanja in čiščenja

odpadne in padavinske vode, gospodarjenje z objekti in
napravami, ki služijo odvajanju in čiščenju odpadnih in pada-
vinskih voda, ki nastaja v gospodinjstvih, pri opravljanju de-
javnosti in pri drugih uporabnikih, iz naselij in posameznih
objektov priključenih na javno kanalizacijsko omrežje (v na-
daljevanju: javna kanalizacija), ter obveznosti in pravice
upravljavca in uporabnikov.

2. člen
Upravljavec objektov in naprav za odvajanje in čiščenje

odpadne in padavinske vode je pooblaščen izvajalec javne
službe, ki mora biti tehnično in strokovno usposobljen za
opravljanje te dejavnosti.

3. člen
Uporabnik javne kanalizacije je vsaka fizična ali pravna

oseba, ki je lastnik objekta ali zemljišča, kjer nastaja odpad-
na in padavinska voda in odteka v javno kanalizacijo.

4. člen
Javna kanalizacija je kanalizacijsko omrežje s pripada-

jočimi objekti in napravami, ki služijo odvajanju in čiščenju
odpadne vode. Javna kanalizacija je lahko tudi kanalizacija
za odvajanje padavinske vode, kjer je zasnovan in zgrajen
ločen sistem (meteorna kanalizacija).

5. člen
Objekti in naprave javne kanalizacije so javno dobro v

lasti občine.
Lastnik oziroma investitor javne kanalizacije je dolžan

po končani gradnji prenesti objekte in naprave v upravljanje
in gospodarjenje ustrezno organizirani javni službi v smislu
7. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini
Gorenja vas-Poljane.

II. OBJEKTI IN NAPRAVE UPORABNIKOV
IN UPRAVLJAVCEV

6. člen
Pod objekte in naprave uporabnikov štejemo hišno ali

interno kanalizacijo.
Hišna kanalizacija je kanalizacija s pripadajočimi objek-

ti in napravami v objektu in zemljišču oziroma dvorišču upo-
rabnika:

– hišna napeljava v objektu,
– objekti in naprave za predčiščenje odpadnih voda,
– hišni priključek – spojni kanal na zemljišču uporabni-

ka oziroma do priključka na javno kanalizacijo.
Objekti in naprave iz tega člena, ki so na zemljišču

uporabnika so njegova last in jih je dolžan financirati in
vzdrževati ter gospodariti z njimi tako, da je omogočeno
nemoteno odvajanje odpadne in padavinske vode v javno
kanalizacijo ter da voda pred iztekom v javno kanalizacijo
izpolnjuje zahtevane pogoje.

Hišni priključek mora biti vedno dostopen upravljavcu
zaradi nadzora.

7. člen
Objekti in naprave upravljavca so:
– magistralno omrežje in naprave,
– primarno omrežje in naprave,
– sekundarno omrežje in naprave.
Za te objekte in naprave štejemo:
– zbirni kanalski vodi z revizijskimi jaški,
– črpališča za prečrpavanje,
– kanalizacijski priključki, ki služijo za neposredno pri-

ključevanje uporabnikov,
– čistilne naprave,
– drugi objekti in naprave, ki služijo za odvajanje in

čiščenje odpadne in padavinske vode.
Upravljavec je dolžan voditi kataster kanalizacijskega

omrežja, ki mora vsebovati seznam in lego objektov in na-
prav ter register kanalizacijskih in hišnih priključkov.

III. POGOJI ZA PRIKLJUČITEV NA JAVNO KANALIZACIJO

8. člen
V naseljih, kjer je zgrajena javna kanalizacija, je nanjo,

če je to tehnično izvedljivo, obvezna priključitev vseh objek-
tov, ki proizvajajo odpadne vode.

Po izgradnji nove kanalizacije so se v roku šestih mese-
cev, po pridobitvi uporabnega dovoljenja, nanjo dolžni pri-
ključiti vsi objekti iz prvega odstavka tega člena. Ob priključi-
tvi mora uporabnik opustiti greznice.

Kjer objektov ni tehnično možno priključiti na javno
kanalizacijo ali ta ni zgrajena, je investitor dolžan hišno
omrežje zaključiti z vodotesno greznico oziroma skladno s
tovrstnimi predpisi in pogoji, ki jih predpiše sanitarna inš-
pekcija.

9. člen
Za priključitev na javno kanalizacijo si mora uporabnik

pridobiti soglasje upravljavca. Na podlagi predložene ustrez-
ne dokumentacije (lokacijska dokumentacija, tehnična do-
kumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja ali odloč-
be o priglasitvi del, projekt hišne kanalizacije s situacijskim
načrtom priključnega mesta) upravljavec v soglasju določi v
roku trideset dni vse pogoje za priključitev.

10. člen
V soglasju za priključitev na javno kanalizacijo upravlja-

vec določi:
– minimalni odmik novogradnje od kanalizacijskega

omrežja,
– traso, globine in preseke priključnih cevi,
– lokacijo, obliko in velikost zbirnega kanalskega jaška

pred priključkom oziroma na priključku hišne ali skupinske
kanalizacije,

– pogoje zunanje ureditve objektov na mestih, kjer je
predvidena trasa hišnega priključka,

– pogoje za priključitev industrijskih oziroma tehnološ-
kih vod,

– pogoje za križanje podzemnih vodov s kanalizacij-
skim omrežjem,

– druge posebne pogoje.

11. člen
Izgradnjo hišnega priključka v dogovoru z upravljavcem

lahko izvede uporabnik sam ali upravljavec oziroma od njega
pooblaščen strokovno usposobljen izvajalec na stroške upo-
rabnika.

Kolikor bodoči uporabnik sam zgradi hišni priključek,
mora po izgradnji oziroma pred zasutjem o tem obvestiti
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upravljavca, ki je dolžan pregledati samo izvedbo priključka
in morebitne objekte in naprave za predčiščenje.

Priključitev na javno kanalizacijo na podlagi prijave upo-
rabnika izvede upravljavec oziroma za to usposobljen izvaja-
lec pod nadzorom upravljavca, kolikor je dana tehnična
možnost in so s strani uporabnika izpolnjeni pogoji iz soglas-
ja ter plačana priključnina.

Upravljavec po priključitvi vpiše uporabnika v evidenco
uporabnikov in mu izda potrdilo o priključitvi.

12. člen
Padavinske vode je obvezno ločeno speljati v poniko-

valnico ali površinski vodotok.
Kolikor padavinskih voda ni možno speljati na način iz

prvega odstavka tega člena, je potrebno zgraditi poleg kana-
lov za odvod sanitarnih odpadnih voda ločeno tudi meteorne
kanale za odvod padavinskih voda, ki pa se ne smejo zaklju-
čiti na čistilni napravi (iztok v površinski vodotok).

13. člen
Ukinitev priključka na javno kanalizacijo je mogoča le v

primeru rušenja priključnega objekta. O odjavi priključka
mora uporabnik obvestiti upravljavca in sicer najkasneje v
roku 30 dni pred rušitvijo objekta.

IV. TEHNOLOŠKA ODPADNA VODA

14. člen
V javno kanalizacijo se smejo spuščati tiste odpadne

vode, ki so določene v soglasju za priključek oziroma, ki so
dovoljene po veljavnih standardih in predpisih o snoveh, ki
se smejo odvajati v javno kanalizacijo (uredba o emisiji snovi
in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževa-
nja, Uradni list RS, št. 35/96).

15. člen
Uporabnik, ki odvaja tehnološko odpadno vodo in ni

primerna za direkten izpust v javno kanalizacijo, mora pred
izpustom v javno kanalizacijo to vodo očistiti na stopnjo
onesnaženosti, primerno za izpust v javno kanalizacijo.

Meritve o ustreznosti odpadne vode izvaja uporabnik
na svoje stroške. Upravljavec predpiše pogostnost in obseg
meritev ter način merjenja količine in stopnje onesnaženosti
odpadne vode v svojem soglasju. Merilno mesto mora v
vsakem času biti dostopno upravljavcu.

16. člen
Uporabnik ne sme v javno kanalizacijo odvajati ali izliti

odpadne vode, ki vsebujejo škodljive ali nevarne snovi ali
snovi v takšni koncentraciji, ki bi lahko povzročale:

– požar ali nevarnost eksplozije,
– korozijo ali kako drugače poškodovala kanal, napra-

ve, opremo in ogrožale zdravje zaposlenih,
– ovire v kanalih ali kako drugače motile delovanje

sistema zaradi odlaganja usedlin in lepljivih snovi,
– stalne ali občasne hidravlične preobremenitve in ta-

ko škodljivo vplivale na delovanje javne kanalizacije,
– ogrevanje odpadne vode preko predpisane tempera-

ture,
– da bi nastajal vodikov sulfid,
– zaviranje tehnoloških postopkov na čistilni napravi,
– da bi nastajal neprijeten vonj,
– onesnaženje z drugimi snovmi, ki se po predpisih

štejejo za nevarno ali škodljivo snov.

17. člen
Odpadno vodo, ki ni primerna za spuščanje v javno

kanalizacijo, ni dovoljeno pred spuščanjem redčiti z neone-
snaženo vodo (pitno, hladilno, drenažno itd.), da bi z redče-
njem dosegli zahtevane lastnosti.

18. člen
Če naprava za predčiščenje ne dosega predpisanih

učinkov, mora uporabnik pismeno obvestiti upravljavca o
spremembah načina obratovanja naprave ali o uvedbi dodat-
nih tehnoloških postopkov, ki bodo zagotovili doseganje
zahtevanih učinkov predčiščenja.

V. OBRAČUNAVANJE STROŠKOV ODVAJANJA
IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA

19. člen
Uporabniki javnega kanalizacijskega omrežja so dolžni

plačevati stroške odvajanja in čiščenja odpadnih voda (v
nadaljevanju: kanalščina) od dneva priključitve na javno ka-
nalizacijo.

Osnova za zaračunavanje kanalščine je količina odve-
dene odpadne vode v javno kanalizacijo. Količina odvedene
odpadne vode se meri po stanju vodomera porabljene pitne
ali tehnološke vode ne glede na vir (javni vodovod, lastni
vodovod).

Kjer vodomeri niso vgrajeni, se količina odpadne vode
določi na osnovi pavšala za porabo pitne oziroma tehnološ-
ke vode v preteklem obračunskem obdobju.

20. člen
Višina kanalščine se določi na podlagi ugotovljene koli-

čine odvedene odpadne vode in stopnjo onesnaženosti ter
cene za enoto.

Višino, v skladu z veljavnimi predpisi (uredba o načinu
oblikovanja cen komunalnih storitev), na predlog upravljavca
potrjuje občinski svet.

21. člen
Pred priključitvijo na javno kanalizacijo mora uporabnik

plačati priključno takso ali priključnino, ki predstavlja povra-
čilo dela stroškov za izgradnjo ter posodobitev in širitev
kanalizacijskega omrežja.

Višino priključnine določa pravilnik o merilih in kriteri-
jih za izračun takse ob priključitvi na javno kanalizacijo in
vodovod.

VI. PREKINITEV ODVAJANJA ODPADNE IN PADAVINSKE
VODE

22. člen
Upravljavec lahko na stroške uporabnika s predhodnim

opozorilom prekine odvajanje odpadne in padavinske vode,
če ugotovi, da z njo uporabnik ogroža zdravje občanov in
varno obratovanje javne kanalizacije ali ravna v nasprotju z
navodili, ki zagotavljajo nemoteno delovanje sistema javne
kanalizacije oziroma pogoji iz soglasja.

Odvajanje odpadnih in padavinskih voda je prekinjeno,
dokler ni odpravljen vzrok prekinitve.

Uporabnik je dolžan poravnati škodo na objektih in
napravah javne kanalizacije, če je nastala zaradi njegovega
ravnanja.
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23. člen
Upravljavec ima pravico prekiniti odvajanje odpadne

vode za krajši čas zaradi vzdrževalnih del na objektih in
napravah javne kanalizacije ali nepredvidljivih okvar, okvar
zaradi višje sile, vendar mora o času trajanja prekinitve pra-
vočasno obvestiti uporabnike neposredno ali preko sred-
stev javnega obveščanja.

V primeru, da se čas prekinitve zaradi upravičenih raz-
logov podaljša, je upravljavec dolžan organizirati odvajanje
odpadnih voda na podlagi sprejetih ukrepov za te primere.

VII. OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA IN UPORABNIKOV

24. člen
Zaščita vodotokov in varstvenih pasov vodnih virov je

primarna pravica in dolžnost uporabnikov in upravljavca.

25. člen
Upravljavec javne kanalizacije ima še naslednje obvez-

nosti:
– skrbi za normalno vzdrževanje in obratovanje objek-

tov in naprav javne kanalizacije in čistilnih naprav, ki so v
njegovem upravljanju,

– pri uporabnikih redno kontrolira sestavo odpadne
vode, delovanje naprav za predčiščenje odpadne vode ter
pregleduje dnevnik obratovanja le-teh,

– gradi ali nadzira izgradnjo objektov in naprav javne
kanalizacije in kanalizacijskih priključkov,

– izdaja soglasja in omogoča priključitev na javno ka-
nalizacijo,

– skrbi za meritve in obračun odvedene in očiščene
odpadne vode,

– obvešča uporabnike o prekinitvah odvajanja,
– vodi kataster objektov in naprav javne kanalizacije,
– organizira odvajanje odpadne vode v primerih daljše

prekinitve,
– pisno obvešča uporabnike o vsaki spremembi pogo-

jev priključevanja na javno kanalizacijo,
– sistematično pregleduje objekte in naprave javne ka-

nalizacije in kanalizacijskih priključkov.

26. člen
Uporabniki imajo še naslednje obveznosti:
– zgraditi objekte in naprave interne kanalizacije, sklad-

no s tehnično dokumentacijo in izdanim soglasjem uprav-
ljavca,

– pridobiti soglasje upravljavca in upoštevati vse pogo-
je iz izdanega soglasja,

– omogočiti upravljavcu pregled interne kanalizacije in
sestavo odpadne vode v vsakem času, tudi izven obratoval-
nega časa,

– redno vzdrževanje interne kanalizacije z vsemi objek-
ti in napravami,

– redno kontroliranje (meritve) sestave odpadne tehno-
loške vode in rezultate na zahtevo posredovati upravljavcu,

– odvajati v javno kanalizacijo samo tiste odpadne vo-
de, ki ustrezajo po veljavnih standardih in predpisih,

– pravočasno opozarjanje na ugotovljene pomanjkljivo-
sti na javni kanalizaciji,

– obveščanje upravljavca o vsaki spremembi pogojev
za priključitev (količina in kvaliteta odpadne vode),

– spremeniti priključek v primeru spremembe pogojev
odvajanja odpadne in padavinske vode,

– uveljavljati take ukrepe in tehnične rešitve, ki zmanj-
šujejo količino odpadne in padavinske vode, ki odteka v
javno kanalizacijo (varčevanje s pitno vodo, odvod meteor-

ne vode v okviru možnosti v ponikovalnice ali površinski
vodotok).

Uporabniki se ne smejo priključiti na javno kanalizacijo
brez soglasja upravljavca in plačila priključnine.

Uporabniki ne smejo prekiniti odvoda odpadne in pa-
davinske vode drugemu uporabniku, ali ga z nestrokovnim
delom onemogočiti.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

27. člen
Z denarno kaznijo od 300.000 SIT do 500.000 SIT se

kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik,
kot uporabnik:

– če se ne priključi na javno kanalizacijo in ne ravna
skladno z 8. členom,

– če padavinske vode spelje v nasprotju z 12. členom,
– če ukine priključek v nasprotju s 13. členom,
– če v javno kanalizacijo izpušča odpadne vode, ki so v

nasprotju s 14. in 16. členom,
– če redči odpadno vodo in ravna v nasprotju s

17. členom,
– če ne poravna stroškov in škode v smislu 22. člena,
– če odvaja odpadne vode na območja varstvenih pa-

sov in vodotokov v nasprotju s 24. členom,
– če ne upošteva obveznosti iz 26. člena.

28. člen
Z denarno kaznijo od 50.000 SIT do 100.000 SIT se

kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, če stori prekršek
iz 27. člena tega odloka.

29. člen
Z denarno kaznijo od 100.000 SIT do 200.000 SIT se

kaznuje za prekršek posameznik, kot uporabnik:
– če se ne priključi na javno kanalizacijo in ne ravna

skladno z 8. členom,
– če padavinske vode spelje v nasprotju z 12. členom,
– če ukine priključek v nasprotju s 13. členom,
– če ne poravna stroškov in škode v smislu 22. člena,
– če odvaja odpadne vode na območja varstvenih pa-

sov in vodotokov v nasprotju s 24. členom,
– če ne upošteva obveznosti iz 26. člena.

30. člen
Z denarno kaznijo od 300.000 SIT do 500.000 SIT se

za prekršek kaznuje upravljavec:
– če ne izda soglasja v roku iz 9. člena,
– če ne upošteva obveznosti iz 25. člena.

IX. KONČNE DOLOČBE

31. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravljajo

pristojne inšpekcijske službe ter pooblaščeni delavci uprav-
ljavca.

32. člen
Občinski svet sprejme po uveljavitvi tega odloka pravil-

nik o tehnični izvedbi in uporabi javne kanalizacije v Občini
Gorenja vas-Poljane.

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

listu RS.
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Št. 5-30/98
Gorenja vas, dne 17. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Gorenja vas-Poljane
Karel Jezeršek l. r.

3316. Sklep o določitvi volilnih enot za volitve v svete
krajevnih skupnosti in o določitvi števila članov
svetov krajevnih skupnosti

Na podlagi 19.a člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 –
udločba US in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 –
odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odločba
US, 9/96 – odločba US, 39/96 – odločba US, 44/96 –
odločba US, 26/97, 70/97, 10/98) in 42.a člena statuta
Občine Gorenja vas-Poljane (UVG, št. 5/95) je Občinski
svet občine Gorenja vas-Poljane na 35. seji dne 17. 10.
1998 sprejel

S K L E P
o določitvi volilnih enot za volitve v svete

krajevnih skupnosti in o določitvi števila članov
svetov krajevnih skupnosti

1. člen
Za volitve v Svet krajevne skupnosti Gorenja vas se

določi 5 volilnih enot, v katerih se voli skupno enajst članov
sveta KS.

1. volilna enota obsega območje naselij:
Todraž, Bačne, Žirovski Vrh Sv. Urbana in Gorenja

Dobrava.
V volilni enoti se voli dva člana sveta KS.
2. volilna enota obsega območje naselij:
Dolenja Dobrava, Dobravšce, Žirovski Vrh Sv. Antona

in naslednje dele naselja Gorenja vas: Lajše, Sestranska vas
in Trata.

V volilni enoti se voli tri člane sveta KS.
3. volilna enota obsega območje naslednjih delov na-

selja Gorenja vas:
Blegoška, Gasilska in Gregorčičeva ulica, Ob jezu,

Poljanska cesta, Pot na Pretovč in Tabor.
V volilni enoti se voli dva člana sveta KS.
4. volilna enota obsega območje naselij:
Hotavlje, Hlavče Njive, Jelovica, Suša, Čabrače, Vola-

ka, Srednje Brdo.
V volilni enoti se voli dva člana sveta KS.
5. volilna enota obsega območje naselij:
Leskovica, Debeni, Studor, Laze, Lajše, Krnice pri No-

vakih, Robidnica, Kopačnica.
V volilni enoti se voli dva člana sveta KS.

2. člen
Za volitve v Svet krajevne skupnosti Poljane se dolo-

či 4 volilne enote, v katerih se voli skupno enajst članov
sveta KS.

1. volilna enota obsega območje naselij:
Bukov Vrh, Predmost, Hotovlja, Vinharje in Kremenik.
V volilni enoti se voli tri člane sveta KS.
2. volilna enota obsega območje naselij:
Smoldno, Poljane, Dobje, Srednja vas-Poljane, Žabja vas.
V volilni enoti se voli tri člane sveta KS.

3. volilna enota obsega območje naselij:
Volča, Lovsko Brdo, Lom nad Volčo, Zakobiljek, Podo-

beno, Delnice.
V volilni enoti se voli tri člane sveta KS.
4. volilna enota obsega območje naselij:
Gorenje Brdo, Dolenje Brdo, Malenski Vrh, Jazbine,

Dolenja Ravan, Gorenja Ravan razen hišnih številk 7 in 8.
V volilni enoti se voli dva člana sveta KS.

3. člen
Za volitve v Svet krajevne skupnosti Sovodenj se do-

loči 4 volilne enote, v katerih se voli skupno enajst članov
sveta KS.

1. volilna enota obsega območje naselja Sovodenj.
V volilni enoti se voli tri člane sveta KS.
2. volilna enota obsega območje naselij:
Podjelovo Brdo in Stara Oselica (hišne številke: 1, 2,

61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69 in 70).
V volilni enoti se voli tri člane sveta KS.
3. volilna enota obsega območje naselij:
Stara Oselica (hišne številke: 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13,

16, 18, 19, 20 in 21) Hobovše pri Stari Oselici (razen
hišnih številk 13, 14 in 15).

V volilni enoti se voli dva člana sveta KS.
4. volina enota obsega območje naselij:
Nova Oselica, Javorjev Dol, Laniše.
V volilni enoti se voli tri člane sveta KS.

4. člen
Za volitve v Svet krajevne skupnosti Javorje se določi

3 volilne enote, v katerih se voli skupno sedem članov sveta
KS.

1. volilna enota obsega območje naselij:
Javorje, Murave, Dolenčice.
V volilni enoti se voli tri člane sveta KS.
2. volilna enota obsega območje naselij:
Podvrh, Zapreval, Mlaka nad Lušo, Četena Ravan, Kri-

vo Brdo in Jarčje Brdo.
V volilni enoti se voli dva člana sveta KS.
3. volilna enota obsega območje naselij:
Gorenja Žetina, Dolenja Žetina, Gorenja Ravan (hišni

številki 7 in 8).
V volilni enoti se voli dva člana sveta KS.

5. člen
Za volitve v Svet krajevne skupnosti Lučine se določi

4 volilne enote, v katerih se voli skupno devet članov
sveta KS.

1. volilna enota obsega območje naselja Lučine.
V volilni enoti se voli tri člane sveta KS.
2. volilna enota obsega območje naselij:
Goli Vrh, Dolge Njive.
V volilni enoti se voli dva člana sveta KS.
3. volilna enota obsega območje naselij:
Zadobje, Prelesje.
V volilni enoti se voli dva člana sveta KS.
4. volilna enota obsega območje naselja Brebovnica.
V volilni enoti se voli dva člana sveta KS.

6. člen
Za volitve v Svet krajevne skupnosti Trebija se dolo-

či 5 volilnih enot, v katerih se voli skupno devet članov
sveta KS.

1. volilna enota obsega območje naselja Trebija.
V volilni enoti se voli dva člana sveta KS.
2. volilna enota obsega območje naselja Podgora.
V volilni enoti se voli dva člana sveta KS.
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3. volilna enota obsega območje naselja Fužine.
V volilni enoti se voli dva člana sveta KS.
4. volilna enota obsega območje naselij:
Stara Oselica (hišne številke: 22, 23, 24, 25, 26, 27,

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 59, 60) in Hobovše pri Stari Oselici (hišne
številke: 13, 14 in 15).

V volilni enoti se voli dva člana sveta KS.
5. volilna enota obsega območje naselja Kladje.
V volilni enoti se voli en član sveta KS.

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

nem listu RS.

Št. 5-29/98
Gorenja vas, dne 17. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Gorenja vas-Poljane
Karel Jezeršek l. r.

GORIŠNICA

3317. Spremembe in dopolnitve statuta Občine
Gorišnica

Na podlagi zakona o spremembah in dopolnitvah zako-
na o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 70/97) in
19. člena statuta Občine Gorišnica (Uradni vestnik občin
Ormož in Ptuj, št. 12/95 in 5/96) je Občinski svet občine
Gorišnica na 43. redni seji dne 10. 9. 1998 sprejel

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

Občine Gorišnica

1. člen
V statutu Občine Gorišnica (Uradni vestnik občin Or-

mož in Ptuj, št. 12/95 in 5/96) se v 15. členu na koncu
drugega stavka doda: in občinska uprava.

2. člen
Pod točko 3. Nadzorni odbor se črta besedilo 37. in

38. člena in nadomesti z novimi členi:

37. člen
Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne

porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem

občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe prora-

čunskih sredstev,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov prora-

čunskih sredstev,
V okviru te pristojnosti nadzorni odbor opravlja nasled-

nje naloge:
– pregleduje in proučuje pravne predpise in akte, s ka-

terimi so določeni nameni porabe javnih sredstev v občini,
– proučuje obligacijske in finančne listine, ki nastajajo

ob porabi sredstev,

– ugotavlja skladnost ravnanja s pravnimi predpisi ter
gospodarnost in namenskost trošenja sredstev in njihov uči-
nek glede na opredeljeni cilj,

– izdeluje nadzorstveni zapisnik in poročila,
– obravnava pripombe strank v postopkih nadzora,
– sprejema poročila, mnenja in priporočila oziroma

predloge ukrepov nadzorovanim osebam,
– obvešča pristojne organe občine in predlaga ukrepe

in njihove pristojnosti,
– obvešča javnost o ugotovitvah.
Nadzorni odbor ima pravico in dolžnost biti seznanjen s

celotnim premoženjsko-pravnim in finančnim poslovanjem
občine. Nadzorni odbor ima pravico poslovanje pregledovati
in presojati s stališča zakonitosti, namenskosti in smotrnosti
ter ima pravico zahtevati revizije pri pristojnih organih ter
podati prijavo zaradi suma storitve prekrška ali suma storitve
kaznivega dejanja.

Nadzorni odbor oziroma njegovi člani so pri izvajanju
pristojnosti in nalog, ki so opredeljene s tem statutom, sa-
mostojni in neodvisni.

38. člen
Nadzorni odbor šteje pet članov, ki jih imenuje in razre-

šuje občinski svet.
Občinski svet imenuje člane nadzornega odbora na

predlog članov sveta.
Člani nadzornega odbora so izvoljeni, če je za vsakega

izmed njih glasovala večina članov občinskega sveta.
Za člane nadzornega odbora ne morejo biti imenovani

člani občinskega sveta, župan, podžupan, tajnik občine,
delavci občinske uprave, člani poslovodstev organizacij, ki
so uporabniki proračunskih sredstev in člani vodstev politič-
nih strank.

38.a člen
Za člane nadzornega odbora so lahko imenovane ose-

be, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so občani Občine Gorišnica in imajo slovensko

državljanstvo,
– imeti morajo najmanj končano V. stopnjo izobrazbe,
– poznati morajo finančne-računovodske predpise, na-

dalje predpise, ki določajo financiranje javne porabe in druge
predpise, ki so pomembni za opravljanje funkcije nadzora,

– vsaj eden od članov pa mora imeti končano VI. stop-
njo izobrazbe finančne usmeritve.

38.b člen
Mandat članov nadzornega odbora traja mandat članov

občinskega sveta z možnostjo ponovnega imenovanja.
Članstvo v nadzornem odboru preneha, če član nad-

zornega odbora:
– odstopi,
– začne opravljati funkcijo, ki ni združljiva s članstvom v

nadzornem odboru,
– izda poslovno tajno v zvezi z delom nadzornega od-

bora,
– nastopijo razlogi, ko članstvo ni več možno.

38.c člen
O razrešitvi člana nadzornega odbora odloča občinski

svet.
Predlog za razrešitev poda član nadzornega odbora,

nadzorni odbor, župan, občinski svet ali član občinskega
sveta.

Občinski svet odloča o razrešitvi člana nadzornega
odbora tudi na predlog nadzornega odbora ali na predlog
člana nadzornega odbora, ki želi razrešitev.



Uradni list Republike Slovenije Št. 68 / 5. 10. 1998 / Stran 5185

38.č člen
Delo v nadzornem odboru je nepoklicno.
Člani nadzornega odbora imajo pravico do nagrade

za svoje delo, najmanj v enaki višini, kot svetnik, skladno s
predpisom občinskega sveta, s katerim so določene pravi-
ce do nadomestil in nagrad nepoklicnim funkcionarjem,
članom nadzornega odbora in članom svojih komisij in
odborov.

38.d člen
Konstitutivno sejo nadzornega odbora skliče predsed-

nik občinskega sveta. Nadzorni odbor izmed svojih članov
izvoli predsednika.

Nadzorni odbor sprejema odločitve na svoji seji z veči-
no glasov navzočih članov.

Odbor veljavno sklepa, če je na seji navzočih večina
članov.

Predsednik predstavlja nadzorni odbor in zastopa nje-
gove ugotovitve, mnenja, priporočila in predloge pred orga-
ni občine in nadzorovanih oseb, podpisuje pisne odpravke
nadzornega odbora, organizira delo in strokovno pomoč ter
pripravlja in vodi seje.

Predsednik lahko za opravljanje posameznih nalog ali
za nadomeščanje v času svoje odsotnosti pooblasti drugega
člana nadzornega odbora.

Župan se ima pravico udeleževati sej nadzornega od-
bora razen v primeru, če nadzorni odbor ne odloči drugače.

38.e člen
Nadzorni odbor sprejme poslovnik o svojem delu, s

katerim določi organizacijo svojega dela, pravice in dolžno-
sti predsednika in članov pri izvajanju nadzora, postopek
nadzora, način odločanja, dokumentacijo oziroma evidenti-
ranje dela nadzornega odbora.

Poslovnik nadzornega odbora mora biti v skladu s tem
statutom.

38.f člen
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzorne-

ga odbora zagotavljata župan in občinska uprava. Posamez-
ne posebne strokovne naloge nadzora lahko opravi izvede-
nec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski
svet.

Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v
občinskem proračunu iz sredstev za delo občinskih organov
in občinske uprave.

Odredbodajalec za stroške nadzornega odbora je žu-
pan.

38.g člen
Nadzorni odbor opravlja redne in izredne nadzore.
V okviru rednega nadzora odbor vsako leto preverja:
– skladnost predloga zaključnega računa s proraču-

nom in odločitvami občinskega sveta,
– skladnost finančnih načrtov uporabnikov proračun-

skih sredstev po programu,
– pravilnost in gospodarnost razpolaganja z občinskim

premoženjem.

38.h člen
Nadzorni odbor opravlja izredne nadzore po lastni pre-

soji, na zahtevo župana ali pet članov občinskega sveta.
Kadar odbor opravlja izredni nadzor, mora o tem obve-

stiti župana in občinski svet in organ oziroma tistega, pri
katerem namerava opraviti nadzor, najkasneje osem dni pred
izvedbo nadzora.

Župan in občinski svet imata pravico zahtevati od nad-
zornega odbora, da opravi nadzor pri posameznem uporab-
niku ali skupini uporabnikov proračunskih sredstev.

Zahteva, ki jo poda župan ali občinski svet, mora biti
obrazložena.

38.i člen
Nadzorni odbor o nadzoru in v skladu s svojimi pristoj-

nostmi sprejme poročila. Lahko pa sprejema tudi priporočila
in predloge.

38.j člen
Dokončni akt nadzornega odbora je poročilo.
Poročilo mora nadzorni odbor pripraviti po vsakem

rednem ali izrednem nadzoru in ga poslati občinskemu
svetu in županu. Nadzorni odbor predstavi poročilo občin-
skemu svetu.

Poročilo mora obsegati podatke o samem poteku nad-
zora, ugotovitvah in rezultatih nadzora. Občinski organi so
dolžni upoštevati mnenja, priporočila in predloge nadzorne-
ga odbora in so v skladu s svojimi pristojnostmi dolžni storiti
vse za ugotovitev spoštovanja aktov odbora.

38.k člen
Organi občine, občinski urad, zavodi, podjetja, skladi

in drugi uporabniki proračunskih sredstev (v nadaljnjem be-
sedilu: stranke v postopku) so dolžni nadzornemu odboru
omogočiti nadzor.

Stranka ima pravico izraziti svoje mnenje in ugovarjati
ugotovitvam nadzornega odbora. Stranka mora svoje mne-
nje ali ugovor posredovati nadzornemu odboru v roku 15 dni
po prejemu ugotovitve nadzornega odbora.

Na zahtevo stranke lahko nadzorni odbor iz upraviče-
nih razlogov roke tudi podaljša.

Nadzorni odbor o postopku nadzora in svoji zahtevi
obvesti župana in občinski svet. V primeru, da nadzorovana
stranka svojih dolžnosti ne izvrši, nadzorni odbor lahko zah-
teva posredovanje župana.

V primeru neupoštevanja nadzornega odbora so občin-
ski organi dolžni zahtevati izvedbo postopkov razrešitve čla-
nov poslovodstev uporabnikov proračunskih sredstev oziro-
ma jih razrešiti, če so pristojni za njihovo imenovanje, izvesti
disciplinske postopke zoper odgovorne delavce, zahtevati
postopanje pristojne inšpekcije, računskega sodišča in dru-
gega organa.

38.l člen
Nadzorni odbor lahko obvešča javnost o ugotovitvah

nadzora. Pri obveščanju javnosti mora upoštevati uradne in
poslovne skrivnosti nadzorovanih ter dostojanstvo, dobro
ime in integriteto posameznikov. Nadzorni odbor sme obve-
stiti javnost o svojih ugotovitvah šele takrat, ko je njegovo
poročilo dokončno in ga potrdi občinski svet. Obveščanje
javnosti nadzornega odbora je zagotovljeno s končnim let-
nim poročilom ob zaključnem računu občinskega proračuna
za preteklo leto.

3. člen
V 47. členu se doda alinea, ki glasi:
– daje občinskemu svetu pobudo za ustanovitev ožjih

delov občine.

4. člen
Spremeni se besedilo 54. člena in glasi:
Predstojnik občinske uprave je župan, delo občinske

uprave pa neposredno vodi tajnik občine oziroma njegov
namestnik, ki ju imenuje in razrešuje župan.
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5. člen
Doda se nov 54.a člen in glasi:
Občina ne more opravljati za drugo občino nalog, ki so

po zakonu ali drugem predpisu naloge občinske uprave.
Občina se lahko odloči ustanoviti enega ali več orga-

nov skupne občinske uprave.
Organ skupne občinske uprave je ustanovljen, ko splo-

šni akt o njegovi ustanovitvi, na skupen predlog županov
občin, sprejmejo občinski sveti.

Doda se nov 54.b člen in glasi:
Organ skupne občinske uprave vodi predstojnik, ki ga

imenujejo in razrešujejo župani občin, ki so ustanovile organ
skupne občinske uprave.

6. člen
Spremeni se besedilo 65. člena in glasi:
O sporih o pristojnosti med delavci občinske uprave

odloča župan.
O izločitvi zaposlenega v občinski upravi pri vodenju

upravnega postopka odloča tajnik občine.
O izločitvi tajnika občine ali župana odloča občinski

svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.

7. člen
V 88. členu se doda novi peti odstavek, ki glasi:
Odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta

lahko predloži vsak posamezni član občinskega sveta, razen
proračuna in zaključnega računa proračuna ter drugih ak-
tov, za katere je po tem statutu določeno, da jih sprejme
občinski svet na predlog župana.

8. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti

dan po objavi v Uradnem listu RS, razen 3. člena, ki se
prične uporabljati s konstituiranjem novih občinskih organov
po rednih volitvah v letu 1998.

Št. 002-03- 15/98
Gorišnica, dne 21. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Gorišnica

Stanislav Vojsk l. r.

3318. Odlok o javnem redu in miru v Občini Gorišnica

Na podlagi 3., in 241. člena zakona o prekrških (Urad-
ni list SRS, št. 25/83, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št.
10/91, 13/93 in 66/93), 17. člena zakona o ravnanju z
odpadki (Uradni list SRS, št. 8/78 in 29/86), 19. in 20.
člena zakona o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem
okolju (Uradni list SRS, št. 15/76 in 29/86), uredbe o
hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št.
45/95) ter 12. in 13. člena statuta Občine Gorišnica (Urad-
ni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 12/95 in 5/96) je Občin-
ski svet občine Gorišnica na seji dne 30. aprila 1998 sprejel

O D L O K
o javnem redu in miru v Občini Gorišnica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

l. člen
S tem odlokom so predpisani ukrepi za vzdrževanje

javnega reda in miru, občanov in premoženja, zdravja in
čistoče, zunanjega videza naselij in zelenih površin,ravnanje
z opuščenimi vozili ter način plakatiranja v Občini Gorišnica.

2. člen
Za prekrške, storjene po tem odloku so neposredno

odgovorne osebe, ki jih same storijo.
Starši, skrbniki ali rejniki so odgovorni za mladoletne

osebe za prekrške, ki jih le ti storijo.

II. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU

3. člen
Javni shodi in javne prireditve potekajo na podlagi za-

kona o javnih shodih in javnih prireditvah.
Za vzdrževanje javnega reda in miru na javnem shodu

in javni prireditvi je odgovoren vodja shoda oziroma priredi-
tve, ki ga določi organizator, v gostinskem lokalu pa poslo-
vodja ali druga odgovorna oseba oziroma zasebni gostinec.

Odgovorna oseba je dolžna:
1. poskrbeti za red in disciplino ter za varnost na prire-

ditvenem prostoru oziroma v javnem lokalu;
2. poskrbeti, da se odstranijo osebe, ki ogrožajo javni

red in mir, motijo, nadlegujejo ali žalijo občane;
3. zaključiti prireditev ob uri, ki je navedena v posebni

odločbi ali potrdilu o priglasitvi prireditve, oziroma zapreti
javni lokal po izteku obratovalnega časa;

4. poskrbeti, da lahko obiskovalci javnih shodov in jav-
nih prireditev ter drugih javnih lokalov parkirajo svoja vozila
tako, da s tem ne ovirajo ali ogrožajo drugih udeležencev v
cestnem prometu;

5. takoj po končani prireditvi prostor očistiti in vzposta-
viti prvotno stanje.

4. člen
Otroci do 15. leta starosti naj se brez spremstva odra-

sle osebe ne zadržujejo na javnih prireditvah, v gostinskih
lokalih ali na drugih javnih mestih po 21. uri v zimskem času
in po 22. uri v letnem času.

5. člen
Javne prireditve z uporabo zvočnih naprav lahko izje-

moma trajajo tudi med 22. in 7. uro naslednjega dne na
podlagi dovoljenja za uporabo zvočnih naprav na javni prire-
ditvi, ki ga izda pristojni upravni organ, po predhodnem
soglasju pristojnega občinskega organa.

6. člen
Prepovedano je:
1. točiti ali prodajati alkoholne pijače pred 7. uro;
2. popivati v prodajalnah ali drugih javnih krajih, ki niso

določena za točenje alkoholnih pijač;
3. točiti alkoholne pijače mladoletnikom in osebam, ki

kažejo znake vinjenosti;
4. prenočevati po parkih, avtobusnih postajah in v dru-

gih za to neprimernih prostorih;
5. zalivati vrtove, prati avtomobile ali na drug podoben

način trošiti vodo iz vodovodnih omrežij v času, ko je troše-
nje za ta namen omejeno;

6. puščati motorna vozila z delujočim motorjem v str-
njenih naseljih;



Uradni list Republike Slovenije Št. 68 / 5. 10. 1998 / Stran 5187

7. v strnjenem naselju v času od 22. do 7. ure, ob
nedeljah in praznikih pa ves dan opravljati dela in dejavnosti,
ki povzročajo hrup;

8. parkirati in postavljati motorna in druga vozila na
hišnih in garažnih dovozih, na zelenicah in drugih površinah,
ki niso namenjene za parkiranje, ali na prehodih, ki povezu-
jejo javne prostore in prometne površine, kjer bi to lahko
oviralo dostop intervencijskim in drugim vozilom;

9. ovirati promet na javnem prostoru z odlaganjem kuri-
va ali drugega materiala na zelenicah, pločnikih, kolesarskih
stezah, invalidskih dovozih in drugih javnih površinah;

10. motiti, ovirati ali ogrožati organizirane sprevode,
javne shode, zborovanja ali druge javne prireditve;

11. ovirati pešce na pločnikih in drugih površinah, ki
so jim namenjene;

12. imeti v bivalnem okolju živali, ki s hrupom, smra-
dom ali kako drugače motijo okolico;

13. dopustiti živalim, da z iztrebki onesnažujejo javne
površine in druge površine, ki so v tuji zasebni lasti;

14. vznemirjati ljudi in ogrožati njihovo varnost z močni-
mi poki, z vpitjem, kričanjem ter drugimi hrupi motiti okolico,
zlasti še v času od 22. do 7. ure;

15. uporabljati zvočno signalizacijo intervencijskih in
drugih vozil v nočnem času v nasprotju z uredbo o hrupu;

16. povzročati hrup na prireditvenem prostoru po kon-
čani prireditvi;

17. s kakršnimkoli ravnanjem motiti TV in radijske pro-
grame;

18. izzivati pretepe, nerede in prepire.

III. VARSTVO LJUDI IN PREMOŽENJA

7. člen
Prepovedano je:
1. namerno odstraniti, poškodovati ali uničiti napisne

table, druge javne obvestilne ali opozorilne stvari, objekte in
površine, ki so javnega značaja;

2. z brezobzirno vožnjo ali kako drugače poškropiti ali
umazati ljudi in pročelja stavb ter prislanjati predmete ali
stvari na stene hiš, izložbena okna ali kamorkoli, kjer to
lahko povzroči škodo, ovira promet ali kvari videz;

3. sežigati odpadke ali kuriti v bližini stavb in drugih
objektov ter s tem motiti okolico s smradom ali dimom in s
tem tudi povzročati navarnost požarov. Kresove je dovoljeno
kuriti na mestih in tako, da ni ogrožena varnost ljudi in
premoženja;

4. imeti nepokrit oziroma nezavarovan vodnjak, jamo,
jašek ali drugo odprtino, kjer obstaja nevarnost padca;

5. uporabljati javne prometne površine za namene, ki
ovirajo promet in ogrožajo varnost kot je npr. sankanje,
smučanje, drsanje, kotalkanje, rolkanje in drugo;

6. opremljati ograje ob javnih cestah in poteh z nevar-
nimi predmeti;

7. imeti ob javnih cestah ograjo, živo mejo ali druge
rastline in predmete tako da se ovira in ogroža prometna
varnost občanov;

8. streljati z orožjem, lokom in drugimi nevarnimi pred-
meti izven za to določenih področij, kjer je lahko ogrožena
varnost ljudi in premoženja;

9. odmetavati cigaretne in druge ogorke ter odlagati
pepel na krajih, kjer je možnost, da se zaneti požar;

10. puščati predšolske otroke brez nadzora na pro-
metnih površinah, bazenih ali drugih nevarnih mestih;

11. brez dovoljenja lastnika oziroma upravljalca ali upo-
rabnika uničevati, trgati ali pobirati sadje, poljske in vrtne
pridelke, kopati zemljo, pesek ali kamenje, sekati ali pobirati
les in ga odvažati ter odvajati vodo iz naravnih vodotokov;

12. krošnjariti, prodajati ali vsiljevati predmete ali stori-
tve brez dovoljenja po stanovanjih ali javnih krajih;

13. puščati živali na javnih prostorih ali prometnih povr-
šinah brez nadzorstva ali puščati domače živali brez hrane in
vode in zaščite pred slabim vremenom;

14. opuščati opozorilo “HUD PES”, če je pri hiši pes in
puščati pse brez nadzora;

15. namerno dražiti, plašiti ali ščuvati živali;
16. vleči hlodovino po lokalnih, krajevnih, gozdnih in

drugih cestah ter kakorkoli poškodovati lokalne, krajevne,
gozdne in druge občinske ceste ter obcestni svet;

17. zapirati oziroma spreminjati obstoječe poti meteor-
nih voda v obcestnem svetu;

18. odlagati hlodovino in druge predmete v jarke oziro-
ma če se začasno odloži, je potrebno omogočiti pretok
meteorne vode po jarkih;

19. rediti kopitarje, parkljarje, kunce, kokoši ali druge
male živali tako, da ogrožajo varstvo in zdravje ljudi ter brez
predhodnega soglasja za novogradnje, skladno s postop-
kom o graditvi objektov oziroma njihovo namembnostjo;

20. imeti in rediti divjad v ograjenem prostoru brez
soglasja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Vsako rejo iz 19. in 20. točke prvega odstavka tega
člena je potrebno prijaviti pristojni veterinarski službi oziro-
ma veterinarski inšpekciji, ki izda ustrezno dovoljenje.

8. člen
Lastnik ali upravljalec je dolžan:
1. odstraniti objekte, ki ne služijo več svojemu namenu

in kvarijo videz kraja;
2. obnoviti ali odstraniti objekte, ki kvarijo videz ali ogro-

žajo varnost ljudi ali premoženja in so še vedno v uporabi;
3. odstraniti ali znižati predmete in rastje ob cestah, ki

zmanjšujejo preglednost;
4. odstraniti drevesa oziroma suhe veje dreves pri ka-

terih obstaja nevarnost, da padejo in s tem ogrožajo varnost
mimoidočih ali njihovo premoženje.

IV. VARSTVO ZDRAVJA IN ČISTOČE

9. člen
Prepovedano je:
1. metati in odlagati predmete, snovi in odplake na

zelenice, parke, pločnike, ceste in druge javne površine;
2. metati, spuščati ali odlagati predmete, snovi in od-

padke v naravno okolje, to je v potoke, na travnike, gozdove
ali na druge prostore, ki niso za to določeni; za to je odgovo-
ren tudi lastnik zemljišča;

3. onesnažiti vodo, namenjeno ljudem in živalim ter
pustiti greznice in odtočne kanale odprte ali slabo zaprte in
spuščati odplake iz greznice po površini in opuščati pravo-
časno praznenje;

4. polivati makadamsko cestišče z odpadnim oljem ali
drugimi okolju in zdravju škodljivimi snovmi;

5. na avtobusnih postajah in drugih javnih prostorih
zanemarjati red in čistočo;

6. prevažati odpadke z neustreznimi prevoznimi sred-
stvi tako, da odpadki onesnažujejo okolico;

7. prati motorna vozila, delovne stroje s priključki in
druge predmete na bregovih in strugah vodotokov in na
zbirnih in zaščitenih območjih vodnih virov;

8. metati v kanalizacijske naprave predmete, ki lahko
povzročijo zamašitev le-teh;

9. puščati iztrebke domačih živali, katere je lastnik ta-
koj dolžan odstraniti z javnih površin;

10. poškodovati, prevračati ali odstraniti na javnih me-
stih nameščene smetnjake ali klopi;
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11. škropiti sadno drevje, trto in druge poljščine tako,
da je ogroženo zdravje ljudi;

12.puščati neočiščeno cestišče pri delu, ki posega na
javno cesto.

V. VARSTVO ZUNANJEGA VIDEZA NASELIJ IN ZELENIH
POVRŠIN

10. člen
Prepovedano je:
1. pisati, risati ali na kakršenkoli drug način zamazati

zidove hiš in drugih stavb, ograje in podobno;
2. parkirati vozila na zelenici, travniku in drugih kmetij-

skih zemljiščih;
3. lomiti drevje, grmičevje in trgati cvetje ter hoditi ali

voziti v naseljenih krajih izven poti.

11. člen
Lastniki, uporabniki stanovanjskih hiš ali poslovnih lo-

kalov ter najemniki stanovanj in upravniki so dolžni:
1. skrbeti da so na objektih nameščeni in vzdrževani

žlebovi in odtoki meteornih voda, snegobrani in podobne
naprave;

2. odstraniti novozapadli sneg s pločnikov in drugih
dohodov k objektom najkasneje do 8. ure zjutraj, podnevi
pa so ga dožni odstranjevati sproti;

3. sproti odstranjevati s streh oziroma žlebov ledene
sveče;

4. ob poledici posipati pločnike ob hišah oziroma dru-
gih zgradbah s soljo, peskom ali žaganjem;

5. posekati drevje, veje, grmovje in živo mejo, ki ovira
promet vozil in pešce na javnih krajih;

12. člen
Lastniki oziroma uporabniki tovornih in drugih vozil,

kmetijskih strojev in druge mehanizacije morajo takoj očistiti
javno cesto, ki so jo onesnažili s hlevskih gnojem, prstjo ali
blatom. Obračanje na njivah in drugih površinah mora biti
urejeno tako, da s tem ni ovirana javna površina.

Vzdrževalci oziroma upravljalci cest so dolžni zaradi
varnosti prometa in čistoče pravočasno odstraniti pesek, ki
so ga posipali zaradi poledice. Enako velja za druge snovi,
ki bi lahko vplivale na varnost prometa in čistočo površin.

13. člen
Izložbena okna morajo biti čista in urejena v skladu s

spomeniškovarstvenimi zahtevami, kjer je to s predpisi dolo-
čeno. Reklamni in javni napisi morajo biti estetsko oblikova-
ni in vzdrževani ter ne smejo ovirati dostopa.

Podjetja in obrtniki so dolžni označiti svojo firmo z
napisno tabla, ki mora biti estetskega videza ter okolju pri-
merno urejena.

Vsak stanovanjski in poslovni objekt mora biti oprem-
ljen s hišno številko na vidnem mestu.

14. člen
Občinski svet občine Gorišnica določi, ob katerih pri-

ložnostih in katere zastave se izobešajo na javnih mestih v
Občini Gorišnica.

Na stavbi kjer je sedež Občine Gorišnica, je vedno
izobešena občinska zastava.

VI. RAVNANJE Z OPUŠČENIMI VOZILI

15. člen
Zapuščeno vozilo je vozilo, s katerega so odstranjene

registrske tablice ali je brez veljavne registracije ali je huje

poškodovano in nihče ne skrbi zanj, na parkirnem prosto-
ru, pločniku, zeleni površini, kmetijski površini, gozdni po-
vršini ali na drugi površini, katere lastnik je pravna ali fizič-
na oseba.

16. člen
Odstranitev zapuščenega vozila z odločbo odredi pri-

stojni občinski organ (v nadaljevanju: odredbodajalec). Od-
ločba o odstranitvi vozila se vroči lastniku vozila ali izvajalcu,
kadar lastnik ni znan.

17. člen
Odstranjevanje, hrambo in varovanje zapuščenih vozil

ter prodajo ali uničenje zapuščenih vozil opravlja izvajalec.
Izvajalec mora zagotoviti celodnevno (24-urno) hrambo

in varovanje prevzetih vozil pred poškodbami in tatvinami.
Izvajalec mora voditi evidenco prevzetih zapuščenih

vozil, ki mora obsegati morebitno registrsko številko, tip,
barvo, datum in uro prevzema vozila.

18. člen
Če odredbodajalec ugotovi, da je vozilo zapuščeno, o

tej ugotovitvi sestavi uradni zapisnik in z nalepko, ki jo prilepi
na vozilo opozori lastnika vozila, da mora vozilo odstraniti.
Ta nalepka na zapuščenem vozilu pomeni, da je lastnik
zapuščenega vozila dolžan v roku 8 dni odstraniti vozilo z
javne prometne površine.

Če v določenem roku lastnik ne odstrani zapuščenega
vozila, izda odredbodajalec odločbo o odstranitvi in odložitvi
zapuščenega vozila za rok 14 dni na določen varovan pro-
stor in obvestiti upravo za notranje zadeve.

V tem 14-dnevnem času obvesti lastnika zapuščenega
vozila, če je ta znan, da odpelje vozilo proti plačilu vseh
stroškov odvoza in hrambe.

Izvajalec izda vozilo lastniku na podlagi listine, ki doka-
zuje lastništvo in potrdila o plačilu vseh stroškov.

Ko mine 14-dnevni rok, ko je vozilo varovano na točno
določenem mestu, se meni, da je voznik vozilo zapustil. V
tem trenutku pridobi lastninsko pravico na zapuščenem vo-
zilu Občina Gorišnica.

Če ni možno ugotoviti, kdo je lastnik zapuščenega
vozila, odredi odredbodajalec odstranitev vozila na stroške
proračuna Občine Gorišnica, vozilo pa postane last Občine
Gorišnica.

19. člen
Odredbodajalec v zvezi z odstranitvijo zapuščenega

vozila izdela zapisnik o stanju vozila in fotografijo vozila.
Zapisnik mora vsebovati naslednje podatke: datum opo-

zorila lastniku vozila z nalepko, datum odstranitve, tip vozila,
stanje vozila, podatke o lastniku vozila, če je ta znan, lokaci-
jo zapuščenega vozila.

20. člen
Kadar lastnik vozila izvajalcu pismeno izjavi, da vozila

ne želi več imeti v svoji posesti, se šteje, da je vozilo zapu-
stil. Izjava mora biti lastnoročno podpisana s strani lastnika
vozila.

S podpisom pismene izjave pridobi Občina Gorišnica
lastninsko pravico na zapuščenem vozilu.

21. člen
Kadar lastnik vozila ni znan, mora izvajalec najkasneje v

roku 14 dni od prevzema vozila, objaviti v dnevnem tisku
natančen opis vozila, kraj, iz katerega je bilo vozilo odpelja-
no v hrambo in določiti 14-dnevni rok, v katerem mora
lastnik vozilo prevzeti.
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Če lastnik ne prevzame vozila v 14-dnevnem roku od
dneva objave v dnevnem tisku, se šteje, da je vozilo zapustil.

S potekom tega roka pridobi Občina Gorišnica lastnin-
sko pravico na zapuščenem vozilu.

22. člen
Zapuščeno vozilo, na katerem je Občina Gorišnica pri-

dobila lastninsko pravico, izvajalec proda ali uniči.
Izvajalec mora pred prodajo ali uničenjem vozila prido-

biti cenitev sodno zapriseženega cenilca.
Zapuščeno vozilo večje vrednosti se proda na javni

dražbi.
Zapuščeno vozilo, ki ni vredno več kot bi znašali stroški

prodaje, se uniči.

VII. PLAKATIRANJE IN POSTAVLJANJE
TRANSPARENTOV

23. člen
Nameščanje plakatov, oglasov in podobnih objav je

dovoljeno na mestih in objektih, ki so za to posebej določe-
na (v nadaljevanju: plakatna mesta).

Organizacije, društva, fizične ali pravne osebe imajo
lahko svoja plakatna mesta na javnih mestih, ki morajo biti
urejena in postavljena s soglasjem pristojnega organa Obči-
ne Gorišnica.

Zahtevi za izdajo dovoljenja se mora predložiti:
– idejno rešitev plakatnega mesta 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 pla-
kate.

Politične stranke so dolžne plakate in panoje, postav-
ljene posebej za namen volitev, odstraniti v 15 dneh po
končanih volitvah.

Lastniki plakatnih mest so dolžni vse raztrgane in one-
snažene plakate takoj odstraniti.

Lastniki oziroma najemniki lokalov lahko nameščajo
plakate, ki se nanašajo na njihovo dejavnost.

Plakate, ki oglašajo prireditev, je treba odstraniti naj-
pozneje v roku 8 dni po končani prireditvi.

Plakate je prepovedano prelepiti, odstraniti ali trgati
pred potekom njihove aktualnosti.

Plakati, ki so nameščeni na mestih, ki za to niso predvi-
dena, se odstranijo na stroške prireditelja.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

24. člen
Z denarno kaznijo od 5.000 SIT do 50.000 SIT se

kaznuje posameznik, ki krši naslednje določbe tega odloka:
– 3., 5. in 6. člen – varstvo javnega reda in miru;
– 7. in 8. člen – varstvo ljudi in premoženja;
– 9. člen - varstvo zdravja in čistoče;
– 10., 11., 12., 13. in 14. člen – varstvo zunanjega

videza naselij in zelenih površin;
– 23. člen – plakatiranje in postavljanje transparentov.
Z denarno kaznijo od 5.000 SIT do 50.000 SIT se

kaznuje posameznik, ki krši omenjene člene tega odloka v
zvezi z drugim odstavkom 2. člena tega odloka.

25. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 SIT do 100.000 SIT se

kaznuje pravna oseba, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem
dejavnosti krši določbe omenjenih členov, ki so navedeni v
prvem odstavku 24. člena tega odloka.

Z denarno kaznijo od 5.000 SIT do 50.000 SIT se
kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi od-
govorna oseba pravne osebe.

26. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 SIT do 100.000 SIT se

za prekršek kaznuje politična stranka, ki v času pred volitva-
mi namešča plakate v nasprotju z petim odstavkom 23.
člena, odgovorna oseba politične stranke pa z denarno
kaznijo od 5.000 SIT do 50.000 SIT.

27. člen
Z denarno kaznijo 5.000 SIT se lahko na kraju samem

kaznuje posameznik, ki krši omenjene člene, ki so navedeni
v prvem odstavku 24. člena tega odloka.

Za takšne vrste prekrškov lahko izterja kazen na kraju
samem inšpektor oziroma komunalni nadzornik, ki izda potr-
dilo o plačilu.

IX. KONČNE DOLOČBE

28. člen
Zoper kršitelje se po 2. členu tega odloka za naštete

osebe uvede postopek o prekršku.

29. člen
Uvedbo postopka o prekršku po tem odloku predlaga-

jo pristojne inšpekcijske službe in komunalni nadzornik.

30. člen
Z dnem veljave tega odloka preneha veljati odlok o

javnem redu in miru v občini Ptuj (Uradni vestnik občin
Ormož in Ptuj, št. 37/86).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 002-03-11/98
Gorišnica, dne 9. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Gorišnica

Stanislav Vojsk l. r.

GORNJA RADGONA

3319. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o novelaciji zazidalnega
načrta “Industrijska cona Gornja Radgona”

Na podlagi 15., 16. in 36. člena statuta Občine Gornja
Radgona (Uradni list RS, št. 60/95) in 37. člena zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št. 18/84, 37/85, 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 52/93, 56/93 in 44/97) je župan Občine
Gornja Radgona sprejel dne 22. 9. 1998
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S K L E P
o javni razgrnitvi odloka o spremembah

in dopolnitvah odloka o novelaciji zazidalnega
načrta “Industrijska cona Gornja Radgona”

I
Župan Občine Gornja Radgona odreja javno razgrnitev

odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o novelaciji
zazidalnega načrta “Industrijska cona Gornja Radgona”
(Uradne objave, št. 17/86, 25/90, Uradni list RS, št. 6/96
in 51/96 ter Uradne objave Občine Gornja Radgona, lokal-
ni časopis Prepih, št. 15/98), ki ga je izdelal IPTI, d.o.o.,
inženiring, projektiranje, trgovina, izvajanje, Maribor, pod št.
21-98, junija 1998.

II
Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev zazidalnega

načrta se začne naslednji dan po objavi sklepa v Uradnem
listu RS, na sedežu Krajevne skupnosti Gornja Radgona in v
prostorih Občine Gornja Radgona in traja 30 dni. Pripombe
in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi
zainteresirani.

III
Pripombe in stališča ter druge predloge, ki jih podajo

zainteresirane fizične in pravne osebe, se pošiljajo županu
Občine Gornja Radgona.

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

nem listu RS.

Št. 028-13/97-3
Gornja Radgona, dne 22. septembra 1998.

Župan
Občine Gornja Radgona

Miha Vodenik l. r.

3320. Sklep o določitvi volilnih enot za volitve članov
Sveta krajevne skupnosti Spodnji Ivanjci

Na podlagi 12. člena statuta Krajevne skupnosti Spod-
nji Ivanjci (19. 2. 1972) je Svet krajevne skupnosti Spodnji
Ivanjci na seji dne 17. 9. 1998 sprejel

S K LE P
o določitvi volilnih enot za volitve članov Sveta

krajevne skupnosti Spodnji Ivanjci

1
S tem sklepom se za volitve v svet krajevne skupnosti na

območju Krajevne skupnosti Spodnji Ivanjci določijo volilne
enote za volitve v Svet krajevne skupnosti Spodnji Ivanjci.

2
Volilne enote se oblikujejo v Krajevni skupnosti Spodnji

Ivanjci za območje enega ali več naselij.

3
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Spodnji Ivanj-

ci se določijo tri volilne enote, v katerih se voli sedem članov
sveta krajevne skupnosti:

1. volilna enota obsega naselji Spodnji Ivanjci in Ivanj-
ski vrh. Voli se dva člana sveta.

2. volilna enota obsega naselji Stavešinci in Stavešin-
ski vrh. Voli se tri člane sveta.

3. volilna enota obsega naselje Očeslavci. Voli se dva
člana sveta.

4
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

Spodnji Ivanjci, dne 25. septembra 1998.

Predsednik
Sveta

krajevne skupnosti Sp. Ivanjci
Karl Mir l. r.

GORNJI GRAD

3321. Razpis prvih rednih volitev članov svetov
krajevnih skupnosti na območju Občine Gornji
Grad

Na podlagi 110. in 111. člena in v zvezi s četrtim
odstavkom 27. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list
RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98)

R A Z P I S U J E M
prve redne volitve članov svetov krajevnih
skupnosti na območju Občine Gornji Grad

1
Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Bočna, Gor-

nji Grad in Nova Štifta, bodo v nedeljo, 22. novembra 1998.

2
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za

volilna opravila, se šteje 10. oktober 1998.

3
Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija.

Št. 006-11/98
Gornji Grad, dne 1. oktobra 1998.

Župan
Občine Gornji Grad

Toni Rifelj l. r.

GORNJI PETROVCI

3322. Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih
skupnosti v Občini Gornji Petrovci in volilnih
enot za volitve v svete krajevnih skupnosti

Na podlagi 19.a člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 70/97) ter 14. člena statuta Občine
Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 31/95 in 5/97) je Občin-
ski svet občine Gornji Petrovci na seji dne 24. 9. 1998
sprejel
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O D L O K
o določitvi števila članov svetov krajevnih

skupnosti v Občini Gornji Petrovci in volilnih enot
za volitve v svete krajevnih skupnosti

1. člen
S tem odlokom se določi število članov svet krajevnih

skupnosti v Občini Gornji Petrovci in volilne enote za volitve
v svete krajevnih skupnosti.

2. člen
Krajevna skupnost Gornji Petrovci
Svet Krajevne skupnosti Gornji Petrovci ima pet čla-

nov.
V krajevni skupnosti se določita 2 volilni enoti, in sicer:
1. Volilna enota Gornji Petrovci, v kateri se voli tri člane

sveta KS.
2. Volilna enota Peskovci, v kateri se voli dva člana

sveta KS.

Krajevna skupnost Križevci
Svet krajevne skupnosti Križevci ima šest članov.
V krajevni skupnosti se določijo 4 volilne enote, in

sicer:
1. Volilna enota Križevci, v kateri se voli tri člane sveta KS.
2. Volilna enota Košarovci, v kateri se voli en član

sveta KS.
3. volilna enota Kukeč, v kateri se voli en član sveta KS.
4. Volilna enota Panovci, v kateri se voli en član

sveta KS.

Krajevna skupnost Šulinci
Svet krajevne skupnosti Šulinci ima osem članov.
V krajevni skupnosti se določi 8 volilnih enot, in sicer:
1. Volilna enota Adrijanci, v kateri se voli en član

sveta KS.
2. Volilna enota Boreča, v kateri se voli en član sveta KS.
3. Volilna enota Lucova, v kateri se voli en član sveta KS.
4. Volilna enota Martinje, v kateri se voli en član

sveta KS.
5. Volilna enota Neradnovci, v kateri se voli en član

sveta KS.
6. Volilna enota Stanjevci, v kateri se voli en član

sveta KS.
7. Volilna enota Šulinci, v kateri se voli en član sveta KS.
8. Volilna enota Ženavlje, v kateri se voli en član

sveta KS.

3. člen
Občinska volilna komisija in volilne komisije krajevnih

skupnosti imajo pristojnosti in opravljajo naloge skladno z
zakonom o lokalnih volitvah.

4. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, prenehajo veljati vsi

sklepi Občinskega sveta občine Gornji Petrovci ter sklepi
svetov Krajevnih skupnosti Gornji Petrovci, Križevci in Šulin-
ci o določitvi pristojnosti občinske volilne komisije in volilnih
komisij krajevnih skupnosti za izvedbo volilnih opravil za
volitve v svete krajevnih skupnosti.

5. člen
Ta odlok je bil sprejet v soglasju s predsedniki Svetov

krajevnih skupnosti Gornji Petrovci, Križevci in Šulinci, gle-
de določitve volilnih enot in števila članov svetov krajevnih
skupnosti, ki se volijo v posamezni volilni enoti.

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

nem listu Republike Slovenije. Uporablja pa se za izvedbo
lokalnih volitev v letu 1998.

Št. 3189/98
Gornji Petrovci, dne 24. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

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

3323. Statutarni sklep Občine Gornji Petrovci

Na podlagi 14. člena statuta Občine Gornji Petrovci
(Uradni list RS, št. 31/95 in 5/97) je Občinski svet občine
Gornji Petrovci na 32. izredni seji dne 24. 9. 1998 sprejel

S T A T U T A R N I  S K L E P
Občine Gornji Petrovci

1. člen
V statutu Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št.

35/95) se besedilo 50. člena sprememb in dopolnitev sta-
tuta Občine Gornji Petrovci), se glede števila članov svetov
ožjih delov občine (svetov krajevnih skupnosti) spremeni
tako, da glasi:

1. Svet krajevne skupnosti Gornji Petrovci šteje pet
članov,

2. Svet krajevne skupnosti Križevci šteje šest članov,
3. Svet krajevne skupnosti Šulicni šteje osem članov.

2. člen
Besedilo 56. člena statuta Občine Gornji Petrovci, se

spremeni tako, da glasi:
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti, se smiselno

uporabljajo določbe zakona o lokalnih volitvah.
Svet krajevne skupnosti lahko imenuje tudi vaški odbor

v vaseh krajevne skupnosti, kot svoje posvetovalno telo.
Kolikor se svet krajevne skupnosti odloči za imenova-

nje vaških odborov, le-ti štejejo od dva do pet članov.
Za člana vaškega odbora je lahko imenovana oseba, ki

ima splošno volilno pravico in stalno prebivališče v naselju v
katerem se imenuje v vaški odbor.

Predlog za člane vaških odborov podajo občani na
zboru občanov, izmed katerih svet imenuje vaški odbor.

Mandat oziroma imenovanje člana vaških odborov traja
za isti čas kot mandat članov sveta krajevne skupnosti.

3. člen
Ta statutarni sklep začne veljati z dnem sprejema na

občinskem svetu, objavi pa se v Uradnem listu Republike
Slovenije.

Št. 3186/98
Gornji Petrovci, dne 24. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Gornji Petrovci
Karel Hari, dipl. inž. agr. l. r.
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3324. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Gornji
Petrovci

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) in 21. člena statuta Občine
Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 31/95 in 5/97) je Občin-
ski svet občine Gornji Petrovci na 32. izredni seji dne 24. 9.
1998 sprejel

S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za

lokalne volitve v Občini Gornji Petrovci

I
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev

stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Gornji
Petrovci.

II
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za čla-

ne občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za
člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov
volilne kampanje v višini 60 SIT za dobljeni glas.

III
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje, v višini

40 SIT za dobljeni glas, so upravičeni tudi organizatorji
volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je
glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravi-
čencev, ki so glasovali. Če se glasovanje ponovi, sta kandi-
data, ki kandidirata na ponovnem glasovanju, upravičena do
povrnitve stroškov višine 40 SIT za vsak glas dobljen na
ponovnem glasovanju.

IV
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za

volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo
zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Ob-
čine Gornji Petrovci v roku 30 dni po predložitvi poročila o
vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo,
občinskemu svetu in računskemu sodišču.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 3144/98
Gornji Petrovci, dne 24. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

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

GROSUPLJE

3325. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Grosuplje za leto 1998

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 –
odločba US,  57/94, 14/95 in 20/95 – odločba US,
63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 –
odločba US, 26/97 in 70/97) in 18. člena statuta Obči-
ne Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95) je Občinski svet
občine Grosuplje na  6. izredni seji dne 29. 7. 1998
sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu

Občine Grosuplje za leto 1998

1. člen
V tretjem členu odloka o proračunu Občine Grosuplje

za leto 1998 (Uradni list RS, št. 35/98) se spremeni tretji
odstavek tako, da glasi:

»Občinski proračun za leto 1998 se določa v nasled-
njih zneskih:

Bilanca prihodkov Račun
in odhodkov financiranja

v SIT v SIT

Prihodki 1.522,569.000 21,200.000
Odhodki 1.537,569.000  6,200.000

Primanjkljaj   15,000.000
Presežek 15,000.000«

2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme občinski

svet in se objavi v Uradnem listu RS.

Št. 402-23/97
Grosuplje, dne 29. julija 1998.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje

Angelca Likovič, dipl. org. l. r.
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3326. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Vzgojno-varstveni zavod Kekec
Grosuplje

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
12/96) ter 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list
RS, št. 26/95) je Občinski svet občine Grosuplje na
43. seji dne 16. 9. 1998 sprejel

O D L O K
o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda

Vzgojno-varstveni zavod Kekec Grosuplje

1. člen
V četrtem odstavku 2. člena odloka o ustanovitvi javne-

ga zavoda Vzgojno-varstveni zavod Kekec Grosuplje (Uradni
list RS, št. 6/97) se dopolni, tako da glasi:

“V sestavo VVZ Kekec Grosuplje sodijo:
– Enota Kekec, Grosuplje, Trubarjeva c. 15 z disloci-

ranimi oddelki Mojca, Grosuplje, Za gasilskim domom 6a,
– Enota Tinkara, Grosuplje, Tovarniška c. 12,
– Enota Rožle, Grosuplje, Ljubljanska c. 4,
– Enota Pika, Šmarje Sap, Ljubljanska c. 51.”

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

listu RS.

Št. 602-3/96
Grosuplje, dne 16. septembra 1998.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje

Angelca Likovič dipl. org. l. r.

3327. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega
načrta Pri Bambiču

Na podlagi 46. člena zakona o urejanju prostora (Urad-
ni list SRS, št. 18/84, 15/89), 2. in 6. člena zakona o
planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni
list RS, št. 48/90) in na podlagi 37. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 57/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90) ter
18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št.
26/95) je Občinski svet občine Grosuplje na seji dne 16. 9.
1998 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta

Pri Bambiču

1. člen
Javno se razgrne osnutek zazidalnega načrta Pri Bam-

biču, ki ga je izdelal Populus, pod št. 133/14/98, odgovor-
ni projektant je mag. Darja Marinček Prosenc d.i.k.a.

2. člen
Osnutek zazidalnega načrta bo javno razgrnjen v pro-

storih Urada za prostor v Občini Grosuplje, Kolodvorska 2,
in v prostorih KS Grosuplje, Kolodvorska 5.

Razgrnitev bo trajala 30 dni in se začne dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

3. člen
Pripombe in predloge k osnutku zazidalnega načrta

lahko zainteresirane pravne in fizične osebe podajo v času
javne razgrnitve pisno ali na zapisnik na sedežu KS ali na
Uradu za prostor Občine Grosuplje.

V času javne razgrnitve bo v krajevni skupnosti organizi-
rana javna razprava.

4. člen
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 35005-1/98
Grosuplje, dne 8. septembra 1998.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje

Angela Likovič, dipl. org. l. r.

3328. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega
načrta Turistično oskrbovalni center TOC II

Na podlagi 46. člena zakona o urejanju prostora (Urad-
ni list SRS, št. 18/84, 15/89), 2. in 6. člena zakona o
planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni
list RS, št. 48/90) in na podlagi 37. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 57/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90) ter
18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št.
26/95) je Občinski svet občine Grosuplje na seji dne 16. 9.
1998 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta

Turistično oskrbovalni center TOC II

1. člen
Javno se razgrne osnutek zazidalnega načrta Turistič-

no oskrbovalni center TOC II., ki ga je izdelal Topos, pod št.
ZN/98, odgovorni projektant je Dušan Granda d.i.g.

2. člen
Osnutek zazidalnega načrta bo javno razgrnjen v pro-

storih Urada za prostor v Občini Grosuplje, Kolodvorska 2,
in v prostorih KS Grosuplje, Kolodvorska 5.

Razgrnitev bo trajala 30 dni in se začne dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

3. člen
Pripombe in predloge k osnutku zazidalnega načrta

lahko zainteresirane pravne in fizične osebe podajo v času
javne razgrnitve pisno ali na zapisnik na sedežu KS ali na
Uradu za prostor Občine Grosuplje.

V času javne razgrnitve bo v krajevni skupnosti organizi-
rana javna razprava.
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4. člen
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 352-53/97
Grosuplje, dne 8. septembra 1998.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje

Angela Likovič, dipl. org. l. r.

IDRIJA

3329. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Idrija

Občinski svet občine Idrija je na podlagi določil zakona
o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in
56/98) in 119. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS,
št. 50/95) na seji dne 24. 9. 1998 sprejel

S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E
S T A T U T A
Občine Idrija

1. člen
V 80. členu statuta Občine Idrija se doda nov peti

odstavek, ki glasi:
V bilance iz tega člena se vključujejo tudi vsi prihodki in

odhodki krajevnih skupnosti.

2. člen
V 82. členu se doda nov drugi stavek, ki glasi:
Župan lahko pooblasti določene osebe za izvrševanje

proračuna.

3. člen
Zadnji stavek 83. člena se spremeni tako, da glasi:
O najemanju posojila odloča župan.

4. člen
V 87. členu se besedi “zagotovljene porabe” nadome-

stita z besedama “realiziranih prihodkov” in doda nov četrti
odstavek, ki glasi:

Ne glede na prvi odstavek tega člena se občina lahko
zadolži za financiranje stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo
ter za odvajanje in čiščenje odplak v obsegu, ki presega
10% realiziranih prihodkov v letu pred letom zadolževanja,
če odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu odplači-
la ne preseže 3% realiziranih prihodkov.

5. člen
88. člen se spremeni tako, da glasi:
Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki jih

potrdi občinski svet.
Pogodbe o zadolževanju sklepa župan na podlagi spre-

jetega proračuna in ob predhodnem soglasju ministra, pri-
stojnega za finance. Soglasje je sestavni del pogodbe o
zadolževanju.

6. člen
V 89. členu se besedi “zagotovljene porabe” nadome-

stita z besedama “realiziranih prihodkov” in doda nov četrti
odstavek, ki glasi:

Izdana soglasja in poroštva se štejejo v obseg možne-
ga zadolževanja.

7. člen
V 90. členu se v prvem in zadnjem stavku črta beseda

“zagotovljene”.

8. člen
V 91. členu se:
– v prvem stavku besede “drugih nalog so” nadomesti-

jo z besedami “porabe so tudi”
– v tretji alinei prvega odstavka za besedo “krajevne”

doda beseda “turistične”
– v zadnjem odstavku beseda “tajnik” nadomesti z be-

sedami “direktor občinske uprave”.

9. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta Občine Idrija zač-

nejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

Št. 013-1/94
Idrija, dne 24. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Idrija
Franci Jereb, dr. med. l. r.

3330. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Idrija za leto 1998

Na podlagi 14. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) in 26. člena statuta Občine Idrija
(Uradni list RS, št. 50/95) je Občinski svet občine Idrija na
seji dne 24. 9. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Idrija

za leto 1998

1. člen
V odloku o proračunu Občine Idrija za leto 1998 (Urad-

ni list RS, št. 35/98) se spremeni 3. člen, tako da glasi:
“Občinski proračun sestavljata bilanca prihodkov in od-

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

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

Bilanca prihodkov in odhodkov:
– prihodki 954,244.000 tolarjev,
– odhodki 987,870.000 tolarjev,
– neto račun financiranja 33,626.000 tolarjev.
Pregled prihodkov in odhodkov občinskega proračuna

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

2. člen
V ostalem ostaja odlok iz 1. člena nespremenjen.
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3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 40311-44/97
Idrija, dne 24. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Idrija
Franci Jereb, dr. med. l. r.

3331. Odlok o kategorizaciji občinskih cest in
kolesarskih poti v Občini Idrija

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 26. člena statuta Obči-
ne Idrija (Uradni list RS, št. 50/95) je Občinski svet občine
Idrija na 39. seji dne 24. 9. 1998 sprejel

O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih

poti v Občini Idrija

1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah

in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo, ter občinske kolesarske poti.

2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s

skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste v mestu Idrija in v naseljih z uvedenim

uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– na zbirne mestne ceste in zbirne krajevne ceste (s

skrajšano oznako LZ) v mestu Idrija in v naselju Spodnja
Idrija;

– na mestne ceste in krajevne ceste (s skrajšano ozna-
ko LK) v mestu Idrija in v naselju Spodnja Idrija.

Občinske kolesarske poti se kategorizirajo kot javne
poti za kolesarje (s skrajšano oznako KJ).

3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Idrija in ceste med naselji

v Občini Idrija in naselji v sosednjih občinah;
– ceste v mestu Idrija in v naseljih z uvedenim uličnim

sistemom, razvrščene v podkategorije.

4. člen
Seznami cest iz 1. člena tega odloka so sestavni del

tega odloka. Seznami cest so na vpogled pri Službi za
gospodarske javne službe Občine Idrija.

5. člen
H kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti,

določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo
17. člena uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest
(Uradni list RS, št. 49/97) pridobljeno pozitivno mnenje Di-
rekcije Republike Slovenije za ceste št. 347-05-144/98-03
z dne 25. 7. 1998.

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se ga od 1. januarja
1999.

Št. 34711-9/97
Idrija, dne 24. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Idrija
Franci Jereb, dr. med. l. r.

3332. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega
plana za obdobje 1986–2000 in
srednjeročnega družbenega plana Občine Idrija
za obdobje 1986–1990

Na podlagi zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS,
št. 18/84), 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora
v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), 29. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
6/94 – odločba US št. U-I-13/94-95, 45/94 – odločba US
57/94 in 14/95) in 19. in 26. člena statuta Občine Idrija
(Uradni list RS, št. 50/95) je Občinski svet občine Idrija na
seji dne 24. septembra 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega
plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega

družbenega plana Občine Idrija za obdobje
1986–1990

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve

prostorskega dela:
– dolgoročnega družbenega plana Občine Idrija za ob-

dobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana
Občine Idrija za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS,
št. 3/89, Uradni list RS, št. 71/96 in 35/97).

2. člen
Srednjeročni družbeni plan Občine Idrija za obdobje

1986–1990 se dopolni v naslednjih poglavjih:
Na koncu poglavja 8d) Poselitev, za stavkom 10. k. o.

Vrsnik, parc. št. 460/1, v velikosti 11693 m2 se doda tekst:
11. k. o. Lome, parc. št. 548, v velikosti 1 000 m2 kot

nezazidano stavbno zemljišče,
12. k. o. Jelični Vrh, parc. št. 1014, v velikosti ca.

3000 m2 kot nezazidano stavbno zemljišče,
13. k. o. Srednja Kanomlja, parc. št. del 269 in del

272/1, v velikosti ca. 600 m2 kot nezazidano stavbno zem-
ljišče,

14. k. o. Črni Vrh, parc. št. 1354, v velikosti 1957 m2

kot nezazidano stavbno zemljišče,
15. k. o. Ledine, parc. št. 186, v velikosti ca. 400 m2

kot nezazidano stavbno zemljišče,
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16. k. o. Črni Vrh, parc. št. del 489/19, del 489/21,
489/30, 489/33, 491/3, 491/4, 492/3, 483/1, 483/2,
485/2, 485/3, 486/1, 486/4, 492/4, del 491/5, 491/6,
del 491/8, del 492/1, 492/2, 492/5 in del 520/3, v
velikosti ca. 30 000 m2 in 87, 489/19, 489/21, 489/22,
494/2, 489/32 in 489/31 v velikosti ca. 15000 m2 kot
nezazidano stavbno zemljišče,

17. k. o. Godovič, parc. št. 1106/31, v velikosti
1000 m2 kot nezazidano stavbno zemljišče,

18. k. o. Vojsko, parc. št. del 703/2 in del 702, v
velikosti 1000 m2 kot nezazidano stavbno zemljišče,

19. k. o. Jelični vrh, parc. št. 103/4, v velikosti
ca. 10000 m2 kot nezazidano stavbno zemljišče,

20. k. o. Idrijske Krnice, parc. št. del 84, v velikosti
1500 m2 kot nezazidano stavbno zemljišče,

21. k. o. Vojsko, parc. št. 1094/8, v velikosti 600 m2

kot nezazidano stavbno zemljišče,
22. k. o. Vojsko, parc. št. 993, v velikosti ca. 160 m2

kot nezazidano stavbno zemljišče,
23. k. o. Dole, parc. št. 384, v velikosti ca. 800 m2 kot

nezazidano stavbno zemljišče,
24. k. o. Idrija mesto, parc. št. del 2501 in 2502, v

velikosti ca. 1000 m2 kot nezazidano stavbno zemljišče,
25. k. o. Jelični Vrh, parc. št. del 357, 352, 359, v

velikosti ca. 12000 m2 kot območje proizvodnih in servisnih
dejavnosti,

26. k. o. Otalež, parc. št. del 1648/10, 1663, 1665,
1660/1, 1660/2, 1651, 1656, 1658 in 1648/3, v veliko-
sti ca. 30 m2 (mala HE),

27. k. o. Lome, parc. št. 414/1, v velikosti ca. 744 m2

kot nezazidano stavbno zemljišče,
28. k. o. Sp. Idrija, parc. št. 490/4 v velikosti 1054 m2

kot območje proizvodnih in servisnih dejavnosti,
29. k. o. Sp. Idrija, parc. št. 1040/2 v velikosti 0 m2

(pretočna mala HE),
30. k. o. Sp. Idrija, parc. št. 508/2 v velikosti

ca. 3700 m2 kot območje proizvodnih in servisnih dejavnosti,
31. k. o. Sp. Idrija, parc. št. 151, 153/1, 154 v

velikosti 10 000 m2 kot območje proizvodnih in servisnih
dejavnosti,

32. k. o. Sp. Idrija, parc. št. 1173, v velikosti
ca. 4500 m2 kot območje proizvodnih in servisnih dejavnosti,

33. k. o. Sp. Idrija, parc. št. 57, v velikosti
ca. 2000 m2 kot območje proizvodnih in servisnih dejavnosti.

3. člen
Skladno z zgoraj navedenim se spremenijo in dopolnijo

tudi prikazi namenske rabe in načini urejanja s prostorskimi
izvedbenimi akti v kartografskem delu ter kartografski doku-
mentaciji prostorskega dela planskih aktov občine iz 1. čle-
na odloka.

4. člen
V poglavju 11.a Način urejanja po posameznih območ-

jih na odprtem prostoru se v odstavku “Z ureditvenimi načrti
bomo urejali:” briše druga, tretja, četrta in peta alinea (nase-
lje Črni Vrh, Cerkno, Godovič in Sp. Idrija).

V poglavju 11.b Način urejanja v ureditvenih območjih
se v odstavku “S prostorsko ureditvenimi pogoji bomo ureja-
li:” se briše četrta alinea – PUP 4 – cerkljansko območje in
se namesto nje doda PUP Sp. Idrija, Godovič in Črni Vrh.

5. člen
Ta odlok začne veljati v osmih dneh po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 35211-0001/96
Idrija, dne 24. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Idrija
Franci Jereb, dr. med. l. r.

3333. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Idrija

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) in 26. člena statuta Občine
Idrija (Uradni list RS, št. 50/95) je Občinski svet občine
Idrija dne 24. 9. 1998 sprejel

S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje

za lokalne volitve v Občini Idrija

1. člen
S tem sklepom se določa kriterije za delno povrnitev

stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Idrija.

2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne

smejo preseči 60 tolarjev na posameznega volilnega upravi-
čenca v občini.

Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo
preseči 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v
občini. Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški za
kandidata, ki na tem glasovanju kandidira lahko povečajo
največ za 20 tolarjev na posameznega volilnega upravičen-
ca v občini.

3. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za

svetnike, katerih listam so pripadli mandati za svetnike v
občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volil-
ne kampanje v višini 50 tolarjev za dobljeni glas, pri čemer
znesek povrnjenih sredstev ne sme preseči zneska porab-
ljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in
računskemu sodišču.

4. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upra-

vičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župana, za katere je glasovalo najmanj 5% od skupnega
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer
30 tolarjev za dobljeni glas.

Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata
na ponovnem glasovanju upravičena do povrnitve stroškov v
višini 20 tolarjev na dobljeni glas na ponovnem glasovanju.

5. člen
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za

volitve v občinski svet ali za volitve župana, se povrnejo
stroški iz prejšnjih členov iz proračuna Občine Idrija le na
njegovo zahtevo v roku 30 dni po predložitvi poročila občin-
skemu svetu in računskemu sodišču.
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6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Idrija, dne 24. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Idrija
Franci Jereb, dr. med. l. r.

3334. Sklep o določitvi višine cene stavbnih zemljišč v
lasti Občine Idrija

Občinski svet občine Idrija je na podlagi zakona o
stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in 26. člena
statuta Občine Idrija na seji dne 24. 9. 1998 sprejel

S K L E P
o določitvi višine cene stavbnih zemljišč v lasti

Občine Idrija

1. člen
S tem sklepom se za leto 1998 določa povprečno

ceno kvadratnega metra stanovanjske površine III. kategori-
je, povprečne stroške komunalnega urejanja stavbnih zem-
ljišč ter ceno kvadratnega metra stavbnega zemljišča, ki je v
lasti Občine Idrija.

2. člen
Povprečna cena kvadratnega metra stanovanjske povr-

šine III. kategorije je 109.000 SIT.

3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zem-

ljišč znašajo 15% cene iz 2. člena tega sklepa:
– 60% za stroške za objekte in naprave skupne komu-

nalne rabe,
– 40% za stroške za objekte in naprave individualne

komunalne rabe.

4. člen
Ceno kvadratnega metra stavbnega zemljišča se dolo-

ča v odstotku od cene iz 2. člena tega sklepa. Tako določe-
na cena se uporablja v primerih, kadar gre za prodajo ali
nakup brez javnega razpisa. Če se za prodajo zemljišča
izvede javni razpis, je cena določena s tem sklepom, izklic-
na cena.

Odstotki, ki so osnova za določitev cene stavbnega
zemljišča so za posamezna območja naslednji:

– prvo območje 3 % ožji center mesta Idrija,
– drugo območje 2,5% širši center mesta Idrija, center

naselja Spodnja Idrija,
– tretje območje 2% ostalo strnjeno naselje mesta Idri-

ja in naselja Spodnja Idrija,
– četrto območje 1,5% jedri naselij Črni Vrh in Godo-

vič, ostali deli mesta Idrija in naselja Spodnja Idrija,
– peto območje 0,6% vsa ostala zemljišča.
Grafične priloge z vrisanimi območji so sestavni del

tega sklepa.

5. člen
Cena stavbnega zemljišča za posamezna območja dob-

ljena na podlagi 2. in 4. člena tega pravilnika se korigira s

faktorjem 1 kolikor gre za zazidljivo zemljišče oziroma funk-
cionalno zemljišče k stavbi in s faktorjem 0,3 kolikor gre za
nezazidljivo zemljišče.

6. člen
Cene se med letom valorizirajo na predlog župana v

primeru bistvenega dviga cen na drobno v Republiki Slove-
niji ali bistvene spremembe tečaja tolarja.

Idrija, dne 24. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Idrija
Franci Jereb, dr. med. l. r.

3335. Pravilnik o organiziranju službe pomoči na
domu in merilih za določanje plačil storitev

Na podlagi 43. člena zakona o socialnem varstvu (Urad-
ni list RS, št. 54/92), 6. člena pravilnika o standardih in
normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS,
št. 52/95) in 26. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS,
št. 50/95) je Občinski svet občine Idrija na 39. seji dne
24. 9. 1998 sprejel

P R A V I L N I K

o organiziranju službe pomoči na domu
in merilih za določanje plačil storitev

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Pomoč na domu obsega socialno oskrbo upravičencev

v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko so-
cialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno vars-
tvo. Socialni servis obsega pomoč pri hišnih ali drugih opra-
vilih v primeru otrokovega rojstva, bolezni, invalidnosti, sta-
rosti, v primeru nesreč ter v drugih primerih, ko je ta pomoč
potrebna za vključitev osebe v vsakdanje življenje.

2. člen
Pomoč na domu organizira in izvaja Center za socialno

delo Idrija kot javno službo v Občini Idrija. Ne glede na
določila prejšnjega odstavka tega člena lahko občina na
podlagi ponudbe in povpraševanja podeli za službo za po-
moč na domu tudi koncesijo.

3. člen
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so:
– osebe, stare nad 65 let, ki lahko z občasno ali nekaj-

urno dnevno pomočjo ohranijo zadovoljivo duševno in tele-
sno počutje, tako da jim institucionalno varstvo ni potrebno,

– osebe, mlajše od 65 let, ki so se znašle v stiski
zaradi invalidnosti ali akutnega zdravstvenega stanja,

– osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem
varstvu telesno prizadetih oseb oziroma delovnih invalidov I.
kategorije, ki so po oceni pristojne komisije nesposobni za
samostojno življenje, vendar jim uporaba storitev nadomeš-
ča varstvo v instituciji,

– družine kronično bolnih otrok ali otrok z motnjami v
telesnem in duševnem razvoju, če jim uporaba storitev na-
domešča institucionalno varstvo.
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Ne glede na določila prejšnjega odstavka se pomoč
lahko odobri tudi v primeru pozitivnega pisnega mnenja oseb-
nega zdravnika.

Upravičenost do socialne oskrbe na domu se ugotavlja
na podlagi predloženega sklepa Centra za socialno delo
Idrija.

II. VRSTA IN OBSEG STORITEV

4. člen
Socialna oskrba na domu obsega naslednje vrste

storitev:
– gospodinjska pomoč,
– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.

5. člen
Kot gospodinjska pomoč, do katere je upravičenec

upravičen v obsegu praviloma največ 12 ur tedensko, se
šteje pomoč pri:

– pripravi hrane,
– vzdrževanju stanovanjskega prostora,
– čiščenju,
– pranju,
– likanju,
– postiljanju,
– nakupovanju,
– ogrevanju prostorov,
– drugih delih po dogovoru.
Kot pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, do katere

je upravičenec upravičen v obsegu praviloma največ 6 ur
tedensko, se šteje pomoč pri:

– oblačenju,
– hranjenju,
– opravljanju osnovnih življenjskih potreb.
Kot pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, do katerih je

upravičenec upravičen v obsegu praviloma največ 2 uri te-
densko se šteje:

– družabništvo,
– preprečevanje osamljenosti in odtujenosti,
– pomoč za samopomoč,
– vzpostavljanje socialne mreže z okoljem in sorods-

tvom,
– spremljanje pri opravljanju nujnih obveznosti,
– informacije ustanov, priprava upravičenca ter njihove

družine na institucionalno varstvo.
Obseg posameznih vrst storitev glede na potrebe ko-

ristnikov določi strokovni delavec CSD, ki posamezni primer
obravnava.

III. DOLOČANJE CENE STORITVE

6. člen
Osnova za plačilo je cena storitve socialne oskrbe na

domu (storitve), ki jo je deležen upravičenec. Cena storitve
socialne oskrbe na domu obsega vse stroške, razen sred-
stev za investicijsko vzdrževanje in investicije. Storitev se
zaračunava po dejansko opravljenih urah.

Vrednost urne postavke na predlog Centra za socialno
delo Idrija oziroma koncesionarja določi župan Občine Idrija
oziroma koncedent. Cene se usklajujejo z rastjo vrednosti
koeficienta za izračun plač v negospodarstvu, objavljenega v
Uradnem listu RS. Uskladitev opravi koncesionar oziroma
Center za socialno delo Idrija ob koncu vsakega trimesečja,
oziroma v naslednjem mesecu potem, ko se vrednost koefi-
cienta dvigne za 5 odstotkov in več.

IV. DOLOČANJE IN OPROSTITVE PLAČILA STORITVE

7. člen
Upravičenci in drugi zavezanci so dolžni sami plačati

celotne stroške storitve. Zavezanci za plačilo storitev po tem
pravilniku so poleg upravičenca osebe, ki jih do upravičenca
veže preživninska obveznost, ki izhaja iz zakonov ali pogod-
benega razmerja.

8. člen
Upravičenci, ki nimajo lastnih sredstev ali jim ta ne

zadoščajo za plačilo stroškov storitev pomoči na domu,
nimajo niti premoženja ali zavezancev, ki bi jih bili po zakonu
ali iz kakega drugega pravnega naslova dolžni preživljati,
lahko vložijo pri Centru za socialno delo Idrija zahtevo za
delno ali celotno oprostitev plačila storitev.

9. člen
O delni ali celotni oprostitvi plačila storitev odloča Cen-

ter za socialno delo Idrija po postopku in na način, kot je to
določeno po predpisih o socialnem varstvu.

10. člen
V celoti so oproščeni plačila storitve na domu:
– upravičenci, ki so prejemniki denarnega dodatka kot

edinega vira preživljanja,
– upravičenci, ki so prejemniki nadomestila za invalid-

nost po zakonu o varstvu duševno in telesno prizadetih
oseb,

– otroci za čas vključitve v programe predšolskih in
šoloobveznih dejavnosti ki so upravičeni do dodatka po
zakonu o družinskih prejemkih,

– upravičenci, ki so prejemniki denarnega dodatka.
Višina delne oprostitve plačila na domu je odvisna od

materialnega stanja upravičencev in zavezancev ter od nji-
hovega zdravstvenega stanja.

11. člen
Oprostitev plačila ali doplačila storitev pomoči na domu

se lahko določi za določen čas največ za dobo 6 mesecev.
Oprostitev plačila ali doplačila storitev se ponovno dodeli za
isti čas, če se ugotovi, da je to najbolj smotrn in primeren
način za razreševanje trenutne situacije upravičenca in je
sklenjen nov dogovor o izvajanju.

12. člen
Prispevek k ceni storitev se določa na podlagi lestvice,

ki upravičence ali zavezance razvršča v plačilne razrede,
upoštevaje odstotek preseganja mesečnega neto dohodka
na družinskega člana zadnjih treh mesecev od cenzusa za
denarni dodatek (26. člen zakona o socialnem varstvu) in
sicer:

Pla- % preseganja mesečnega neto % prispevka k ceni storitev
čilni dohodka na druž. člana zadnjih treh en upravi- več upravi-
raz- mesecev od cenzusa za denarni čenec čencev
red dodatek gospodinjstva

1. do 30% – 10%
2. od 30 do 100% 10% 20%
3. od 100 do 200% 20% 20%
4. od 200 do 300% 30% 50%
5. od 300 do 400% 50% 80%
6. od 400 do 500% 80% 100%
7. nad 500% 100% 100%

V posameznem plačilnem razredu plačajo upravičenci
ali zavezanci določen odstotek cene.
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V izjemnih primerih lahko Center za socialno delo pri
določitvi plačila upošteva tudi druga dejstva in okoliščine, ki
odražajo dejanski socialni položaj družine in:

– določi višje plačilo, če ugotovi, da je dejanski social-
ni položaj družine bistveno boljši kot bi izhajal iz njenega
izkazanega dohodka;

– določi nižje plačilo, če ugotovi, da kljub večjemu
izkazanemu dohodku družina živi v težkih socialnih raz-
merah.

13. člen
Dohodki upravičenca in zavezancev se ugotavljajo ta-

ko, da se upoštevajo vsi dohodki 57.a člena zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o družinskih prejemkih
(Uradni list RS, št. 54/92) ter dodatek za tujo nego in
pomoč.

14. člen
Za zbiranje podatkov in vodenje evidenc socialnega

položaja upravičencev oziroma zavezancev Občina Idrija
pooblašča Center za socialno delo Idrija oziroma koncesio-
narja.

Center za socialno delo Idrija zbira, obdeluje, shranju-
je, posreduje, varuje in uporablja osebne podatke, vsebova-
ne v evidencah, v skladu s predpisi o varstvu osebnih podat-
kov, če s tem pravilnikom ni določeno drugače.

15. člen
Center za socialno delo Idrija oziroma koncesionar

sklene z upravičencem oziroma njegovim zastopnikom do-
govor o izvajanju in plačilu pomoči na domu pred pričetkom
izvajanja pomoči in določi znesek lastne udeležbe upravi-
čenca.

V samem dogovoru o nudenju pomoči na domu je
opredeljen tudi način plačila oziroma doplačila storitev.

Če upravičenec nima lastnih dohodkov, ki bi mu omo-
gočili plačilo po tem pravilniku in ima v lasti nepremično
premoženje je praviloma upravičen le, če pristane na zem-
ljiško knjižno zavarovanje terjatev občine. Zemljiško-knjižno
zavarovanje opravi občina na predlog Centra za socialno
delo Idrija.

Kolikor je bil upravičenec lastnik nepremičnega pre-
moženja in ga je podaril tri leta pred vložitvijo zahtevka za
nudenje pomoči na domu, se mu pomoč praviloma nudi
samo v primeru, če upravičenec predloži pisno zagotovilo,
da prevzemnik nepremičnega premoženja ali kdo drug za-
gotovi plačilo stroškov po tem pravilniku.

16. člen
Upravičenec izgubi pravico do celotne ali delne opro-

stitve plačila storitev pomoči na domu:
– če gre v institucionalno varstvo,
– če je pridobil pravico do doplačila oziroma plačila ne

da bi predhodno izrabil vse pravne možnosti za določitev in
izterjavo preživninske upravičenosti, če je do njih upravičen,

– če je pridobil dovolj lastnih sredstev ali sredstev za-
vezancev, da do oprostitve plačila ali delnega doplačila ni
več upravičen.

17. člen
Vsako spremembo dejstev in okoliščin, ki so bile pod-

laga za določitev plačila, je upravičenec ali zavezanec dol-
žan v 15 dneh sporočiti pooblaščencu za zbiranje in vode-
nje evidenc socialnega položaja upravičencev oziroma zave-
zancev.

Upravičenec, ki je pridobil pravico do celotne ali delne
oprostitve plačila storitev pomoči na domu na podlagi lažnih

podatkov ali ni sporočil spremembe stanja, je dolžan vrniti
vsa sredstva, ki so mu bila priznana kot pravica z zamudnimi
obrestmi, ki veljajo za davke in prispevke, od dneva, ko je
neupravičeno pridobil oprostitev plačila oziroma doplačila.

18. člen
Storitve po tem pravilniku se za vsakega upravičenca

evidentirajo mesečno na posebnem obrazcu pri izvajalcu
pomoči na domu, ki obsega:

– evidenca dogovora,
– delovne naloge za laične delavce,
– vsebine pomoči,
– izvajalce storitev,
– evidenca opravljenih poti.
Občina Idrija ima pravico vpogleda v te evidence.

19. člen
Medsebojne pravice in dolžnosti med Občino Idrija in

Centrom za socialno delo Idrija oziroma koncesionarjem se
dogovorijo s pogodbo.

V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 57111-2/96
Idrija, dne 24. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Idrija
Franci Jereb, dr. med. l. r.

LENDAVA

3336. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi

Občinski svet občine Lendava je na podlagi 29. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
6/94, 45/94, 57/94 in 14/95) ter 24. člena statuta Obči-
ne Lendava (Uradni list RS, št. 32/95, 20/96 in 21/97) na
seji dne 14. 9. 1998 sprejel naslednji

S K L E P

I
Zaradi gradnje zahodne obvoznice mesta Lendave in

Dolge vasi in prenosa navedenih zemljišč se ukinja status
navedenih zemljišč v splošni rabi:

a)
parc. št. kultura v izmeri

površina v m2

5461/1 pot 494
5461/1 pot 715
5461/2 pot 83
5463/1 cesta 163
5463/2 cesta 136
5463/3 cesta 90
5466/1 cesta 330
5466/1 cesta 132
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parc. št. kultura v izmeri
površina v m2

5467/1 cesta 251
860/1 cesta 217
860/1 cesta 28
2059/1 cesta 33
2059/1 cesta 60

vpisane pri vl. št. 1153, k. o. Dolga vas, so vknjižena
kot javno dobro.

b)
parc. št. kultura v izmeri

površina v m2

716 cesta 3331
714/1 cesta 1275

vpisane pri vl. št. 2465, k. o. Lendava, so vknjižena
kot družbena lastnina, imetnik pravice uporabe Občina
Lendava.

II
Parcele, navedene v I. točki tega sklepa, se izločijo iz

javnega dobra oziroma prenehajo imeti značaj zemljišč v
splošni rabi in postanejo lastnina Občine Lendava in se jih
ne sme neodplačno prenesti na investitorja gradnje zahod-
ne obvoznice mesta Lendave in Dolge vasi – Republiko
Slovenijo.

III
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v

Uradnem listu RS.

Št. 006-01-07/98
Lendava, dne 14. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Lendava

Anton Balažek l. r.

LUKOVICA

3337. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka za območje dela
Krajevne skupnosti Rafolče

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o samoprispevku
(Uradni list SRS, št. 35/85), 30. člena zakona o referendu-
mu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94 in 57/96),
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94, 14/95, 26/97, 70/97 in 10/98) in 8. člena statuta
Krajevne skupnosti Rafolče (Uradni vestnik Občine Lukovi-
ca, št. 3/97) je Svet krajevne skupnosti Rafolče na seji dne
17. 9. 1998 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka za območje dela Krajevne
skupnosti Rafolče

1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samo-

prispevka v denarju za območje dela Krajevne skupnosti
Rafolče: za naselje Rafolče in zgornjega dela naselja Vrhov-
lje (hišne št. 13, 16, 17, 18, 20, 21).

2. člen
Sredstva, zbrana s krajevnim samoprispevkom, se bo-

do uporabila za financiranje izgradnje kanalizacije v naselju
Rafolče in zgornjem delu naselja Vrhovlje.

Program uporabe sredstev samoprispevka je bil uskla-
jen na zboru krajanov v KS Rafolče, dne 10. 5. 1998.

3. člen
Ocenjena vrednost celotne investicije znaša

54,000.000 SIT. S samoprispevkom bo v petih letih zbra-
nih 7,800.000 SIT. Razlika sredstev med celotno vrednost-
jo investicije in zbranimi sredstvi samoprispevka bo zagotov-
ljena iz proračuna Občine Lukovica in drugih sredstev.

4. člen
Krajevni samoprispevek bo uveden za obdobje 5 let, in

sicer od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2003.

5. člen
Referendum bo v nedeljo, 8. 11. 1998, od 7. do

19. ure.
Volišče določi volilna komisija krajevne skupnosti, ki

tudi izvede referendum.

6. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo krajani z volil-

no pravico in s stalnim bivališčem na območju dela KS
Rafolče, za katerega je razpisan referendum.

Pravico osebnega izjavljanja o referendumu s podpiso-
vanjem imajo tudi lastniki nepremičnin, ki na območju dela
KS Rafolče, za katerega je razpisan referendum, nimajo
stalnega bivališča.

7. člen
Krajevni samoprispevek so zavezani plačevati:
– zaposleni krajani po stopnji 2% od mesečne bruto

plače oziroma nadomestila plače ter plačil po pogodbah o
delu;

– upokojenci po stopnji 2% od vseh mesečnih pokoj-
nin, ki so osnova za davek osebnih prejemkov, zmanjšanih
za davke in prispevke;

– zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali
poklicno dejavnost po stopnji 2% od bruto osnove za obra-
čun prispevkov za socialno varnost;

– lastniki kmetijskih zemljišč in gozdov po stopnji 2%
od katastrskega dohodka gozdnih in negozdnih površin;

– lastniki nepremičnin (vikendov in hiš) s stalnim biva-
liščem drugje 150 DEM letno v tolarski protivrednosti.

8. člen
Samoprispevek se ne plačuje od prejemkov iz dohod-

ka, v skladu z 12. členom zakona o samoprispevku. Zave-
zancem od kmetijstva, obrti in drugih dejavnosti se priznajo
enake olajšave, ki jih uživajo po določilih zakona o davkih
občanov.

Plačila samoprispevka so oproščeni tisti zavezanci, ki
so socialno ogroženi in z vlogo zaprosijo za oprostitev plači-
la ter dokažejo svoje socialno stanje.

Oprostitev plačila iz prejšnjega odstavka priznava Svet
KS Rafolče.

9. člen
Za pravilno in namensko uporabo sredstev iz krajevne-

ga samoprispevka po referendumskem programu, ki ga je
sprejel zbor krajanov, odgovarja svet krajevne skupnosti, ki
o zbranih in porabljenih sredstvih poroča enkrat letno na
zboru krajanov ali na krajevno običajen način.
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10. člen
Samoprispevek od osebnih dohodkov iz pokojnin od-

tegujejo izplačevalci ob izplačilu, zavezancem iz kmetijske
dejavnosti iz četrte alinee 7. člena tega sklepa pa Davčna
uprava Republike Slovenije, Davčni urad Ljubljana – izpo-
stava Domžale.

Lastnikom nepremičnin (vikendov in hiš) s stalnim biva-
liščem drugje, bo samoprispevek odtegovala Davčna uprava
Republike Slovenije, Davčni urad Ljubljana – izpostava Dom-
žale.

11. člen
Referendum vodi krajevna volilna komisija, ki določi

volišče, imenuje volilni odbor, pripravi volilno gradivo, ugo-
tovi volilne rezultate in izdela zaključno poročilo in ga objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.

12. člen
Na referendumu glasujejo volilni upravičenci neposred-

no in tajno z glasovnico, na kateri je naslednje besedilo:

KRAJEVNA SKUPNOST RAFOLČE

GLASOVNICA

Na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka
v denarju, dne 8. 11. 1998 za dobo pet let, to je od 1. 1.
1999 do 31. 12. 2003, za območje dela Krajevne skupno-
sti Rafolče (naselje Rafolče in zgornjega dela naselja Vrhov-
lje), za izgradnjo kanalizacije ter v skladu s sklepom o razpi-
su referenduma

GLASUJEM
ZA PROTI

Glasuje se tako, da se obkroži breseda “ZA”, če se
glasovalec strinja z uvedbo krajevnega samoprispevka oziro-
ma obkroži besedo “PROTI”, če se z uvedbo krajevnega
samoprispevka ne strinja.

13. člen
Svet krajevne skupnosti Rafolče sprejme sklep o uved-

bi krajevnega samoprispevka, če je zanj glasovala večina
volilcev, ki so glasovali na referendumu.

14. člen
Izid referenduma in sklep o uvedbi samoprispevka se

objavita v Uradnem listu RS.

15. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem

listu RS.

Rafolče, dne 17. septembra 1998.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Rafolče

Andrej Iglič l. r.

MISLINJA

3338. Sklep o vrednosti točke za taksne predmete

Na podlagi 4. in 17. člena odloka o komunalnih taksah
v Občini Mislinja (Uradni list RS, št. 66/96 in 47/97) in
21. člena statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 27/95)
je Občinski svet občine Mislinja na 46. seji dne 24. 9. 1998
sprejel naslednji

S K L E P

I
Vrednost točke za taksne predmete v Občini Mislinja

znaša 10,94 tolarjev za leto 1998.

II
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1998
dalje.

Št. 417/1-95
Mislinja, dne 24. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Mislinja
Dominik Javornik l. r.

3339. Sklep o delnem povračilu stroškov za
organizacijo in financiranje volilne kampanje

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) in na podlagi 21. člena statuta
Občine Mislinja, je Občinski svet občine Mislinja na 46. seji
dne 24. 9. 1998 sprejel

S K L E P
o delnem povračilu stroškov za organizacijo

in financiranje volilne kampanje

I
S tem sklepom se določijo pogoji in način delne povr-

nitve stroškov za organiziranje in financiranje volilne kam-
panje za volitve v Občinski svet občine Mislinja in za župana
Občine Mislinja.

II
Organizatorji volilne kampanje, katerih listam so pripada-

li mandati za svetnike v Občinski svet občine Mislinja, imajo
pravico do povrnitve volilnih stroškov v višini 40 tolarjev za
dobljeni glas, pri čemer pa skupni znesek povrnjenih sredstev
ne sme preseči porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila
prvega odstavka 19. člena zakona o volilni kampanji.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pripada pra-
vica do povračila dela stroškov tudi tistim organizatorjem
volilne kampanje, čigar lista je dobila najmanj 6% glasov od
skupnega števila oddanih glasov volilni enoti, in sicer v višini
40 tolarjev za dobljeni glas v tej volilni enoti.

III
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upra-

vičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
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za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali.

Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata
na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov
le na osnovi dobljenih glasov na ponovnem glasovanju.

Organizatorjem volilne kampanje oziroma kandidatom
za župana se povrnejo stroški v višini 40 tolarjev za vsak
dobljeni glas.

IV
Organizatorju volilne kampanje za volitve svetnikov Ob-

čine Mislinja ali za volitve župana Občine Mislinja oziroma
kandidatom v volilni enoti, se povrnejo stroški na njegovo
zahtevo, najpozneje v treh mesecih po predložitvi poročila o
financiranju volilne kampanje, predloženega v skladu z
19. členom zakona o volilni kampaniji.

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

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za lokalne
volitve v letu 1998.

Št. 008-01/98
Mislinja, dne 25. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Mislinja
Dominik Javornik l. r.

NOVO MESTO

3340. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni
skupnosti Bršljin

Na podlagi šestega odstavka 109. člena zakona o
volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 –
odločba US in 70/95) ter 1. člena statuta Krajevne skupno-
sti Bršljin, št. 115/97 z dne 21. 3. 1997 in sklepa OS MO
Novo mesto, št. 023-01-1396-12 z dne 10. 9. 1998 je
svet krajevne skupnosti na seji dne 7. 9. 1998 sprejel

S K L E P
o določitvi volilne enote v Krajevni skupnosti

Bršljin

1. člen
S tem sklepom Svet KS Bršljin, Novo mesto v skladu z

določilom 1. in 12. člena statuta KS Bršljin, določa za
volilno enoto celotno področje, ki ga zajema KS Bršljin,
Novo mesto.

2. člen
Na podlagi sklepa OS MO Novo mesto ter določil

8. člena statuta KS Bršljin, Novo mesto, šteje svet krajevne
skupnosti sedem članov.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 2-1/98
Novo mesto, dne 14. septembra 1998.

Predsednik
Sveta KS Bršljin

Marko Picek l. r.

3341. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni
skupnosti Center

Na podlagi šestega odstavka 109. člena zakona o
volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 –
odločba US in 70/95) ter 1. člena statuta Krajevne skupno-
sti Center, št. 115/97 z dne 21. 3. 1997 in sklepa OS MO
Novo mesto, št. 023-01-1396-12 z dne 10. 9. 1998 je
svet krajevne skupnosti na seji dne 9. 9. 1998 sprejel

S K L E P
o določitvi volilne enote v Krajevni skupnosti

Center

1. člen
S tem sklepom Svet KS Center, Novo mesto v skladu z

določilom 1. in 12. člena statuta KS Center, določa za
volilno enoto celotno področje, ki ga zajema KS Center,
Novo mesto.

2. člen
Na podlagi sklepa OS MO Novo mesto ter določil

8. člena statuta KS Center, Novo mesto, šteje svet krajevne
skupnosti sedem članov.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 2-2/98
Novo mesto, dne 14. septembra 1998.

Predsednik
Sveta KS Center

Nikola Padevski l. r.

3342. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni
skupnosti Drska

Na podlagi šestega odstavka 109. člena zakona o
volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 –
odločba US in 70/95) ter 1. člena statuta Krajevne skupno-
sti Drska, št. 115/97 z dne 21. 3. 1997 in sklepa OS MO
Novo mesto, št. 023-01-1396-12 z dne 10. 9. 1998 je
svet krajevne skupnosti na seji dne 24. 8. 1998 sprejel

S K L E P
o določitvi volilne enote v Krajevni skupnosti

Drska

1. člen
S tem sklepom Svet KS Drska, Novo mesto v skladu z

določilom 1. in 12. člena statuta KS Drska, določa za volilno
enoto celotno področje, ki ga zajema KS Drska, Novo mesto.
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2. člen
Na podlagi sklepa OS MO Novo mesto ter določil

8. člena statuta KS Drska, Novo mesto, šteje svet krajevne
skupnosti sedem članov.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 2-3/98
Novo mesto, dne 14. septembra 1998.

Predsednik
Sveta KS Drska

Janko Petrič l. r.

3343. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni
skupnosti Gotna vas

Na podlagi šestega odstavka 109. člena zakona o
volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 –
odločba US in 70/95) ter 1. člena statuta Krajevne skupno-
sti Gotna vas, št. 115/97 z dne 21. 3. 1997 in sklepa OS
MO Novo mesto, št. 023-01-1396-12 z dne 10. 9. 1998 je
svet krajevne skupnosti na seji dne 1. 9. 1998 sprejel

S K L E P
o določitvi volilne enote v Krajevni skupnosti

Gotna vas

1. člen
S tem sklepom Svet KS Gotna vas, Novo mesto v

skladu z določilom 1. in 12. člena statuta KS Gotna vas,
določa za volilno enoto celotno področje, ki ga zajema KS
Gotna vas, Novo mesto.

2. člen
Na podlagi sklepa OS MO Novo mesto ter določil

8. člena statuta KS Gotna vas, Novo mesto, šteje svet
krajevne skupnosti sedem članov.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 2-4/98
Novo mesto, dne 14. septembra 1998.

Predsednik
Sveta KS Gotna vas
Štefan Kavšek l. r.

3344. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni
skupnosti Kandija-Grm

Na podlagi šestega odstavka 109. člena zakona o voli-
tvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 –
odločba US in 70/95) ter 1. člena statuta Krajevne skupnosti
Kandija-Grm, št. 115/97 z dne 21. 3. 1997 in sklepa OS
MO Novo mesto, št. 023-01-1396-12 z dne 10. 9. 1998 je
svet krajevne skupnosti na seji dne 26. 8. 1998 sprejel

S K L E P
o določitvi volilne enote v Krajevni skupnosti

Kandija-Grm

1. člen
S tem sklepom Svet KS Kandija-Grm, Novo mesto v

skladu z določilom 1. in 12. člena statuta KS Kandija-Grm,
določa za volilno enoto celotno področje, ki ga zajema KS
Kandija-Grm, Novo mesto.

2. člen
Na podlagi sklepa OS MO Novo mesto ter določil

8. člena statuta KS Kandija-Grm, Novo mesto, šteje svet
krajevne skupnosti sedem članov.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 2-5/98
Novo mesto, dne 14. septembra 1998.

Predsednik
Sveta KS Kandija-Grm

Ciril Kolenc l. r.

3345. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni
skupnosti Ločna-Mačkovec

Na podlagi šestega odstavka 109. člena zakona o
volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 –
odločba US in 70/95) ter 1. člena statuta Krajevne skupno-
sti Ločna-Mačkovec, št. 115/97 z dne 21. 3. 1997 in
sklepa OS MO Novo mesto, št. 023-01-1396-12 z dne
10. 9. 1998 je svet krajevne skupnosti na seji dne 31. 8.
1998 sprejel

S K L E P
o določitvi volilne enote v Krajevni skupnosti

Ločna-Mačkovec

1. člen
S tem sklepom Svet KS Ločna-Mačkovec, Novo mesto

v skladu z določilom 1. in 12. člena statuta KS Ločna-
Mačkovec, določa za volilno enoto celotno področje, ki ga
zajema KS Ločna-Mačkovec, Novo mesto.

2. člen
Na podlagi sklepa OS MO Novo mesto ter določil

8. člena statuta KS Ločna-Mačkovec, Novo mesto, šteje
svet krajevne skupnosti sedem članov.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 2-6/98
Novo mesto, dne 14. septembra 1998.

Predsednik
Sveta KS Ločna-Mačkovec

Franci Rodič l. r.
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3346. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni
skupnosti Majde Šilc

Na podlagi šestega odstavka 109. člena zakona o
volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 –
odločba US in 70/95) ter 1. člena statuta Krajevne skupno-
sti Majde Šilc, št. 115/97 z dne 21. 3. 1997 in sklepa OS
MO Novo mesto, št. 023-01-1396-12 z dne 10. 9. 1998 je
svet krajevne skupnosti na seji dne 20. 8. 1998 sprejel

S K L E P
o določitvi volilne enote v Krajevni skupnosti

Majde Šilc

1. člen
S tem sklepom Svet KS Majde Šilc, Novo mesto v

skladu z določilom 1. in 12. člena statuta KS Majde Šilc,
določa za volilno enoto celotno področje, ki ga zajema KS
Majde Šilc, Novo mesto.

2. člen
Na podlagi sklepa OS MO Novo mesto ter določil

8. člena statuta KS Majde Šilc, Novo mesto, šteje svet
krajevne skupnosti sedem članov.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 2-7/98
Novo mesto, dne 14. septembra 1998.

Predsednik
Sveta KS Majde Šilc

Slavko More l. r.

3347. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni
skupnosti Mestne njive

Na podlagi šestega odstavka 109. člena zakona o
volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 –
odločba US in 70/95) ter 1. člena statuta Krajevne skupno-
sti Mestne njive, št. 115/97 z dne 21. 3. 1997 in sklepa
OS MO Novo mesto, št. 023-01-1396-12 z dne 10. 9.
1998 je svet krajevne skupnosti na seji dne 28. 8. 1998
sprejel

S K L E P
o določitvi volilne enote v Krajevni skupnosti

Mestne njive

1. člen
S tem sklepom Svet KS Mestne njive, Novo mesto v

skladu z določilom 1. in 12. člena statuta KS Mestne njive,
določa za volilno enoto celotno področje, ki ga zajema KS
Mestne njive, Novo mesto.

2. člen
Na podlagi sklepa OS MO Novo mesto ter določil 8.

člena statuta KS Mestne njive, Novo mesto, šteje svet kra-
jevne skupnosti sedem članov.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 2-8/98
Novo mesto, dne 14. septembra 1998.

Predsednik
Sveta KS Mestne njive

Marjan Urbas l. r.

3348. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni
skupnosti Regrča vas

Na podlagi šestega odstavka 109. člena zakona o
volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 –
odločba US in 70/95) ter 1. člena statuta Krajevne skupno-
sti Regrča vas, št. 115/97 z dne 21. 3. 1997 in sklepa OS
MO Novo mesto, št. 023-01-1396-12 z dne 10. 9. 1998 je
svet krajevne skupnosti na seji dne 7. 9. 1998 sprejel

S K L E P
o določitvi volilne enote v Krajevni skupnosti

Regrča vas

1. člen
S tem sklepom Svet KS Regrča vas, Novo mesto v

skladu z določilom 1. in 12. člena statuta KS Regrča vas,
določa za volilno enoto celotno področje, ki ga zajema KS
Regrča vas, Novo mesto.

2. člen
Na podlagi sklepa OS MO Novo mesto ter določil

8. člena statuta KS Regrča vas, Novo mesto, šteje svet
krajevne skupnosti sedem članov.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 2-9/98
Novo mesto, dne 14. septembra 1998.

Predsednik
Sveta KS Regrča vas

Andrej Resman ml. l. r.

3349. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni
skupnosti Šmihel

Na podlagi šestega odstavka 109. člena zakona o
volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 -
odločba US in 70/95) ter 1. člena statuta Krajevne skupno-
sti Šmihel, št. 115/97 z dne 21. 3. 1997 in sklepa OS MO
Novo mesto, št. 023-01-1396-12 z dne 10. 9. 1998 je
svet krajevne skupnosti na seji dne 25. 8. 1998 sprejel

S K L E P
o določitvi volilne enote v Krajevni skupnosti

Šmihel



Stran 5206 / Št. 68 / 5. 10. 1998 Uradni list Republike Slovenije

1. člen
S tem sklepom Svet KS Šmihel, Novo mesto v skladu z

določilom 1. in 12. člena statuta KS Šmihel, določa za
volilno enoto celotno področje, ki ga zajema KS Šmihel,
Novo mesto.

2. člen
Na podlagi sklepa OS MO Novo mesto ter določil

8. člena statuta KS Šmihel, Novo mesto, šteje svet krajevne
skupnosti sedem članov.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 2-10/98
Novo mesto, dne 14. septembra 1998.

Predsednik
Sveta KS Šmihel

Igor Hrovatič l. r.

3350. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni
skupnosti Žabja vas

Na podlagi šestega odstavka 109. člena zakona o
volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 –
odločba US in 70/95) ter 1. člena statuta Krajevne skupno-
sti Žabja vas, št. 115/97 z dne 21. 3. 1997 in sklepa OS
MO Novo mesto, št. 023-01-1396-12 z dne 10. 9. 1998 je
svet krajevne skupnosti na seji dne 1. 9. 1998 sprejel

S K L E P
o določitvi volilne enote v Krajevni skupnosti

Žabja vas

1. člen
S tem sklepom Svet KS Žabja vas, Novo mesto v skla-

du z določilom 1. in 12. člena statuta KS Žabja vas, določa
za volilno enoto celotno področje, ki ga zajema KS Žabja
vas, Novo mesto.

2. člen
Na podlagi sklepa OS MO Novo mesto ter določil

8. člena statuta KS Žabja vas, Novo mesto, šteje svet krajev-
ne skupnosti sedem članov.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 2-11/98
Novo mesto, dne 14. septembra 1998.

Predsednik
Sveta KS Žabja vas
Božidar Horvat l. r.

3351. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni
skupnosti Bela Cerkev

Na podlagi šestega odstavka 109. člena zakona o
volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95) je
Svet Krajevne skupnosti Bela Cerkev na seji dne 16. 9.
1998 sprejel

S K L E P
o določitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti

Bela Cerkev

1. člen
S tem sklepom Svet Krajevne skupnosti Bela Cerkev

določa volilne enote in število članov sveta krajevne skupno-
sti, ki se jih izvoli v posamezni volilni enoti.

2. člen
Za volitve Sveta KS se v Krajevni skupnosti Bela Cer-

kev določi 1 volilna enota s sedežem v Beli Cerkvi in obsega
vsa naselja na območju Krajevne skupnosti Bela Cerkev, to
pa so naselja: Bela Cerkev, Dolenje Kronovo, Draga, Dru-
žinska vas, Gradenje, Hrib, Sela, Vinji Vrh.

Svet krajevne skupnosti Bela Cerkev šteje sedem članov.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 15/98
Novo mesto, dne 17. septembra 1998.

Predsednik
Sveta KS Bela Cerkev

Gregor Zorko l. r.

3352. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni
skupnosti Birčna vas

Na podlagi šestega odstavka 109. člena zakona o
volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 in
70/95) in 12. člena statuta Krajevne skupnosti Birčna vas,
št. 14/97 z dne 31. 1. 1997 je svet krajevne skupnosti na
13. seji dne 12. 9. 1998 sprejel

S K L E P
o določitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti

Birčna vas

1. člen
S tem sklepom Svet KS Birčna vas določa volilne enote

in število članov sveta krajevne skupnosti, ki se jih izvoli v
posamezni volilni enoti.

2. člen
Za volitve sveta KS se v krajevni skupnosti določijo

volilne enote, tako da je zagotovljena zastopanost posamez-
nih naselij oziroma delov krajevne skupnosti. V krajevni skup-
nosti se oblikujejo naslednje volilne enote in določi nasled-
nje število članov sveta iz posamezne volilne enote:

V volilni enoti, ki obsega naselja: Mali Podljuben, Vrh
pri Ljubnu, Gorenje Mraševo, Petane, se v svet krajevne
skupnosti izvolijo trije člani.
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V volilni enoti, ki obsega naselje: Veliki Podljuben, se v
svet krajevne skupnosti izvoli en član.

V volilni enoti, ki obsega naselje: Birčna vas, se v svet
krajevne skupnosti izvolijo trije člani.

V volilni enoti, ki obsega naselja: Gorenje in Dolenje
Lakovnice, Jama, Rakovnik in Rajnovšče, se v svet krajevne
skupnosti izvolijo trije člani.

V volilni enoti, ki obsega naselje Stranska vas, se v svet
krajevne skupnosti izvolijo trije člani.

Svet krajevne skupnosti šteje trinajst članov.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 51/98
Novo mesto, dne 12. septembra 1998.

Predsednik
Sveta KS Birčna vas

Pavle Jenič, dipl. inž. l. r.

3353. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni
skupnosti Bučna vas

Na podlagi šestega odstavka 109. člena zakona o
volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 –
odločba US in 70/95) in 12. člena statuta Krajevne skupno-
sti Bučna vas, št. 5e/97 z dne 22. 12. 1997 je svet krajev-
ne skupnosti na seji z dne 15. 9. 1998 sprejel

S K L E P
o določitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti

Bučna vas

1. člen
S tem sklepom Svet Krajevne skupnosti Bučna vas

določa volilne enote in število članov sveta krajevne skupno-
sti, ki se jih izvoli v posamezni volilni enoti.

2. člen
Za volitve sveta KS se v krajevni skupnosti določijo

volilne enote, tako da je zagotovljena zastopanost posamez-
nih naselij oziroma delov krajevne skupnosti. V krajevni skup-
nosti se oblikujejo naslednje volilne enote in določi nasled-
nje število članov sveta iz posamezne volilne enote:

V volilni enoti, ki obsega naselja: Daljni vrh, Gor. Ka-
mence in Hudo, se v svet krajevne skupnosti izvoli en član.

V volilni enoti, ki obsega naselji Dol. In Gor. Kamenje,
se v svet krajevne skupnosti izvoli en član.

V volilni enoti, ki obsega naselja: Novo mesto-Ljubljan-
ska c. od št. 49 do h.št. 96, Tržiška ulica, Velika Bučna vas,
se v svet krajevne skupnosti izvoli en član.

V volilni enoti, ki obsega naselja: Novo mesto-ulice:
Potočna vas, Vodnikova ulica in Brezje, se v svet krajevne
skupnosti izvoli en član.

V volilni enoti, ki obsega naselja: Novo mesto- ulice:
Muhaber in Zobčeva ulica, se v svet krajevne skupnosti
izvolita 2 člana.

V volilni enoti, ki obsega naselji Dol. In Gor. Kartaljevo,
se v svet krajevne skupnosti izvoli en član.

V volilni enoti, ki obsega naselja: Novo mesto-Ljubljan-
ska cesta od št. 98-do h. št. 120, Turkova ulica, Markljeva
ulica, Župnca, Brinje in ulica Dol. Kamence, se v svet kra-
jevne skupnosti izvolita 2 člana.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 60/98
Novo mesto, dne 16. septembra 1998.

Predsednik
Sveta KS Bučna vas

Jože Florijančič, dipl. jur. l. r.

3354. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni
skupnosti Dolž

Na podlagi šestega odstavka 109. člena zakona o
volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 –
odločba US in 70/95) in 12. člena statuta KS Dolž, številka
KS 97. Doc. z dne 25. 1. 1997 je Svet KS Dolž na 23. seji
dne 14. 9. 1998 sprejel

S K L E P
o določitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti Dolž

1. člen
S tem sklepom Svet KS Dolž določa volilne enote in

število članov sveta krajevne skupnosti, ki se jih izvoli v
posamezni volilni enoti.

2. člen
Za volitve sveta KS Dolž se volilne enote določijo tako,

da so v svetu zastopana vsa naselja v KS. Posamezna nase-
lja imajo naslednje število svetnikov.

Dolž 3
Iglenik 1
Sela pri Zajčjem Vrhu 1
Vrhe 1
Zajčji Vrh pri Stopičah 1
Svet KS šteje sedem članov.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 97-136
Novo mesto, dne 14. septembra 1998.

Predsednik
Sveta KS Dolž

Stanislav Šalehar l. r.

3355. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni
skupnosti Gabrje

Na podlagi šestega odstavka 109. člena zakona o
volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95) je
Svet Krajevne skupnosti Gabrje na podlagi 12. člena statuta
Krajevne skupnosti Gabrje sprejel

S K L E P
o določitvi volilne enote v Krajevni skupnosti

Gabrje
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1. člen
S tem sklepom Svet krajevne skupnosti Gabrje določa

volilne enote in število članov sveta krajevne skupnosti, ki se
jih izvoli v posamezni volilni enoti.

2. člen
Za volitve sveta KS se v Krajevni skupnosti Gabrje

določi 1 volilna enota, ki obsega vsa naselja na območju
Krajevne skupnosti Gabrje.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 008-13/98
Novo mesto, dne 18. septembra 1998.

Predsednik
Sveta KS Gabrje

Slavko Matko l. r.

3356. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni
skupnosti Mali Slatnik

Na podlagi šestega odstavka 109. člena zakona o
volitvah (Uradni list RS 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 –
odločba US in 70/95) in 12. člena statuta Krajevne skupno-
sti Mali Slatnik, št. 3/97 z dne 20. 1. 1997 je svet krajevne
skupnosti na seji dne 11. 9. 1998 sprejel

S K L E P
o določitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti

Mali Slatnik

1. člen
S tem sklepom Svet KS Mali Slatnik določa volilne

enote in število članov sveta krajevne skupnosti, ki se jih
izvoli v posamezni volilni enoti.

2. člen
Za volitve sveta KS se v krajevni skupnosti določijo

volilne enote, tako da je zagotovljena zastopanost posamez-
nih naselij oziroma delov krajevne skupnosti. V krajevni skup-
nosti se oblikujejo naslednje volilne enote in določi nasled-
nje število članov sveta iz posamezne volilne enote:

V volilni enoti, ki obsega naselja: Mali Slatnik, Smole-
nja vas, Petelinjek, se v svet krajevne skupnosti izvolijo trije
člani.

V volilni enoti, ki obsega naselje Krka, se v svet krajev-
ne skupnosti izvoli en član.

V volilni enoti, ki obsega naselja: Potov Vrh, Križe,
Veliki Slatnik, se v svet krajevne skupnosti izvolijo trije člani.

V volilni enoti, ki obsega naselja: Mala Cikava in Velika
Cikava, se v svet krajevne skupnosti izvolita dva člana.

Svet krajevne skupnosti šteje devet članov.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 65/98
Novo mesto, dne 15. septembra 1998.

Predsednik
Sveta KS Mali Slatnik

Stane Peče l. r.

3357. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni
skupnosti Otočec

Na podlagi šestega odstavka 109. člena zakona o
volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 -
odločba US in 70/95) in 12. člena statuta Krajevne skupno-
sti Otočec z dne 22. 12. 1996 je svet krajevne skupnosti na
seji dne 11. 9. 1998 sprejel

S K L E P
o določitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti

Otočec

1. člen
S tem sklepom Svet krajevne skupnosti Otočec določa

volilne enote in število članov sveta krajevne skupnosti, ki se
jih izvoli v posamezni volilni enoti.

2. člen
Za volitve sveta KS se v krajevni skupnosti določijo

volilne enote, tako da je zagotovljena zastopanost posamez-
nih naselij oziroma delov krajevne skupnosti. V krajevni skup-
nosti se oblikujejo naslednje volilne enote in določi nasled-
nje število članov sveta iz posamezne volilne enote:

V volilni enoti, ki obsega naselja: Sevno, Trška Gora
hišne št. 1a, 2, 2a, 3a, 4, 9, 14, 15, 15a, 17, 18, 31, 35,
36a, 38, 38a, 42, 43a, 45, 47, 48, 51, 58, 58a, 60, 60b,
91, 92, se v svet krajevne skupnosti izvoli en član.

V volilni enoti, ki obsega naselji Jelše pri Otočcu in
Črešnjice, se v svet krajevne skupnosti izvoli en član.

V volilni enoti, ki obsega naselja: Koti, Srednje Gričevje
hiš. št. 1, 2, 3, Dolnje Gričevje, Zagrad, se v svet krajevne
skupnosti izvoli en član.

V volilni enoti, ki obsega naselje Lešnica, se v svet
krajevne skupnosti izvoli en član.

V volilni enoti, ki obsega naselja: Otočec-Krožna pot,
Starine, Šolska cesta, Skalna ulica, Dobrava, Grajska cesta,
se v svet krajevne skupnosti izvoli en član.

V volilni enoti, ki obsega naselja: Luterško selo, Dobo-
vo, Gornje Kronovo, Otočec-Praproška, se v svet krajevne
skupnosti izvoli en član.

V volilni enoti, ki obsega naselji Dolenja vas in Žihovo
selo, se v svet krajevne skupnosti izvoli en član.

V volilni enoti, ki obsega naselji Otočec-Šentpeter in
Nad Krko, se v svet krajevne skupnosti izvoli en član.

V volilni enoti, ki obsega naselji Herinja vas in Paha, se
v svet krajevne skupnosti izvoli en član.

V volilni enoti, ki obsega naselji Vrh pri Pahi in Štrav-
berk se v svet krajevne skupnosti izvoli en član.

V volilni enoti, ki obsega naselja: Gorenje Gričevje,
Srednje Gričevje, Sela pri Štravberku, se v svet krajevne
skupnosti izvoli en član.

V volilni enoti, ki obsega naselji Golušnik in Ždinja vas
hiš. št. 12-49, se v svet krajevne skupnosti izvoli en član.

V volilni enoti, ki obsega naselji Ždinja vas hiš. št. 1-11
in Trška Gora hiš. št. 5a, 19, 24, 25, 26a, 28, 29, 30, 75,
80, 89, 90, se v svet krajevne skupnosti izvoli en član.
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3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 008-25/98
Novo mesto, dne 16. septembra 1998.

Predsednik
Sveta KS Otočec
Andrej Blažič l. r.

3358. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni
skupnosti Prečna

Na podlagi šestega odstavka 109. člena zakona o
volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 –
odločba US in 70/95) in 8. člena statuta Krajevne skupnosti
Prečna je svet krajevne skupnosti na seji dne 15. 9. 1998
sprejel

S K L E P
o določitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti

Prečna

1. člen
S tem sklepom Svet KS Prečna določa volilne enote in

število članov sveta krajevne skupnosti, ki se jih izvoli v
posamezni volilni enoti.

2. člen
Za volitve sveta KS se v krajevni skupnosti določijo

volilne enote, tako da je zagotovljena zastopanost posamez-
nih naselij oziroma delov krajevne skupnosti. V krajevni skup-
nosti se oblikujejo naslednje volilne enote in določi nasled-
nje število članov sveta iz posamezne volilne enote:

V volilni enoti, ki obsega naselja: Kuzarjev Kal in Suhor,
se v svet krajevne skupnosti izvolita dva člana.

V volilni enoti, ki obsega naselja: Češča vas in Groblje,
se v svet krajevne skupnosti izvolijo trije člani.

V volilni enoti, ki obsega naselje Prečna, se v svet
krajevne skupnosti izvolijo trije člani.

Svet krajevne skupnosti šteje osem članov.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 26/98
Novo mesto, dne 15. septembra 1998.

Predsednik
Sveta KS Prečna

Alojz Kukman l. r.

3359. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni
skupnosti Stopiče

Na podlagi šestega odstavka 109. člena zakona o
volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 –
odločba US in 70/95) in 12. člena statuta Krajevne skupno-
sti Stopiče, št. 1 z dne 12. 1. 1997 je Svet KS Stopiče dne
16. 9. 1998 sprejel

S K L E P
o določitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti

Stopiče

1. člen
S tem sklepom Svet KS Stopiče določa volilne enote in

število članov sveta krajevne skupnosti, ki se jih izvoli v
posamezni volilni enoti.

2. člen
Za volitve sveta KS se v krajevni skupnosti določijo

volilne enote, tako da je zagotovljena zastopanost posamez-
nih naselij oziroma delov krajevne skupnosti. V krajevni skup-
nosti se oblikujejo naslednje volilne enote in določi nasled-
nje število članov sveta iz posamezne volilne enote:

V volilni enoti, ki obsega naselje Stopiče, se v svet
krajevne skupnosti izvoli en član.

V volilni enoti, ki obsega naselje Brezovica pri Stopi-
čah, se v svet krajevne skupnosti izvoli en član.

V volilni enoti, ki obsega naselje Dolnja Težka Voda, se
v svet krajevne skupnosti izvoli en član.

V volilni enoti, ki obsega naselje Gornja Težka voda, se
v svet krajevne skupnosti izvoli en član.

V volilni enoti, ki obsega naselje Hrib pri Orehku, se v
svet krajevne skupnosti izvoli en član.

V volilni enoti, ki obsega naselje Hrušica, se v svet
krajevne skupnosti izvoli en član.

V volilni enoti, ki obsega naselje Mali Orehek, se v svet
krajevne skupnosti izvoli en član.

V volilni enoti, ki obsega naselje Pangrč Grm, se v svet
krajevne skupnosti izvoli en član.

V volilni enoti, ki obsega naselje Plemberk, se v svet
krajevne skupnosti izvoli en član.

V volilni enoti, ki obsega naselje Šentjost, se v svet
krajevne skupnosti izvoli en član.

V volilni enoti, ki obsega naselje Veliki Orehek, se v
svet krajevne skupnosti izvoli en član.

V volilni enoti, ki obsega naselje Verdun, se v svet
krajevne skupnosti izvoli en član.

V volilni enoti, ki obsega naselje Črmošnjice, se v svet
krajevne skupnosti izvoli en član.

Svet krajevne skupnosti šteje trinajst članov.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 008-27/98
Novo mesto, dne 16. septembra 1998.

Predsednik
Sveta KS Stopiče

Ludovik Hočevar l. r.

3360. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni
skupnosti Straža

Na podlagi šestega odstavka 109. člena zakona o
volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 -
odločba US in 70/95) in 12. člena statuta Krajevne skupno-
sti Straža je Svet KS Straža dne 27. 8. 1998 sprejel
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S K L E P
o določitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti

Straža

1. člen
S tem sklepom Svet KS Straža določa volilne enote in

število članov sveta krajevne skupnosti, ki se jih izvoli v
posamezni volilni enoti.

2. člen
Za volitve sveta KS se v krajevni skupnosti določijo

volilne enote, tako da je zagotovljena zastopanost posamez-
nih naselij oziroma delov krajevne skupnosti. V krajevni skup-
nosti se oblikujejo naslednje volilne enote in določi nasled-
nje število članov sveta iz posamezne volilne enote:

V volilni enoti, ki obsega naselje: Drganja sela, se v
svet krajevne skupnosti izvoli en član.

V volilni enoti, ki obsega naselja: Loke, Zalog, Potok
hiš. št. 1, 1a, 2, 2a, 3, 4, 5, 5a, 6, se v svet krajevne
skupnosti izvoli en član.

V volilni enoti, ki obsega naselja: Potok, Prapreče, Dol.
Mraševo, se v svet krajevne skupnosti izvolita dva člana.

V volilni enoti, ki obsega naselja: Straža-ulice: Gaj,
Novomeška cesta, Podreber, Resa, Drča, Gaj, Podgora, se
v svet krajevne skupnosti izvolijo trije člani.

V volilni enoti, ki obsega naselja: Straža-ulice: Gradiška
ulica, Ob Krki, Na žago, Pod vinogradi, Pod Srobotnikom,
Stara cesta, Ulica talcev, Zavrtnica, Hruševec, Sela, se v
svet krajevne skupnosti izvolijo trije člani.

V volilni enoti, ki obsega naselje Rumanja vas, se v svet
krajevne skupnosti izvolita dva člana.

Svet krajevne skupnosti šteje trinajst članov.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 139/98
Novo mesto, dne 14. septembra 1998.

Predsednik
Sveta KS Straža

Alojz Knafelj l. r.

3361. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni
skupnosti Šmarjeta

Na podlagi šestega odstavka 109. člena zakona o
volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 –
odločba US in 70/95) in 8. člena statuta KS Šmarjeta je
svet krajevne skupnosti na seji dne 18. 9. 1998 sprejel

S K L E P
o določitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti

Šmarjeta

1. člen
S tem sklepom Svet KS Šmarjeta določa volilne enote

in število članov sveta krajevne skupnosti, ki se jih izvoli v
posamezni volilni enoti.

2. člen
Za volitve sveta KS se v krajevni skupnosti določijo

volilne enote, tako da je zagotovljena zastopanost posamez-
nih naselij oziroma delov krajevne skupnosti. V krajevni skup-
nosti se oblikujejo naslednje volilne enote in določi nasled-
nje število članov sveta iz posamezne volilne enote:

V volilni enoti, ki obsega naselja Šmarjeta, Gorenja vas
pri Šmarjeti in Radovlja, se v svet krajevne skupnosti izvolijo
trije člani.

V volilni enoti, ki obsega naselji Šmarješke Toplice od
hišne št. 100 naprej in Brezovica, se v svet krajevne skup-
nosti izvolita dva člana.

V volilni enoti, ki obsega naselje Zbure, se v svet kra-
jevne skupnosti izvoli en član.

V volilni enoti, ki obsega naselja Čelevec, Dol pri Šmar-
jeti, Mala Strmica in Grič pri Klevevžu, se v svet krajevne
skupnosti izvoli en član.

V volilni enoti, ki obsega naselja Žaloviče, Koglo, Šmar-
ješke Toplice do hišne št. 100 in Sela pri Zburah, se v svet
krajevne skupnosti izvolita dva člana.

V volilni enoti, ki obsega naselji Strelac in Orešje, se v
svet krajevne skupnosti izvolijo trije člani.

V volilni enoti, ki obsega naselje Vinica pri Šmarjeti, se
v svet krajevne skupnosti izvoli en član.

Svet krajevne skupnosti šteje trinajst članov.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 008-28/96
Novo mesto, dne 18. septembra 1998.

Predsednik
Sveta KS Šmarjeta
Janez Kermc l. r.

3362. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni
skupnosti Uršna sela

Na podlagi šestega odstavka 109. člena zakona o
volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 –
odločba US in 70/95) in 8. člena statuta Krajevne skupnosti
Uršna sela, št. 6/97 z dne 14. 1. 1997 je svet krajevne
skupnosti na seji dne 21. 8. 1998 sprejel

S K L E P
o določitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti

Uršna sela

1. člen
S tem sklepom Svet KS Uršna sela določa volilne eno-

te in število članov sveta krajevne skupnosti, ki se jih izvoli v
posamezni volilni enoti.

2. člen
Za volitve sveta KS se v krajevni skupnosti določijo

volilne enote, tako da je zagotovljena zastopanost posamez-
nih naselij oziroma delov krajevne skupnosti. V krajevni skup-
nosti se oblikujejo naslednje volilne enote in določi nasled-
nje število članov sveta iz posamezne volilne enote:

V volilni enoti, ki obsega naselja: Uršna sela, Laze, Trav-
ni Dol, Seč, se v svet krajevne skupnosti izvoli sedem članov.

Svet krajevne skupnosti šteje sedem članov.
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3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 40/98
Novo mesto, dne 14. septembra 1998.

Predsednik
Sveta KS Uršna sela
Matija Zamida l. r.

3363. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni
skupnosti Brusnice

Na podlagi šestega odstavka 109. člena zakona o
volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 in
70/95) in 10. člena statuta Krajevne skupnosti Brusnice,
št. 1/97 z dne 10. 1. 1997 je svet krajevne skupnosti na
seji dne 18. 9. 1998 sprejel

S K L E P
o določitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti

Brusnice

1. člen
S tem sklepom Svet KS Brusnice določa volilne enote

in število članov sveta krajevne skupnosti, ki se jih izvoli v
posamezni volilni enoti.

2. člen
Za volitve sveta KS se v krajevni skupnosti določijo

volilne enote, tako da je zagotovljena zastopanost posamez-
nih naselij oziroma delov krajevne skupnosti. V krajevni skup-
nosti se oblikujejo naslednje volilne enote in določi nasled-
nje število članov sveta iz posamezne volilne enote:

V volilni enoti, ki obsega naselji Velike Brusnice in
Križe, se v svet krajevne skupnosti izvolijo trije člani.

V volilni enoti, ki obsega naselji Male Brusnice in Brez-
je, se v svet krajevne skupnosti izvoli en član.

V volilni enoti, ki obsega naselji Ratež in Struga, se v
svet krajevne skupnosti izvolijo trije člani.

V volilni enoti, ki obsega naselji Sela pri Ratežu in
Gumberk, se v svet krajevne skupnosti izvolita dva člana.

V volilni enoti, ki obsega naselje Leskovec, se v svet
krajevne skupnosti izvoli en član.

V volilni enoti, ki obsega naselji Dolenji Suhadol in
Gorenji Suhadol, se v svet krajevne skupnosti izvolijo trije
člani.

Svet krajevne skupnosti šteje trinajst članov.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 1/98
Novo mesto, dne 18. septembra 1998.

Predsednik
Sveta KS Brusnice

Anton Deželan l. r.

3364. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni
skupnosti Podgrad

Na podlagi šestega odstavka 109. člena zakona o
volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 –
odločba US in 70/95) ter statuta Krajevne skupnosti Pod-
grad, sklepa OS MO Novo mesto, št. 023-01-1396-12 z
dne 10. 9. 1998 je Svet krajevne skupnosti Podgrad na seji
dne 21. 9. 1998 sprejel

S K L E P
o določitvi volilne enote v Krajevni skupnosti

Podgrad

1. člen
S tem sklepom Svet krajevne skupnosti Podgrad dolo-

ča volilno enoto za volitve v svet krajevne skupnosti.

2. člen
Za volitve članov sveta se določi ena volilna enota, ki

zajema celotno področje Krajevne skupnosti Podgrad.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 008-15/98
Podgrad, dne 21. septembra 1998.

Predsednik
Sveta KS Podgrad
Marjan Erpe l. r.

SLOVENJ GRADEC

3365. Odlok o kategorizaciji občinskih cest (in
kolesarskih poti) v Mestni občini Slovenj Gradec

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 8. člena statuta Mestne
občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 41/95 in 1/96) je
Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec na seji dne
3. 9. 1998 sprejel

O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih

poti) v Mestni občini Slovenj Gradec

1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah

in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo, ter občinske kolesarske poti.

2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s

skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste v mestu Slovenj Gradec in v naseljih z

uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podka-
tegorije:

– na zbirne mestne ceste in zbirne krajevne ceste
(s skrajšano oznako LZ) v mestu Slovenj Gradec in v naseljih
Slovenj Gradec;

– na mestne ceste in krajevne ceste (s skrajšano ozna-
ko LK) v mestu Slovenj Gradec in v naseljih Slovenj Gradec.

Občinske kolesarske poti se kategorizirajo kot javne
poti za kolesarje (s skrajšano oznako KJ).
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3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Mestni občini Slovenj Gradec in ceste med naselji v Mestni občini Slovenj Gradec in naseljih v

sosednjih občinah;
– ceste v mestu Slovenj Gradec in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije.

4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:

Z. Številka Začetek Potek Konec Dolž. Namen Preostala
št. ceste na ceste na v km uporabe dolž. v s. o.

v m

1. 377010 R III/696 Sušilnica – Stari trg R I/227 1.265 LC 0
2. 377020 R III/696 Mežnik – Anžič R I/227 8.592 LC 0
3. 377030 377 020 Lesičnik – Poštar. dom Poštar. dom 3.261 LC 0
4. 377040 R III/696 Spodnja vas (Podgorje) – šola 377 070 1.520 LC 0
5. 377050 R III/696 Brezniška kapela – Ciganija rampa 13.465 LC 416
6. 377060 R III/696 Podgorje – Velunje križišče Velunje 8.050 LC 0
7. 377070 R III/696 Podgorje – Dobravski grad G I/4 3.942 LC 0
8. 377080 R III/696 Jenina – Graška gora R III/696 3.849 LC 0
9. 377090 G I/4 Pantner – Župjenk R I/227 2.420 LC 0
10. 377100 RIII/932 Most Barbara – Ržen 377200 9.018 LC 0
11. 377110 377 110 Svečko – Kernik Kernik 6.419 LC 0
12. 261120 R III-T/932 Partizanski dom Partiz. dom 2.730 LC 729
13. 377120 R III-T/932 Sv. Jurij – G I/4 G I/4 1.541 LC 0
14. 377130 377130 Šmartno – Lorenc GI/4 G I/4 6.207 LC 0
15. 377140 377020 Raduše – Umek 377050 6.410 LC 0
16. 377150 G I/4 Letališče Letališče 0.902 LC 0
17. 377160 377130 Ribič – Sv. Andraž meja Mislinja 2.310 LC 458
18. 377180 R III-T/932 Rezervoar Legen – Lipa R III-T/932 3.564 LC 0
19. 377190 G I/4 Škof – Trinkl 377200 1.462 LC 0
20. 377200 G I/4 Ržen – Lakuže G I/4 3.010 LC 0
21. 377210 377200 Lakuže – Vuzenica meja Vuzenica 5.500 LC 450
22. 377220 R I/227 Grajska vas GI/4 4.603 LC 0
23. 377230 377220 Grobelski križ – Rahtel Rahtel 2.831 LC 0
24. 377240 377220 Grajska vas – Sele R I/227 1.664 LC 0
25. 377250 R I/227 Anžič – Bukovska vas meja Dravograd 2.362 LC 350
26. 377260 R I/227 Bobner – Sv. Neža meja Ravne 4.980 LC 0
27. 377270 R III/696 Šmiklavž – Vodriž Vodriž 1.200 LC 0
28. 377280 377220 Grajska vas – Sv. Pankracij Pankracij 0.683 LC 0
29. 377290 377100 Gradiška uta – Gradišče Gradišče 0.840 LC 0
30. 377300 G I/4 Mislinjska Dobrava R III/626 1.338 LC 0
31. 377310 377060 Prevolnik – Spodnji Razbor 377050 7.966 LC 0
32. 377320 377020 Breznik RI/227 6.102 LC 0
33. 377330 337050 Uršlja gora rampa 9.807 LC 0
34. 261110 meja MO SG Zg. Dovže Turičnik- RIII RIII-T/932 1.228 LC 9441
35. 410120 meja Šoštanj Gaberke – Velunje meja Šoštanj 7.721 LC 4016
36. 078090 Meja MO SG Bukovska vas – Sv. Ožbalt meja Dravograd 0.150 LC 2500

SKUPAJ 149.012

5. člen
Lokalne ceste v mestu Slovenj Gradec in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije so:

– Zbirne mestne ali zbirne krajevne ceste (LZ)

Z. Številka Začetek Potek Konec Dolž. Namen Preostala
št. ceste na ceste na v km uporabe dolž. v s. o.

v m

1. 378010 GI/4 Pohorska RIII/932 0.395 LZ 0
2. 378020 RI/227 Glavni trg Murko 1.162 LZ 0
3. 378030 AP AP 378010 0.754 LZ 0
4. 378040 RI/227 Gozdna pot GI/4 2.267 LZ 0
5. 378050 RI/227 Stari trg RI/227 1.025 LZ 0
6. 378060 GI/4 Ozare 378010 1.052 LZ 0
7. 378070 RI/227 NTU 378010 0.790 LZ 0

SKUPAJ 7.445
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– Mestne in krajevne ceste (LK)

Z. Številka Začetek Potek Konec Dolž. Namen Preostala
št. ceste na ceste na v km uporabe dolž. v s. o.

v m

1. 378210 378050 Stari trg LZ 378070 0.402 LK 0
2. 378220 R I/227 Muratova ulica Ob Suhodolnici 0.770 LK 0
3. 378230 R I/227 Gosposvetska LZ 378030 1.076 LK 0
4. 378240 378010 Meškova LZ 378230 0.383 LK 0
5. 378250 378010 Šolska ulica LZ 378020 0.290 LK 0
6. 378260 378010 industrijska cona G I/4 0.939 LK 0
7. 378270 378010 Ul. Poh. bataljona LZ 378010 0.368 LK 0
8. 378280 378010 Zidanškova R III-T/932 1.430 LK 0
9. 378290 R I/227 Tomšičeva LZ 378040 1.083 LK 0
10. 378300 R I/227 Pot ob Homšnici Blažun 0.905 LK 0
11. 378310 R I/227 CMP CMP 0.183 LK 0
12. 378320 R III/696 Pod Graščino R III/696 0.767 LK 0
13. 378330 R I/227 Cesta na Štibuh Cesta na Štibuh 0.295 LK 0
14. 378040 R I/227 Terstenjakova R I/227 0.183 LK 0
15. 378050 R I/227 Koroška R I/227 0.371 LK 0
17. 378060 R I/227 Kajuhova LZ 378040 0.212 LK 0
18. 378070 378020 Cankarjeva LK 378250 0.180 LK 0

SKUPAJ 9.837

6. člen
– Javne poti v mestu Slovenj Gradec so:

Z. Številka Začetek Potek Konec Dolž. Namen Preostala
št. ceste na ceste na v km uporabe dolž. v s. o.

v m

1. 877010 377220 Nova oprema N. oprema 0.095 javna pot 0
2. 877020 377220 Sejmiška Sejmiška 18 0.076 javna pot 0
3. 877030 377220 Šolska ulica Šolska 12 0.083 javna pot 0
4. 877040 377220 Kulturni dom 378260 0.050 javna pot 0
5. 877050 378010 Pohorska cesta Pohorska 31 0.055 javna pot 0
6. 877060 378281 Kreševa ulica Kreševa 22 0.101 javna pot 0
7. 877070 378282 Prešernova ulica Prešernova 8 0.050 javna pot 0
8. 877080 378282 Prešernova ulica Prešernova 16 0.050 javna pot 0
9. 877090 378282 Prešernova ulica Prešernova 26 0.050 javna pot 0
10. 877100 378282 Prešernova ulica Prešernova 38 0.050 javna pot 0
11. 877110 378282 Prešernova ulica Prešernova 52 0.087 javna pot 0
12. 877120 378282 Rozmanova Rozmanova 8 0.080 javna pot 0
13. 877130 378282 Gradiška ulica Gradiška 1 0.050 javna pot 0
14. 877140 378282 Gradiška – Levstikova Zidanškova 37 0.319 javna pot 0
15. 877150 378271 Pohorski bataljon Poh. bat. 6 0.050 javna pot 0
16. 877160 378271 Pohorski bataljon Poh. bat. 7 0.050 javna pot 0
17. 877170 378271 Pohorski bataljon Poh. bat. 14 0.050 javna pot 0
18. 877180 378271 Pohorski bataljon Poh. bat. 15 0.050 javna pot 0
19. 877190 378271 Pohorski bataljon Poh. bat. 21 0.050 javna pot 0
20. 877200 378271 Pohorski bataljon Poh. bat. 20 0.050 javna pot 0
21. 877210 RIII Po gozdu RIII 0.321 javna pot 0
22. 877220 RIII Legenska cesta Legenska 36b 0.064 javna pot 0
23. 877230 377010 Stari trg Stari trg 230b 1.014 javna pot 0
24. 877240 378291 Partizanska Partizanska 11 0.130 javna pot 0
25. 877250 378291 Celjska cesta Celjska 40a 0.094 javna pot 0
26. 877260 378291 Tomšičeva ulica Tomšičeva 24 0.060 javna pot 0
27. 877270 378291 Tomšičeva ulica Tomšičeva 25 0.109 javna pot 0
28. 877280 378291 Tomšičeva ulica Tomšičeva 38 0.102 javna pot 0
29. 877290 378291 Tomšičeva ulica Tomšičeva 56 0.080 javna pot 0
30. 877300 378291 Tomšičeva ulica Tomšičeva 70 0.058 javna pot 0
31. 877310 378291 Tomšičeva ulica Tomšičeva 80 0.050 javna pot 0
32. 877320 378292 Maistrova ulica 378292 0.091 javna pot 0
33. 877330 378292 Maistrova ulica 378292 0.110 javna pot 0
34. 877340 378361 Kajuhova ulica Kajuhova 22 0.050 javna pot 0
35. 877350 378361 Kajuhova ulica Kajuhova 21 0.050 javna pot 0
36. 877360 378361 Kajuhova ulica Kajuhova 9 0.050 javna pot 0
37. 877370 378361 Kajuhova ulica Kajuhova 10 0.050 javna pot 0
38. 877380 378231 Partizanska Vrunčeva 10 0.173 javna pot 0
39. 877390 378231 Partizanska Vrunčeva 5 0.063 javna pot 0
40. 877400 378231 Zdravstveni dom Zdrav. dom 0.086 javna pot 0
41. 877410 378231 Market Celjska cesta Kegljišče 0.064 javna pot 0
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Z. Številka Začetek Potek Konec Dolž. Namen Preostala
št. ceste na ceste na v km uporabe dolž. v s. o.

v m

42. 877420 378291 Ronkova – Tomšičeva 378291 0.284 javna pot 0
43 877430 378041 Ronkova ulica Ronkova 7 0.052 javna pot 0
44. 877440 378041 Ronkova ulica Ronkova 19 0.050 javna pot 0
45. 877450 378041 Ronkova ulica Ronkova 34 0.053 javna pot 0
46. 877460 378041 Ronkova ulica Ronkova 44 0.050 javna pot 0
47. 877470 378041 Ronkova ulica – Lepa pot Lepa pot 9 0.054 javna pot 0
48. 877480 378041 Šmarška cesta Šmarška 20 0.050 javna pot 0
49. 877490 378041 Preseka Preseka 6 0.159 javna pot 0
50. 877500 378041 Pod bregom Pod bregom 29 0.575 javna pot 0
51. 877510 378041 Šmarška cesta Šmarška 11 0.042 javna pot 0
52. 877520 378041 Toplarna Vrtina 0.150 javna pot 0
53. 877530 378041 Gozdna pot (križ) Golob 0.142 javna pot 0
54. 877540 378041 III. OŠ III. OŠ 0.137 javna pot
55. 877550 378041 Gozdna pot – Šercerjeva 877740 0.163 javna pot 0
56. 877560 378041 GG gradnje Trgovina Les 0.056 javna pot 0
57. 877570 378020 Trg svobode 378240 0.130 javna pot 0
58. 877580 378331 GG gradnje GG gradnje 0.050 javna pot 0
59. 877590 378331 Cesta na Štibuh C. na Štibuh 4 0.050 javna pot 0
60. 877600 378331 Cesta na Štibuh C. na Štibuh 8 0.050 javna pot 0
61. 877610 378341 Terstenjakova Terstenjakova 14 0.050 javna pot 0
62. 877620 378341 Terstenjakova Terstenjakova 11 0.050 javna pot 0
63. 877630 378341 Terstenjakova konec ulice 0.050 javna pot 0
64. 877640 378341 Terstenjakova Terstenjakova 3 0.050 javna pot 0
65. 877650 378251 Šolska ulica Dom upokojencev 0.050 javna pot 0
66. 877660 378251 Mestna občina 378020 0.246 javna pot 0
67. 877670 378251 Cankarjeva ulica 377020 0.186 javna pot 0
68. 877680 378221 Podgorska cesta Podgorska 10 0.050 javna pot 0
69. 877690 378221 Muratova ulica Muratova 12 0.050 javna pot 0
70. 877700 378221 Muratova ulica RI 0.050 javna pot 0
71. 877710 378221 Muratova ulica Muratova 22 0.062 javna pot 0
72. 877720 378222 Ob Suhodolnici Ob Suhodolnici 18 0.150 javna pot 0
73. 877730 378351 Šercerjeva Prečna 10 0.124 javna pot 0
74. 877740 378351 I. OŠ I. OŠ 0.084 javna pot 0
75. 877750 378351 Srednja šola Srednja šola 0.050 javna pot 0
76. 877760 378351 Koroška cesta Koroška 9 0.050 javna pot 0
77. 877770 378351 Gozdna uprava RI 0.069 javna pot 0
78. 877780 378301 Pizzeria Colatio Pizzeria Colatio 0.050 javna pot 0
79. 877790 378301 Rdeči križ Rdeči križ 0.055 javna pot 0
80. 877800 378301 Slovenagent Slovenagent 0.050 javna pot 0
81. 877810 378301 Pot ob Homšnici Pot ob Homšnici 18 0.117 javna pot 0
82. 877820 378301 Pot ob Homšnici Pot ob Homšnici 11 0.050 javna pot 0
83. 877830 378302 Penšek I. OŠ 0.067 javna pot 0
84. 877840 378021 Francetova AP 0.143 javna pot 0
85. 877850 378021 Francetova Francetova 10a 0.050 javna pot 0
86. 877860 378021 Francetova Francetova 7 0.089 javna pot 0
87. 877870 378021 Kompas AP 0.110 javna pot 0
88. 877880 378232 Kopališka Čebularjeva 12 0.231 javna pot 0
89. 877890 378020 Ozka ulica 878000 0.130 javna pot 0
90. 877900 378232 Kopališka 378030 0.128 javna pot 0
91. 877910 378232 Zepter Zepter 0.076 javna pot 0
92. 877920 378232 Tovarna usnja Tovarna usnja 0.158 javna pot 0
93. 877930 378032 Bolnica Pralnica 0.050 javna pot 0
94. 877940 378032 Bolnica Rampa 0.050 javna pot 0
95. 877950 378032 bolnica parkirišče Rampa 0.050 javna pot 0
96. 877960 378032 Zdravstveni dom Rampa 0.050 javna pot 0
97. 877970 378032 Zdravstveni dom P Rampa 0.050 javna pot 0
98. 877980 378021 Pizzeria Kompas 378012 0.314 javna pot 0
99. 877990 378031 Avtobusna postaja 378031 0.316 javna pot 0
100. 878000 RI/227 Vorančev trg 878570 0.410 javna pot 0
101. 878050 RI/227 Celjska cesta Kemična čistilnica 0.052 javna pot 0
102. 878060 RI/227 Celjska cesta Veterinarska postaja 0.054 javna pot 0
103. 878070 RI/227 Vrunčeva Vrunčeva 1 0.131 javna pot 0
104. 878080 RI/227 Celjska cesta Market Celjska 0.184 javna pot 0
105. 878090 RI/227 Market Celjska RI/227 0.061 javna pot 0
106. 878100 RI/227 Partizanska (komunala) 378032 0.125 javna pot 0
107. 878110 RI/227 Tomšičeva (pešpot) Vrtec S8 0.182 javna pot 0
108. 878130 RI/227 Celjska cesta Celjska 42 0.127 javna pot 0
109. 878140 378291 Pešpot S8 Celjska 40 1.387 javna pot 0

SKUPAJ 13.171
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7. člen
– Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:

Z. Številka Začetek Potek Konec Dolž. Namen Preostala
št. ceste na ceste na v km uporabe dolž. v s. o.

v m

1. 878200 378321 Pod graščino 378321 0.178 javna pot 0
2. 878210 378321 Gozdna jasa Gozdna jasa 0.146 javna pot 0
3. 878220 378321 Pod graščino Pod graščino 21 0.052 javna pot 0
4. 878230 378051 Stari trg Stari trg 86 1.159 javna pot 0
5. 878240 378051 Stari trg Stari trg 98 0.331 javna pot 0
6. 878250 378051 Stari trg Stari trg 111 0.070 javna pot 0
7. 878260 378071 Stari trg Stari trg 47 0.118 javna pot 0
8. 878270 378071 Pod gradom Pog gradom 14 0.113 javna pot 0
9. 878280 378070 Pod gradom Špezjenk 0.643 javna pot 0
10. 878290 378061 Ozare Ozare 6 0.205 javna pot 0
11. 878300 378061 Ozare Ozare 4 0.059 javna pot 0
12. 878330 378050 Stari trg igrišče 0.150 javna pot 0
13. 878340 377090 Štalekar Štalekar 0.400 javna pot 0
14. 878320 378040 Župjenk 377090 1.428 javna pot 0
15. 878350 377010 Strelišče Strelišče 0.870 javna pot 0
16. 878360 RIII/696 Uglar Uglar 0.368 javna pot 0
17. 878370 RIII/696 Škorjanc Škorjanc 0.238 javna pot 0
18. 878380 RIII/696 Trgovina Ledina Trgovina Ledina 0.160 javna pot 0
19. 878390 RIII/696 Podgorska cesta Podgorska 129 0.135 javna pot 0
20. 878400 RIII/696 Most za Rigelnikom Stari trg 193 0.549 javna pot 0
21. 878410 RIII/696 Brezniška kapela – Klinčman Klinčman 1.308 javna pot 0
22. 878420 377060 Čavk – Rihter Rihter 1.631 javna pot 0
23. 878430 377090 Panter – Spodnja vas 377040 1.939 javna pot 0
24. 878440 377071 Trgovina OŠ Podgorje 0.050 javna pot 0
25. 878450 377071 Kulturni dom Podgorje KD Podgorje 0.050 javna pot 0
26. 878460 RIII/696 Vrtec 377071 0.191 javna pot 0
27. 878470 377051 Klančnik 377060 0.142 javna pot 0
28. 878480 377051 Suhodolnik Zajetje 0.618 javna pot 0
29. 878490 377051 Sv. Duh Sv. Duh 2.062 javna pot 0
30. 878500 377270 Koder Koder 0.150 javna pot 0
31. 878510 RIII/696 OŠ Šmiklavž OŠ Šmiklavž 0.115 javna pot 0
32. 878520 377270 Mosnar – Spodnji Kotnik Sp. Kotnik 0.693 javna pot 0
33. 878530 377020 Kapelica Štalekar Kapelica 0.590 javna pot 0
34. 878540 RIII/696 Rezervoar v Mislinjski Dobravi Rezervoar v

Mislinjski Dobravi 0.155 javna pot 0
35. 878550 RIII/696 Šmonova vas Mislinjska

Dobrava 85 0.143 javna pot 0
36. 878560 GI/4 Železniška postaja Dovže ŽP Dovže 0.107 javna pot 0
37. 878570 GI/4 Lužnik most Most 0.067 javna pot 0
38. 878580 377220 Hriberšek Hriberšek 0.300 javna pot 0
39. 878590 377140 Melažnik – Turiška vas Turiška vas 32 0.356 javna pot 0
40. 878600 377140 Brda Brda 13b 0.423 javna pot 0
41. 878610 377140 Robnik Robnik 0.270 javna pot 0
42. 878620 377140 Konjeniški klub Jasa Brda 22b 1.215 javna pot 0
43. 878630 377220 Drevesnica Drevesnica 0.200 javna pot 0
44. 878640 377220 Porobija Porobija 0.200 javna pot 0
45. 878650 377141 Rebernik Ramšak 0.207 javna pot 0
46. 878660 377141 Žolger Razpotje 0.252 javna pot 0
47. 878670 377141 Gasilski dom Turiška vas GD 0.060 javna pot 0
48. 878680 377141 Trgovina Ledina Turiška vas Trgovina 0.065 javna pot 0
49. 878690 GI/4 Krenker Turiška vas 29 0.631 javna pot 0
50. 878700 377142 Gasilski dom Tomaška vas GD 0.086 javna pot 0
51. 878710 377142 Slemenik Oto Tomaška vas 10 0.086 javna pot 0
52. 878720 377140 Star gasilski dom –

Kranjčeva vas 377140 2.014 javna pot 0
53. 878740 377140 Žabja vas – Stmčnik Most 0.306 javna pot 0
54. 878750 377140 Žabja vas GI/4 0.371 javna pot 0
55. 878760 GI/4 Lipa Šmartno 224 0.289 javna pot 0
56. 878770 377140 Slugovo kužno znamenje

– Ožbej Legen 61 0.553 javna pot 0
57. 878780 377140 Slug GI/4 0.342 javna pot 0
58. 878790 GI/4 Šmartno Ramšak 0.285 javna pot 0
59. 878800 GI/4 Pot v Slugov kot Šmartno 163 0.414 javna pot 0
60. 878810 GI/4 Frizerstvo Nina Frizerstvo Nina 0.181 javna pot 0
61 878820 GI/4 Špegel Šmartno 166 0.182 javna pot 0
62. 878830 377120 Lampret – Blodjenk GI/4 1.199 javna pot 0
63. 878840 377220 Oprešnik Oprešnik 0.100 javna pot 0
64. 878850 377220 Gmajna Gmajna 25 0.120 javna pot 0
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Z. Številka Začetek Potek Konec Dolž. Namen Preostala
št. ceste na ceste na v km uporabe dolž. v s. o.

v m

65. 878860 377720 Pritržnik Šmartno 41 0.099 javna pot 0
66. 878870 377120 Pošta Šmartno Šmartno 60 0.050 javna pot 0
67. 878880 377120 Cerkev – gasilski dom – OŠ 377140 0.713 javna pot 0
68. 878900 GI/4 Homec Homec 0.755 javna pot 0
69. 878910 GI/4 Knez razpotje do Kamenika razpotje 0.908 javna pot 0
70. 878920 GI/4 Šmartno AP – Podhomec Most 0.357 javna pot 0
71. 878930 RIII/932 Rojinova vas Legen 77 0.501 javna pot 0
72. 878940 RIII/932 Jurjec Jurjec 1.264 javna pot 0
73. 878950 RIII/932 Most Jeznik Legen 105 0.074 javna pot 0
74. 878960 RIII/932 Morec Morec 0.472 javna pot 0
75. 878970 RIII/932 Barbarski potok Most 0.532 javna pot 0
76. 878980 RIII/932 Dvorska vas GD Legen 0.618 javna pot 0
77. 878990 RIII/932 Plesnik Legen 140 0.430 javna pot 0
78. 879000 RIII/932 Krinška žaga Most 0.471 javna pot 0
79. 879010 377120 Krnice Legen 47a 0.153 javna pot 0
80. 879020 377120 Krnice Legen 54 0.219 javna pot 0
81. 879030 377290 Gregan 377100 1.000 javna pot 0
82. 879040 GI/4 Fuks Krnc h. š. 192 1.405 javna pot 0
84. 879050 377210 Pečolar Pečolar 0.151 javna pot 0
85. 879060 377200 Brezovnik Brezovnik 0.183 javna pot 0
86. 879070 377100 Kapelca – Vrhovnik Pameče 100a 0.393 javna pot 0
87. 879080 GI/4 Pameče Pameče 125 c 0.276 javna pot 0
88. 879090 377200 KD Pameče KD 0.050 javna pot 0
89. 879100 377200 Ajtnik Pameče 80 0.194 javna pot 0
90. 879110 377200 Blok – Konečnik Pameče 71 0.271 javna pot 0
91. 879120 377200 Kajža center GI/4 0.281 javna pot 0
92. 879130 377200 Trinkl 377190 0.119 javna pot 0
93. 879140 377190 Rink – Skutnik Skutnik 0.103 javna pot 0
94. 879150 377190 Mega pohištvo Troblje 39c 0.059 javna pot 0
95. 879160 377190 Gostenčnik Gostenčnik 0.050 javna pot 0
96. 879170 377190 Škof – Anželak Anželak 0.610 javna pot 0
97. 879180 377190 Škof – Uršej  – Gradiški križ 377290 0.946 javna pot 0
98. 879190 377190 Troblje – Šavc Šavc 0.095 javna pot 0
99. 879200 377190 Cerkev Cerkev 0.059 javna pot 0
100. 879210 377100 Novo naselje Pameče Pameče 106 0.430 javna pot 0
101. 879220 377200 Pešpot do tovarne Pameče 132 0.363 javna pot 0
102. 879230 377200 Pameče naselje 377200 0.832 javna pot 0
103. 879240 377200 Pameče Pameče 131/133 0.142 javna pot 0
104. 879250 377200 Šola Pameče šola 0.050 javna pot 0
105. 879260 377200 Gasilski dom GD 0.050 javna pot 0
106. 879270 GI/4 Transport GG Transport 0.200 javna pot 0
107. 879280 377120 Nove Krnice N. Krnice h. š. 60 0.400 javna pot 0
108. 879290 377250 Bukovska vas Gmajna 31 0.082 javna pot 0
109. 879300 377250 Rajšter Vocovnik 0.653 javna pot 0
110. 879310 377250 Sv. Urban Most 0.085 javna pot 0
111. 879320 377250 Gasilski dom – naselje Borovnik 0.519 javna pot 0
112. 879330 RI/227 Sele Sele 62 0.062 javna pot 0
113. 879340 RI/227 Sele Sele 60 a 0.215 javna pot 0
114. 879350 377020 OŠ Sele OŠ 0.050 javna pot 0
115. 879360 377020 Apačnik Temnikar 0.200 javna pot 0
116. 879370 377020 Sv. Miklavž Cerkev 0.050 javna pot 0
117. 879380 377020 Kresnik Kresnik 0.101 javna pot 0
118. 879390 377020 Sv. Rok 377030 1.711 javna pot 0
119. 879400 RI/227 Gobarna gobarna 0.050 javna pot 0
120. 879410 RI/227 Šancl Šancl 0.170 javna pot 0
121. 879420 RI/227 Nasproti Klanca Stari trg 249a 0.110 javna pot 0
122. 879430 GI/4 Surovina Gmajna 59a 0.400 javna pot 0
123. 879440 377230 Grobelnik – Kolar 377250 2.000 javna pot 0
124. 879450 377070 Metulov breg Tic 0.300 javna pot 0
125. 879460 RI/227 Šancl Areh 0.200 javna pot 0
126. 879470 RI/227 Uršej Uršej 0.200 javna pot 0

SKUPAJ 50.469



Uradni list Republike Slovenije Št. 68 / 5. 10. 1998 / Stran 5217

8. člen
– Javne poti za kolesarje (KJ) so:

Z. Številka Začetek Potek Konec Dolž. Namen Preostala
št. ceste na ceste na v km uporabe dolž. v s. o.

v m

1. 987710 RI/227 Celjska cesta Market Celjska 0.184 KJ 0
2. 987720 RI/227 Market Celjska RI/227 0.061 KJ 0
3. 987730 RI/227 Partizanska (komunala) 378032 0.125 KJ 0
4. 987740 RI/227 Tomšičeva Vrtec S8 0.182 KJ 0
5. 987750 378300 Tomšičeva 378040 0.488 KJ 0
6. 987770 S8 S8 – Šmarška cesta Šmarška cesta 1.200 KJ 0
7. 987760 378211 Stari trg Kotnik 378260 1.291 KJ 0

SKUPAJ 3.531

9. člen
H kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti, do-

ločenih s tem odlokom, je bilo v skladu z odločbo 17. člena
uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS,
št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republi-
ke Slovenije za ceste št. 347-05-144/98-03 z dne 2. 6.
1998.

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

določitvi ulic, trgov, cest in drugih prometnih površin v me-
stu in naseljih v Občini Slovenj Gradec, številka 352-1/83.

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

listu RS.

Št. 34401-00001/98
Slovenj Gradec, dne 4. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

mestne občine Slovenj Gradec
Niko R. Kolar l. r.

ŠKOFJA LOKA

3366. Sklep o spremembi članstva v Občinski volilni
komisiji občine Škofja Loka

Na podlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 77/94, 33/94, 70/95) in 18.
člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95,
47/98) je Občinski svet občine Škofja Loka na 31. redni
seji dne 24. 9. 1998 sprejel

S K L E P
o spremembi članstva v Občinski volilni komisiji

občine Škofja Loka

I
Občinski svet občine Škofja Loka razrešuje predsedni-

co občinske volilne komisije Špelo Marijo Šifrar, Podlubnik
136, Škofja Loka, in sicer zaradi odstopa.

II
Občinski svet občine Škofja Loka imenuje Majdo Urh,

roj. 1954, Virmaše 209, Škofja Loka, za predsednico ob-
činske volilne komisije.

III
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja.

Št. 008-2/93
Škofja Loka, dne 24. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

ŠMARJE PRI JELŠAH

3367. Sklep o določitvi volilnih enot za volitve članov
Sveta krajevne skupnosti Kristan vrh

Na podlagi 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) je Svet krajev-
ne skupnosti Kristan vrh na seji dne 27. 3. 1997 sprejel

S K L E P
o določitvi volilnih enot za volitve članov Sveta

krajevne skupnosti Kristan vrh

1
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se na ob-

močju Krajevne skupnosti Kristan vrh določijo 4 volilne eno-
te, ki obsegajo območje naselja v krajevni skupnosti.

2
Volilna enota se določi v naslednjem obsegu:
1. Volilna enota: obsega območja naselja Kristan vrh, v

njej se volijo trije člani sveta.
2. Volilna enota: obsega območja naselja Hajnsko, v

njej se volita dva člana sveta.
3. Volilna enota: obsega območja naselja Grliče, v njej

se volita dva člana sveta.
4. Volilna enota: obsega območja naselja Laše, v njej

se volita dva člana sveta.
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3
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Kristan vrh, dne 27. marca 1997.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti

Kristan vrh
Ivan Drofenik l. r.

ŠOŠTANJ

3368. Spremembe in dopolnitve statuta Občine
Šoštanj

Na podlagi 125. člena statuta Občine Šoštanj (Uradni
list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Šoštanj na
32. redni seji dne 16. 4. 1998 sprejel

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

Občine Šoštanj

1. člen
V statutu Občine Šoštanj se v preambuli v oklepaju

doda besedilo: 20/95 – odločba US RS, 63/95 – obvez-
na razlaga, 9/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US
RS, 26/97 in 70/97.

2. člen
V 5. členu se dodata tretji in četrti odstavek, ki glasita:
O imenu in sedežu občine, oziroma njuni spremembi

se ugotovi volja prebivalcev naselij, vključenih v občino, z
referendumom.

O določitvi imena in sedeža občine se uporabljajo
določila zakona o lokalni samoupravi.

3. člen
Spremeni se 8. člen statuta, tako da glasi:
Zaradi zadovoljevanja določenih skupnih potreb, ki se

nanašajo na interese prebivalcev ožjih delov občine so v
občini ustanovljene naslednje krajevne skupnosti (v nadalj-
njem besedilu: KS): Bele Vode, Družmirje–Gaberke, Lo-
kovica, Ravne, Skorno–Florjan, Šoštanj, Topolšica, Za-
vodnje in Šentvid.

Krajevne skupnosti obsegajo naslednja območja:
KS Bele vode obsega območje naselja Bele vode; KS

Družmirje–Gaberke obsega območje naselja Družmirje in
naselja Gaberke; KS Lokovica obsega odmočje naselja
Lokovica, KS Ravne obsega območje naselja Ravne; KS
Skorno–Florjan obsega območje naselja Florjan in naselja
Skorno; KS Šoštanj obsega območje naselja Šoštanj; KS
Topolšica obsega območje naselja Topolšica; KS Zavod-
nje obsega območje naselja Zavodnje; KS Šentvid obsega
območje naselja Šentvid.

Občinski svet lahko s spremembo statuta ukine KS ali
spremeni njeno območje. Sprememba statuta, s katero se
ukine KS, oziroma spremeni njeno območje, lahko začne
veljati šele po izteku mandata sveta KS.

Pobudo za ustanovitev novih KS ali za spremembo
njihovih območij lahko da zbor krajanov ali najmanj 1/3
prebivalcev KS. Občinski svet mora pobudo obvezno obrav-
navati.

Pred ustanovitvijo novih KS ali pred spremembo nji-
hovih območij mora občinski svet na zborih krajanov ugo-
toviti interes prebivalcev posameznih območij v občini, kjer
naj bi bile ustanovljene KS. Ugotavljanje interesa se nana-
ša na ime in območje KS.

4. člen
Za 8. členom se doda 8.a člen, ki glasi:

8.a člen
Organ KS je svet KS, ki ga izvolijo po določilih zakona

o lokalni samoupravi volilni upravičenci s stalnim prebiva-
liščem na območju KS.

Število članov sveta KS določi občinski svet z odlo-
kom. Delo sveta KS vodi predsednik, ki ga izmed sebe
izvolijo člani sveta KS.

Svet KS lahko občinskemu svetu predlaga odločitve,
ki se nanašajo na KS.

Občinski svet mora pred sprejetjem določenih odloči-
tev, ki se nanašajo na KS, pridobiti mnenje sveta KS.

Župan občine ima pravico biti navzoč in razpravljati na
sejah sveta KS brez pravice glasovanja.

Posamezne odločitve sveta KS so veljavne, ko da
nanje soglasje občinski svet. Občinski svet z odlokom
določi, za katere vrste odločitev je potrebno to soglasje.

5. člen
Spremeni se 9. člen, tako da glasi:
Svet KS opravlja predvsem naloge, ki se nanašajo na:
– lokalne javne službe,
– vzdrževanje krajevnih cest in drugih javnih površin,
– upravljanja s premoženjem, namenjenim za potrebe

krajevnega prebivalstva,
– pospeševanje kulturne in drugih društvenih dejav-

nosti.
Podrobneje se naloge, ki se prenesejo v izvajanje KS

določijo z občinskim odlokom.

6. člen
Za 9. členom se dodata 9.a in 9.b člen, ki glasita:

9.a člen
KS so pravne osebe javnega prava in nastopajo v

pravnem prometu v okviru nalog, ki so določene s statutom
občine, oziroma z občinskim odlokom iz drugega odstavka
9. člena in s statutom KS.

KS zastopa predsednik sveta KS.
KS odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim pre-

moženjem.
Za obveznosti KS subsidiarno odgovarja občina. Če

KS preneha obstajati, ali če ji preneha pravna subjektivite-
ta, njene pravice in obveznosti preidejo na občino, oziro-
ma na KS z lastnostjo pravne osebe, ki nastanejo z družitvi-
jo ali z razdružitvijo prejšnjih KS.

9.b člen
Delovanje KS se financira iz občinskega proračuna,

s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih oseb, s plačili
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za storitve, s samoprispevkom in s prihodki od premože-
nja KS.

KS se ne sme zadolževati.
Prihodki in odhodki KS morajo biti zajeti v njenem

finančnem načrtu, ki je sestavni del občinskega prora-
čuna.

7. člen
V 19. členu se črta triindvajseta alinea.
Petnajsta alinea se spremeni, in glasi:
Odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premože-

nja, če ni z zakonom drugače določeno.

8. člen
V 23. členu se doda četrti odstavek, ki glasi:
Članu sveta občine preneha mandat iz razlogov, na-

vedenih v zakonu o lokalni samoupravi.

9. člen
V 29. členu se v četrtem odstavku črtajo besede:

najmanj pa pol ure.

10. člen
V 35. členu se črta šesta alinea.
Dodata pa se dve novi alinei, ki glasita:
– komisija za kmetijstvo in gozdarstvo,
– komisija za razvoj drobnega gospodarstva.

11. člen
V 36. členu se druga alinea dopolni z besedami: in

javnih zavodih.
V tretji alinei se na koncu stavka črtajo besede: in

organov krajevnih skupnosti.

12. člen

Za 40. členom se dodata 40.a in 40.b člen, ki
glasita:

40.a člen
Komisija za kmetijstvo in gozdarstvo zlasti:
– spremlja problematiko kmetijstva in gozdarstva v

občini ter predlaga rešitev in ukrep na tem področju,
– pripravlja program intervencij v kmetijstvu občine,
– spremlja izvajanje sprejetih ukrepov in intervencij v

kmetijstvu.

40.b člen
Komisija za razvoj drobnega gospodarstva opravlja

predvsem naslednje naloge:
– spremlja in obravnava problematiko dela drobnega

gospodarstva,
– pripravlja stategijo za razvoj drobnega gospodars-

tva,
– skrbi za skladen razvoj drobnega gospodarstva,
– oblikuje stališča in predloge za spremembe gospo-

darskega sistema in ekonomske politike.

13. člen
41. člen se spremeni, tako da glasi:
Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe

v občini.

Nadzorni odbor šteje pet članov.
V okviru svojih pristojnosti nadzorni odbor:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem

občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe prora-

čunskih sredstev,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov prora-

čunskih sredstev.
Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti

poslovanja pristojnih organov, organov in organizacij po-
rabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z
občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premože-
njem in ocenjevanje učinkovitosti in gospodarnosti porabe
občinskih proračunskih sredstev.

Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor je
pri svojem delu dolžan varovati osebne podatke ter držav-
ne, uradne in poslovne skrivnosti, ki so opredeljene z
zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in
organizacij uporabnikov proračunskih sredstev in spošto-
vati dostojanstvo, dobro ime in integriteto posameznikov.

Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah, ocenah in mne-
njih izdela poročilo s priporočili in predlogi. Občinski svet,
župan ter organi porabnikov so dolžni obravnavati poročilo
nadzornega odbora ter upoštevati njegova priporočila in
predloge v skladu s svojimi pristojnostmi.

O načelih za organizacijo dela in načinu dela nadzor-
nega odbora sprejme nadzorni odbor v skladu s statutom
svoj poslovnik.

14. člen
42. člen se spremeni, tako da glasi:
Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet iz-

med občanov Občine Šoštanj.
Člani nadzornega odbora opravljajo svoje naloge ne-

poklicno. Člani nadzornega odbora so imenovani na pod-
lagi liste kandidatov z večino glasov vseh članov sveta.
Listo kandidatov predloži predsednik sveta občine na pod-
lagi predlogov KS, članov sveta občine, zainteresiranih
organizacij, občanov in političnih strank.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občin-
skega sveta, župan, podžupan, člani sveta KS, tajnik obči-
ne, delavci občinske uprave, člani poslovodstev organiza-
cij, ki so uporabniki proračunskih sredstev ter člani vod-
stev političnih strank.

Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzor-
nega odbora zagotavljata župan in občinska uprava. Posa-
mezne posebne strokovne naloge nadzora lahko opravi
izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje
občinski svet. Glede razrešitve člana nadzornega odbora
se primerno uporabljajo razlogi iz določbe prvega odstavka
37.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
14/95). Razrešitev opravi občinski svet na predlog nad-
zornega odbora. Članstvo v nadzornem odboru preneha z
dnem razrešitve.

15. člen
V 44. členu se na koncu drugega odstavka doda

alinea, ki glasi:
– daje koncesije.

16. člen
V 46. členu se na koncu drugega odstavka doda

besedilo:
– v skladu s pooblastili.
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17. člen
49., 50. in 51. členi se črtajo.

18. člen
Spremeni se 62. člen, tako da glasi:
Predstojnik občinske uprave je župan.
Delo občinske uprave neposredno vodi tajnik občine.

Tajnika občine imenuje in razrešuje župan.
Za tajnika občine lahko župan imenuje osebo, ki iz-

polnjuje naslednje pogoje:
– da ima visoko ali višjo izobrazbo pravne ali upravne

smeri;
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj pri samostojnem

vodenju notranjih organizacijskih enot s področja pravno
upravnih, oziroma organizacijskih zadev;

– da je državljan Republike Slovenije.
Tajnika občine župan imenuje za en mandat, ki traja

štiri leta.

19. člen
Spremeni se 64. člen, tako da glasi:
Upravne naloge občine opravlja občinska uprava.

Upravne naloge občinske uprave opravljajo tajnik občine in
zaposleni v občinski upravi.

Tajnik občine je za svoje delo odgovoren županu.

20. člen
Spremeni se 72. člen, tako da glasi:
O izločitvi zaposlenih v občinski upravi odloča tajnik

občine.
O izločitvi tajnika občine ali župana odloča občinski

svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.

21. člen
V 80. členu se na koncu tretjega odstavka doda veji-

ca in besedilo: če ni z zakonom drugače določeno.
Doda se četrti odstavek, ki glasi:
Občinski svet lahko z odlokom pooblasti župana za

odločanje o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja,
ter za pridobitev nepremičnega premoženja.

22. člen
Za 131. členom se doda 131.a člen, ki glasi:

131.a člen
Določbe 131. člena se ne nanašajo na prostorske

akte kot so dolgoročne in srednjeročne prostorske sesta-
vine družbenega plana Občine Velenje za obdobje
1986–2000, 1986–1990, ter vse zazidalne in urbanistič-
ne načrte, prostorske ureditvene pogoje in urbanistični
red, ki se na podlagi zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor ter zakona o planiranju in urejanju pro-
stora v prehodnem obdobju, uporabljajo do sprejema no-
vih predpisov o urejanju prostora.

23. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti

dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-6/98
Šoštanj, dne 16. aprila 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Šoštanj
Anton Skornšek l. r.

ŠTORE

3369. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorsko ureditvenih pogojih za območje
Draga, severne Kompole, Laška vas, Ogorevec,
industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob
odlagališču

Občinski svet občine Štore je na podlagi 39. in
40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Urad-
ni list RS, št. 26/90, 18/93, 56/93, 71/93) in 12. člena
statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49/95) dne
11. maja 1998 na 31. redni seji občinskega sveta sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o prostorsko ureditvenih pogojih za območje
Draga, severne Kompole, Laška vas, Ogorevec,

industrijsko odlagališče Vrhe in gozd
ob odlagališču

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve

PUP za območje Draga, severne Kompole, Laška vas, Ogo-
revec, industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališču.

2. člen
Dopolni se prvi odstavek 5. člena odloka (Uradni list

RS, št. 15/90) tako, da se dodajo funkcije za območje
Draga, severne Kompole in Laška vas:

– v coni 17 je dovoljena gradnja individualnih stano-
vanjskih objektov kot zapolnitev, prizidave, nadzidave in
adaptacije obstoječih objektov. Dopustna je tudi gradnja
obrtno stanovanjskih objektov s prizidano delavnico, objek-
tov za spremljajoče oskrbe in storitvene dejavnosti ter spre-
memba namembnosti obstoječih objektov za obrtne in dru-
ge dejavnosti, vendar le ob upoštevanju veljavnih normativov
za varstvo pred hrupom in drugimi škodljivimi emisijami.

3. člen
Spremembe in dopolnitve odloka o prostorsko uredi-

tvenih pogojih za območje Draga, severne Kompole, Laška
vas, Ogorevec, industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob
odlagališču, so vsem zainteresiranim stalno na vpogled pri
občinskem upravnem organu.

4. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja pristoj-

na inšpekcijska služba.

5. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati z

dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Štore, dne 11. maja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Štore
Albin Valand l. r.
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– Popravek odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov v Občinski svet občine Gornji Petrovci

Popravek

V odloku o določitvi volilnih enot za volitve članov v
Občinski svet občine Gornji Petrovci, objavljenem v Urad-
nem listu RS, št. 65-3053/98 z dne 25. 9. 1998, se v
3. členu 2. točka pravilno glasi:

2. Volilna enota št. 2, v katero so vključene vasi: Adrijan-
ci, Boreča, Lucova, Martinje, Neradnovci, Stanjevci, Šulinci
in Ženavlje in v kateri se voli sedem članov občinskega sveta.

Predsednik
Občinskega sveta

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

– Popravek odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Žalec z oznako PUP 3

Popravek

V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za del ob-
močja Občine Žalec z oznako PUP 3, objavljenem v Urad-
nem listu RS, št. 35-2338/96 z dne 5. VII. 1996, se na
koncu petega odstavka doda v oklepaju besedilo, ki glasi:
(tudi za dograditev in posodobitev vseh obstoječih infra-
strukturnih objektov in naprav).

Predsednik
Občinskega sveta

občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

VLADA
3296. Uredba o podelitvi koncesije za uporabo radio-

frekvenčnega spektra za opravljanje storitev sa-
telitskih osebnih telekomunikacij 5161

MINISTRSTVA
3297. Odredba o uvajanju in spremljanju maturitetnega

tečaja 5163

3298. Odredba o uvajanju in spremljanju številčnega
ocenjevanja pri športni vzgoji v srednjih šolah 5164

3299. Odredba o uvajanju in spremljanju učnega načr-
ta za pouk slovenščine v splošnih in strokovnih
gimnazijah 5165

3300. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o preverjanju in ocenjevanju znanja v gimnazijah 5165

3301. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o preverjanju in ocenjevanju znanja v poklicnem
in strokovnem izobraževanju 5166

USTAVNO SODIŠČE
3302. Odločba o razveljavitvi četrte alinee prvega od-

stavka 37.a člena zakona o lokalni samoupravi v
obsegu, kolikor je veljala pred njeno uveljavitvijo 5166

3303. Odločba o razveljavitvi dela tretjega odstavka
2. člena zakona o popravi krivic 5169

BANKA SLOVENIJE
3304. Sporočilo o cenah plemenitih kovin na dan

30. 9. 1998 5171

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3305. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen

na drobno na območju Slovenije za september
1998 5171

VSEBINA

OBČINE

LJUBLJANA

3306. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole
Nove Fužine 5171

3307. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Vič 5171

3308. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Svetovalnega
centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana 5172

BOHINJ

3309. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pro-
računu Občine Bohinj za leto 1998 5174

3310. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega družbenega plana Obči-
ne Radovljica za obdobje 1986–2000 in sred-
njeročnega plana Občine Radovljica za obdobje
1986–1990, za območje nove Občine Bohinj 5174

DOBREPOLJE

3311. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Dobrepolje za leto 1998 5175

3312. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načr-
ta za novo obrtno cono Predstruge 5176

GORENJA VAS-POLJANE

3313. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve župana in
članov Občinskega sveta občine Gorenja vas-Po-
ljane 5176

3314. Odlok o neprometnih znakih in plakatiranju v Ob-
čini Gorenja vas-Poljane 5177

3315. Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in pada-
vinskih voda na območju Občine Gorenja vas-Po-
ljane 5179

3316. Sklep o določitvi volilnih enot za volitve v svete
krajevnih skupnosti in o določitvi števila članov
svetov krajevnih skupnosti 5183

Stran Stran
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GORIŠNICA

3317. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Gori-
šnica 5184

3318. Odlok o javnem redu in miru v Občini Gorišnica 5186

GORNJA RADGONA
3319. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in

dopolnitvah odloka o novelaciji zazidalnega načr-
ta “Industrijska cona Gornja Radgona” 5189

3320. Sklep o določitvi volilnih enot za volitve članov Sve-
ta krajevne skupnosti Spodnji Ivanjci 5190

GORNJI GRAD

3321. Razpis prvih rednih volitev članov svetov krajev-
nih skupnosti na območju Občine Gornji Grad 5190

GORNJI PETROVCI

3322. Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih
skupnosti v Občini Gornji Petrovci in volilnih enot
za volitve v svete krajevnih skupnosti 5190

3323. Statutarni sklep Občine Gornji Petrovci 5191

3324. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Gornji Petrovci 5192

GROSUPLJE

3325. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Grosuplje za leto 1998 5192

3326. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Vzgojno-varstveni zavod Kekec Grosup-
lje 5194

3327. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načr-
ta Pri Bambiču 5194

3328. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načr-
ta Turistično oskrbovalni center TOC II 5194

IDRIJA

3329. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Idrija 5195

3330. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Idrija za leto 1998 5195

3331. Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesar-
skih poti v Občini Idrija 5196

3332. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka pro-
storskih sestavin dolgoročnega družbenega pla-
na za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Idrija za obdobje
1986–1990 5196

3333. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Idrija 5197

3334. Sklep o določitvi višine cene stavbnih zemljišč v
lasti Občine Idrija 5198

3335. Pravilnik o organiziranju službe pomoči na domu
in merilih za določanje plačil storitev 5198

LENDAVA
3336. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi 5200

LUKOVICA
3337. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajev-

nega samoprispevka za območje dela Krajevne
skupnosti Rafolče 5201

MISLINJA
3338. Sklep o vrednosti točke za taksne predmete 5202
3339. Sklep o delnem povračilu stroškov za organizaci-

jo in financiranje volilne kampanje 5202

NOVO MESTO

3340. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni skupno-
sti Bršljin 5203

3341. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni skupno-
sti Center 5203

3342. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni skupno-
sti Drska 5203

3343. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni skupno-
sti Gotna vas 5204

3344. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni skupno-
sti Kandija-Grm 5204

3345. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni skupno-
sti Ločna-Mačkovec 5204

3346. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni skupno-
sti Majde Šilc 5205

3347. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni skupno-
sti Mestne njive 5205

3348. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni skupno-
sti Regrča vas 5205

3349. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni skupno-
sti Šmihel 5205

3350. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni skupno-
sti Žabja vas 5206

3351. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni skupno-
sti Bela Cerkev 5206

3352. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni skupno-
sti Birčna vas 5206

3353. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni skupno-
sti Bučna vas 5207

3354. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni skupno-
sti Dolž 5207

3355. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni skupno-
sti Gabrje 5207

3356. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni skupno-
sti Mali Slatnik 5208

3357. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni skupno-
sti Otočec 5208

3358. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni skupno-
sti Prečna 5209

3359. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni skupno-
sti Stopiče 5209

3360. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni skupno-
sti Straža 5209

3361. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni skupno-
sti Šmarjeta 5210

3362. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni skupno-
sti Uršna sela 5210

3363. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni skupno-
sti Brusnice 5211

3364. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni skupno-
sti Podgrad 5211

SLOVENJ GRADEC
3365. Odlok o kategorizaciji občinskih cest (in kolesar-

skih poti) v Mestni občini Slovenj Gradec 5211

ŠKOFJA LOKA
3366. Sklep o spremembi članstva v Občinski volilni ko-

misiji občine Škofja Loka 5217
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ŠMARJE PRI JELŠAH
3367. Sklep o določitvi volilnih enot za volitve članov Sve-

ta krajevne skupnosti Kristan vrh 5217

ŠOŠTANJ

3368. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Šoštanj 5218

ŠTORE

3369. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorsko ureditvenih pogojih za območje Dra-

ga, severne Kompole, Laška vas, Ogorevec, in-
dustrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob odlaga-
lišču 5220

– Popravek odloka o določitvi volilnih enot za vo-
litve članov v Občinski svet občine Gornji Pe-
trovci 5221

– Popravek odloka o prostorskih ureditvenih po-
gojih za del območja Občine Žalec z oznako
PUP 3 5221

Stran Stran

Naročila sprejema ČZ URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, SLOVENSKA 9,
p.p. 379/VII. Pošljete jih lahko po telefaksu 125 14 18.
Vse naše publikacije lahko kupite neposredno v prodajnem oddelku vsak dan od 7.30 do 12.30,
ob sredah tudi od 15. do 17. ure.
Informacije dobite na tel. 061/125 02 94.

PrPrPrPrPraaaaavkvkvkvkvkar izšloar izšloar izšloar izšloar izšlo

ZAKON O SODNIH TAKSAH
Od sredine julija 1998, ko je bila objavljena odločba slovenskega ustavnega sodišča o novih

določbah zakona o sodnih taksah, veljajo na sodiščih višje tarife za mnoga sodna opravila.

V prečiščenem besedilu zakona so marčne spremembe zakona o sodnih taksah natisnjene

v ležečem tisku, upoštevana pa je tudi vsebina odločbe ustavnega sodišča.

Cena 693 SIT (10460)
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PrPrPrPrPraaaaavkvkvkvkvkar izšloar izšloar izšloar izšloar izšlo

V sodelovanju z Republiško volilno komisijo je založba Uradni list RS pravkar izdala

PREDPISE O LOKALNIH VOLITVAH
IN LOKALNI SAMOUPRAVI
V knjigi je uvodoma objavljen prispevek Kratek vodnik skozi volilna opravila, ki ga je napisal tajnik Republiške volilne komisije
Marko Golobič.

V knjižnici so nato (v neuradno prečiščenih besedilih) objavljeni naslednji predpisi:

ZAKON O LOKALNIH VOLITVAH s komentarjem, ki sta ga napisala dr. Franc Grad in Pavle Svete, Zakon o evidenci volilne
pravice, Odločba Ustavnega sodišča RS, ki je povezana z lokalnimi volitvami, Zakon o volilni kampanji, Odredba o obrazcih
poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o samoupravnih narodnih
skupnostih.

Brošura je namenjena vsem, ki se pripravljajo na bližnje lokalne volitve: političnim strankam in neodvisnim kandidatom,
občinam, krajevnim, vaškim in četrtnim skupnostim, ki morajo po zakonu pripraviti in izvesti postopke kandidiranja za volitve
županov in članov občinskih svetov, svetov krajevnih, vaških ter četrtnih skupnosti.

Pravkar je izšla tudi nova študija dr. Franca Grada

LOKALNA DEMOKRACIJA
Organizacija in volitve
Izvirno delo soustvarjalca slovenskih predpisov o lokalni samoupravi in volitvah ponuja, tudi s pomočjo evropskih zgledov,
odgovore na mnoga odprta vprašanja na teh področjih.

NNNNN A RA RA RA RA R O Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I C AAAAA
Naročite po faksu: 061/125 14 18

S tem nepreklicno naročam

q 10466 Predpisi o lokalnih volitvah in lokalni samoupravi · Cena 1050 SIT · Štev. izvodov

q 10468 dr. Franc Grad: Lokalna demokracija                       · Cena 4200 SIT · Štev. izvodov

Naročeno mi pošljite na naslov

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig
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